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XVI. Falunap és XI. Pogácsafesztivál 

 
Július 2-3-án került megrendezésre hagyományos nyári fesztiválunk, melyet 
közösen a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzattal rendeztünk meg. 
Rendezvényünk fő támogatója ez évben is Kisgéczi László, aki a pécsi Léta-Ker Kft 
tulajdonosa. További támogatóink: Bakóné Mező Zsuzsanna, Barbakán 
szépségszalon, Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pall Petrol Bt., Mecsek Takarék 
Szövetkezet, Profil Gumiszerviz Nagypall, Solarcell Hungary Kft, S-2011 
Villamossági Kft, SMHV Energetikai Kft, Sunyi Söröző, Zolika Garage. Pályázati 
támogatásként ez évben a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatán keresztül 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta rendezvényünket. 
Szombaton 15 órától a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tűzoltózenekar műso-
rával kezdődött rendezvényünk, majd Grátz Erika polgármester megnyitotta 
rendezvényüket valamint átadta a „Jó tanuló” díjakat. Ez évben hat diákot tudtunk 
jutalmazni a kimagasló tanulmányi eredményért. Dékány-Szabó Mírát, Dobszai 
Dorinát, Lasszer Alexandrát, Lasszer Rékát, Kuczora Grétát és Somogyvári 
Mercédeszt jutalmaztuk meg 5000 – 5000 .-Ft támogatással. Ezt követően helyi 
óvodásaink, iskolásaink, Melinda és Robi Hahner majd a Zengővárkonyi 
Hagyományőrző Népi Együttes műsorát láthatták.  Fél héttől a Petőfi utcában Bátor 
Zoltán  STUND SHOW bemutatóját nézhették meg az érdeklődők. 
19 órától következett a bál, majd fél kilenctől tombolasorsolás ahol nagyon sok 
értékes nyeremény talált gazdára. A fődíjat ez évben Pécsi Jenő nyerte, aki 
másodmagával tölthet el két éjszakát a Mórahalmi Colosseum Hotelben. 
Este 10 órától a tűzijáték fényeit csodálhattuk meg. A remek hangulatú bál, hajnalig 
tartott. 
Vasárnap már kora délután kezdődött rendezvényünk, hiszen 14 órakor már a 
főzési előkészületeket követően tűzgyújtás volt mind a 14 bogrács alatt. 
15 óráig vártuk a pogácsákat a zsűrizésre. Ez évben 39 fajta pogácsa érkezett a 
zsűri asztalához. 
A zsűri tagjai ez évben Haklik Ani, Kreutz András, Krebsz Gábor és dr. Tóth Sándor 
voltak. Hosszas kóstolgatás után hozták meg végső döntésüket a pogácsák 
értékelésénél. 
I. helyezett: Dobszainé Till Tünde  
II. helyezett: Varga Julianna 
III. helyezett: Kriklerné Kocsidi Timea 
A legszebben terített asztalt 4 órára kértük elkészíteni. A zsűri tagjainak itt is nehéz 
dolga volt, de meghozták döntésüket és a Siklósi család terítését ítélték a 
legszebbnek.  
Közben a bográcsok alatt főttek a pörköltek, és 15 órától kulturális program is várta 
az érdeklődőket. Először Ribizli bohóc szórakoztató műsorát halhattuk, majd első 
sztárvendégünk a Sramlikings mulatós dallamaira énekelhettünk. A fellépés után a 
közönség cd-ket vásárolhatott melyet dedikáltak, és aki közös fotót szeretett az 
előadókkal, arra is sor került.  Bátran kijelenthetjük, hogy megtelt a liget. 
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A zsűri tagjai fél hatra kérték a kóstoló tányérokra a pörkölteket, ahol ismét nehéz 
dolguk volt, hisz finomabbnál finomabb és ínycsiklandozó illatok várták őket. 
A döntés itt is megszületett. 
I. helyezett: Közszolgák csapata  
II. helyezett: Nidlingék csapata 
III. helyezett: Siklósi család. 
Ezt követően este fél kilenc órától a fesztiválsátorban második sztárvendégünk 
Szandi fergeteges koncertjén vehetett részt az igen nagyszámú közönség. A 
koncert végén itt is cd-ket lehetett vásárolni, melyet kérésre dedikált és közös 
fotózásokra is sor került. 
Rendezvényünk ideje alatt mindkét napon ingyenes ugráló vár, arcfestés, lufi 
hajtogatás, szombaton íjászat, várta a gyerekeket. 
Köszönet a közreműködésért a Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub 
asszonyinak és az óvoda szakácsainak, akik mindkét napon pogácsákat sütöttek. 
Köszönet a hivatal, az iskola és óvoda dolgozóinak a falugondnoknak, valamint a 
közmunkásoknak az előkészületi munkákért.  Külön szeretném megköszönni Mező 
Katica, Dobszai Juliska, Bérces Erzsi, Király Ani és Nagyházi Irén segítségét, akik a 
közreműködőknek és vendégeknek főzték mindkét napon a vacsorát. Nyári 
fesztiválunk ismét egy nagyon jól sikerült rendezvénnyé alakult.  Köszönet 
mindazoknak, akik a forró nyári hőség ellenére a hűsítő vízpart helyett minket 
választottak. Azt hiszem jól döntöttek! 
 
A rendezvényről készült fotók megtekinthetők a www.nagypall.hu  oldalon. 
 

Grátz Erika – polgármester 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
Tisztelt Adózó! 

 
Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 25. napján 
megtartott képviselő testületi ülésén a települési adó bevezetéséről döntött, a 
7/2016. ( VII.25.) önkormányzati rendelettel, mely 2016. szeptember 1. napján lép 
hatályba. 
A helyi rendelet szerint adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó 
termőföld, ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, 
legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott 
földrészlet, alrészlet, valamint a külterület, kivéve a mocsár. 
Az adó éves mértéke termőföld esetén 1 Ft/m2/év termőföldnek nem minősülő 
külterület esetén: 2 Ft/m2/év. 
Első alkalommal 2016. október 30. napjáig, a következő adóévtől kezdődően 
minden év március 15.-ig kötelesek bevallani termőföld vagy külterületi tulajdonukat, 
az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványán (www.erzsebetikoh.hu/nyomtatvanyok/ado ). 
 

http://www.nagypall.hu/
http://www.erzsebetikoh.hu/nyomtatvanyok/ado
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Az adó megfizetése félévenként 2 egyenlő részletben, az adóév március 15-ig, 
illetve szeptember 15-ig esedékes. A 2016. évében október 30. napjáig egy 
összegben kell megfizetni az adó szeptember 1.-december 31. időszakra számolt 
arányos részét. 
Nem alanya az adónak az állam, önkormányzat, szervezet, és a tulajdonos az után 
a termőföldje után amelyen Htv. 52. § 26. pontja értelmében vállalkozóként 
vállalkozási tevékenységet folytat.   
 
Mentes az adófizetése alól a tulajdonos: 

1. amennyiben neki vagy vele egy háztartásban élő házastársának, bejegyzett 
élettársának, kiskorú gyermekének, vagy kiskorú gyermek tulajdonlása esetén 
szülőjének, gondviselőjének, törvényes képviselőjének, gyámjának, a 
településen kommunálisadó fizetési kötelezettsége áll fenn. 

2. fizetendő települési adója nem haladja meg az 1000 Ft/év összeget,  
3. a 0,2 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület után, feltéve, annak teljes 

területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll külterület esetén, rögzített 
művelés minimális szintjének megfelel és e tényt igazolja. 

4. ha a külterület az 1000 m2-t, vagy amennyiben tulajdonosainak száma 
legalább három 2000 m2 nem haladja meg. 

A részletes tájékoztató megtalálható a www.nagypall.hu és a www.erzsebetikoh.hu 
weboldalak 

Dr.Tóth Sándor 
Jegyző 

 
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Kedves Olvasó! 
Itt az újabb hírhozó, melyben még mindig sok érdekességről számolhatok be 
óvodásaink nyári életéről. 
Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy a gyermekek szívesen jönnek az óvodába, így 
a gyermeklétszámunk rekordot döntött az elmúlt nyarak átlagához képest. 
Ovisainknak vidáman teltek napjaik, miközben izgatottan várták július végét is, a 
közelgő családi nyaralásokat, programokat. 
Mi óvodapedagógusok törekedtünk arra, hogy a nyári napokat az óvodában töltő 
gyermekek számára sok érdekes tevékenységet kínáljunk.  
A fiúk délelőtt focilázban égtek, vidáman rúgták a labdát az udvaron, a kislányokkal 
krepp papírékszereket készítettünk. Jégkrémet is fogyaszthattak. 
Rózsa Sándorné (Edittől) több alkalommal kaptunk gyümölcsöt, valamint levendula 
virágokat is, melyből levendula babát készítettünk a gyermekekkel. A megmaradt 
virágot megszárítottuk és lemorzsoltuk. A későbbiekben levendula zsákokat 
készítünk belőle. A zsákokhoz a kézműves házból kaptunk hulladék anyagokat.  
Köszönjük szépen!  
Cservenyák Lea és Féth József vállalták a meghibásodott játékaink javítását. 
Köszönjük szépen Nekik! 

http://www.nagypall.hu/
http://www.erzsebetikoh.hu/
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Szirmai Évi a pécsváradi Coop üzlet csokoládé felajánlását hozta el az óvodába. 
Schnellné Muszti Anita is kedveskedett csokoládéval gyermekeinknek. 
Köszönjük szépen! 
Július 2-án jó hangulatban, sikeresen szerepeltünk a nagypalli falunapon.  A 
„Böhmischer Traum” és a „Sternpolka” című német nemzetiségi táncokkal 
szórakoztattuk a közönséget.  
A fellépésért jégkrém illetve jégkása jegyet kaptunk a nagypalli önkormányzattól. 
Július 5-én A pécsi Állatkertbe kirándultunk, ahol gyermekeink először az „ 
Akvárium-Terráriumot „ nézték meg. Láthattunk még: csimpánzot, nagymacskát, 
gyűrűsfarkú makit, lámát, tigrist, borzot, aranysakált, oroszlánt,vízilovat, kengurut, 
vízidisznót, ormányos medvét, örvös pekarit, bölényt, zebrát, préri kutyát, szurikátát, 
baglyot, fókát.  
Az állatsimogatóban, örömükben sikongva etették, simogatták a kis kecskéket 
óvodásaink. 
A délelőtt folyamán legnagyobb sikere a krokodilháznak, a fókáknak és a 
majmoknak volt. 

 
Sok-sok élménnyel, tapasztalattal érkeztünk haza. 
Köszönjük az utaztatást Kófiás Endrének a pécsváradi Tankerület igazgatójának és 
Rumszauer Gábor sofőrnek. 
Kirándulásunkat Schnellné Muszti Anita 10.000 Ft, Rózsa Sándorné (Edit) 2.000 Ft 
pénzösszeggel támogatta, melyből gyermekeinknek jégrémet és hűtő mágnest 
vásároltunk az Állatkertben. 
Köszönjük szépen a támogatást! 
A forróság elviselését segítette július 12-én kirándulásunk a Dombay tóhoz. 
A „strandoláson” túl az óvó nénik és a dadus néni irányításával megfigyeléseket 
végeztünk, papírcsákót hajtogattunk, papírból hajtogatott csónakokat úsztattunk a 
vízen, homokvárakat építettünk és egymást is betemettük a finom homokkal. 
Gyermekeink közben ismerkedtek, játszottak idegen kis pajtásokkal is. 
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Csoportpénzből jégkrémet vásároltunk, melyet egy hűs fa árnyékában 
fogyasztottunk el. 
Köszönjük az utaztatást Grátz Erika polgármester asszonynak és Nagyházi 
Sándornak, a sofőrünknek! 
Július 14-én szintén csoportpénzből készültünk Pécsváradra pizzázni, de sajnos az 
aznapi nagy esőzés meghiúsította tervünket. 
Július 26-án Őriné Róka Andrea (Csani anyukája) pizzával és tortával vendégelte 
meg a kispajtásokat. Csani így búcsúzott el óvodánktól, és ünnepelte meg előre az 
utolsó ovis születésnapját. 
Köszönjük szépen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Július 28-án megkezdődtek a mosdó helyiség felújítási munkálatai. 
Óvodánk 2016. augusztus 1-től augusztus 31-ig zárva tart.  
A szünet utolsó hetében végzi el dadus nénink a nyári nagytakarítást. 
 

         Illésné Speiser Mária 
         Óvodavezető 

 
 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
Ebben az időszakban intézményünk tantermei csendesek, mivel iskolánk diákjai 
nyári szünetüket, pedagógusaink pedig szabadságukat töltik. 
Július első hetében festés volt az intézményben, mindkettő tanterem, az előtér és a 
vizesblokkok teljes festése történt meg.  
Elkészült intézményünk tantárgyfelosztása a 2016-2017-es tanévre, melyet 
fenntartónk a napokban hagyott jóvá. 
                                                                                                    Aszmann Róbertné 
                                                                                                   tagintézmény vezető 



2016. augusztus 
 

7 
 

 
 

Augusztusi könyvtárhírek! 
 

Augusztus 1-től megváltozik a könyvtár nyitva tartása. 
 

Kedden, csütörtökön és pénteken 15 - 18 óra között 
szombaton 9 - 12 óra között. 

 
 

A múlt hónapban meghirdetett könyvtár mozit sajnos nem tudtuk elindítani technikai 
okok miatta. A szervezők szeptemberben tudják csak orvosolni a problémát, ami azt 
jelenti, hogy októbertől már várható lesz a műsor. A késések miatt a szervezők 
nevében elnézést kérnek! 
 
A kedves olvasókat ugyanúgy várom vissza, hogy kedvüket leljék az olvasás 
örömében. 

Kasza Vanda 
Könyvtáros 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Egyesületünk ez évben is megtartotta immár a l5-ik alkalommal a kézműves tábort. 
Az idei téma " Sző fon nem takács " címmel lett meghirdetve, melyre 24 fő 
jelentkezett. Az idei foglalkozásokat négy csoportra osztottuk. 
Volt szövés, gyöngyfűzés, pókszövés  valamint levendulából illatzsák és 

illatbuzogány készítés. 
 A gyerekek nagyon élvezték a 
tábort. Utolsó napon Óbányára 
mentünk ahol a gyerekek 
agyagoztak, kirándultak a 
pisztrángos tóhoz. Az ebédet 
pedig bográcsban főztük meg 
és ott fogyasztottuk el. 
Köszönjük Grátz Erika 
polgármester asszonynak és 
Kófiás Endrének, hogy a 
buszokat biztosították a 
kiránduláshoz. 
Köszönet az Óbányai Német 
Olvasókörnek, hogy a helységet 
nekünk biztosították.  

Összegezve az idei tábor is nagyon jól sikerült. 
Bérces Boldizsárné 

elnök   
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Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre: 
 

Augusztus 09-től Augusztus 11-ig 
Kedd: 08:00 – 12:00 .-ig 
Szerda: 12:30 – 15:30-ig 

Csütörtök: 08:00 – 12:00-ig 
 
 

Hely: Nagypall Község Önkormányzata 
 
 
Augusztus hónapban konyhánk zárva lesz, azonban az előzetes igényfelmérések 
alapján a szociális étkezőknek Pécsváradról lesz kiszállítva az étel. 
A konyha legközelebb szeptember 1.-én csütörtökön kezdi meg működését. 
 

 
Szávics Edina – élelmezésvezető 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
A Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzata által szerkesztett és 

nyomtatott havonta megjelenő ingyenes lap. 
Elektronikusan megtekinthető: www.nagypall.hu oldalon. 

Kiadásért és szerkesztésért felelős: Grátz Erika 

 

http://www.nagypall.hu/

