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XVIII. Falunap és XIII. Pogácsafesztivál 

 
Július 7-8-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, Dél-
Takarék Szövetkezet, Pall Petrol Bt., Profil Gumiszerviz Nagypall, Solarcell Hungary 
Kft, S-2011 Villamossági Kft, SMHV Energetikai Kft, Sunyi Söröző, Zolika Garage, 
Pécsváradi Architekt Kft., Pálmafa56 Kft. és a Tarr Kft. Pályázati támogatásként ez 
évben is a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatán keresztül az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatta rendezvényünket. 
Szombaton 15 órától a Pécsvárad Big Band műsorával kezdődött rendezvényünk, 
majd Grátz Erika polgármester megnyitotta rendezvényüket valamint átadta a „Jó 
tanuló” díjakat. Ez évben kilenc diákot tudtunk jutalmazni a kimagasló tanulmányi 
eredményekért. Börcsök Erik, Dékány-Szabó Míra, Dobszai Dorina, Kuczora Gréta, 
Lasszer Alexandra, Ripszám Aliz, Somogyvári Liliána, Somogyvári Mercédesz és 
Szabó Vivien részesült pénzjutalomban. Hári Rebeka Látványtánc Európa Bajnoknak 
pedig emlékplakettet és pénzjutalmat adott át a kimagasló eredményéért.  
Ezt követően a fellépett a Véméndi Német Nemzetiségi Tánccsoport, helyi 
óvodásaink és iskolásaink és a Zengővárkonyi Hagyományőrző Művelődési 
Egyesület. Szombati sztárvendégünk Gergely Róbert váratlan betegsége miatt Auth 
Csilla popénekesnőt köszönthettük.  19 órától következett a bál, majd fél kilenctől 
tombolasorsolás ahol nagyon sok értékes nyeremény talált gazdára. A fődíjat ez 
évben Geresdi Dávid 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 13:30 órakor már a 
főzési előkészületeket követően tűzgyújtás volt mind a 14 bogrács alatt. 
15 óráig vártuk a pogácsákat a zsűrizésre. Ez évben 42 fajta pogácsa érkezett a zsűri 
asztalához. 
A zsűri tagjai ez évben Haklik Ani, Kreutz András, Benkovics Győzőné és nagy 
örömünkre Madaras Zoltán a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke voltak. Hosszas 
kóstolgatás után hozták meg végső döntésüket a pogácsák értékelésénél. 
I. helyezett: Perlaki Józsefné  
II. helyezett: Schnell Lászlóné 
III. helyezett: Schnell Ferencné 
A legszebben terített asztalt 4 órára kértük elkészíteni. A zsűri tagjainak itt is nehéz 
dolga volt, de meghozták döntésüket és a „40 körüliek csapata” terítését ítélték a 
legszebbnek.  
Közben a bográcsok alatt főttek a pörköltek, és 15:00 órától kulturális program is várta 
az érdeklődőket. Először Ribizli Bohóc szórakoztató műsorát halhattuk, majd a 
Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habpartira hívtunk  
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mindenkit. Ezt követően a Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar, majd a Hirdi 
Napsugaras Ősz Asszonykórusa zárta a kulturális programot.  
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: „A vágyak netovábbja TEAM” 
II. helyezett: Kiss csapat 
III. helyezett: TANKER 
Ezt követően este fél kilenc órától a fesztiválsátorban vasárnapi sztárvendégünk 
Vastag Csaba és zenekara fergeteges koncertjén vehetett részt az igen nagyszámú 
közönség. Rendezvényünk ideje alatt mindkét napon ingyenes ugráló vár, arcfestés, 
lufi hajtogatás várta a gyerekeket. 
Szombaton a Zengő Praxisközösség közreműködésével egészségügyi 
állapotfelmérés volt, Molnár Zoltán közreműködésével pedig Forma1 szimulátoron 
gyakorolhatták a száguldást. 
Vasárnap Jeszenszky József sakkmester szimultánra hívta az érdeklődőket. 
Egyszerre 12 sakktáblán várta a kihívóikat, ahol 10 táblán folyamatosak voltak a 
megmérettetések. 
Köszönet a közreműködésért a Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub 
asszonyainak és az óvoda szakácsainak, akik mindkét napon pogácsákat sütöttek. 
Köszönet a képviselőtestület tagjainak a hivatal és az óvoda dolgozóinak a Mihály 
János falugondnoknak, Nagyházi Sándor nyugalmazott falugondnoknak a 
diákmunkásoknak valamint a közmunkásoknak az előkészületi munkákért.  Külön 
szeretném megköszönni Mező Katica, Dobszai Juliska, Bérces Erzsi, Király Ani 
Bérces Hajni 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 július első hétvégéjén minket 
választottak. Azt gondolom, - jól döntöttek. 
 
 

Grátz Erika – polgármester 
 

 
ANYAKÖNYVI HIREK 

 
Házasságkötés 

 
 

 
 
 
 

Hangyási Roxána és Illés Zoltán 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
 

Kedves Olvasó! 
Itt az újabb hírhozó, melyben még mindig sok érdekességről számolhatok be 
óvodásaink nyári életével kapcsolatban. Nagyon jó érzéssel töltött el bennünket, hogy 
a gyermekek szívesen jönnek az óvodába. 
Javában tombol a nyár…..apróságainknak vidáman teltek napjaik, miközben 
izgatottan várták augusztus elejét is, az óvodai szünetet, a közelgő családi 
nyaralásokat, programokat. 
Törekedtünk arra, hogy a nyári napokon is sok érdekes tevékenységet kínáljunk.  
A szülőktől , a szomszéd Mühl Kati nénitől gyakran kaptunk gyümölcsöt, melyet 
ezúton is köszönünk! Készítettünk gyümölcssalátát, hámoztunk, szeleteltünk …. 
A csoportszobában és az udvaron több alkalommal megfigyeléseket 
végeztünk…..megfigyeltük az évszak időjárási jelenségeit: záporok, 
zivatarok,viharok, dörgés, villámlás, jégeső, szivárvány. A nap magasan jár az égen, 
és egyre melegebb van. Sokat beszélgettünk az időjárásról, a nyári öltözködésről, a 
nyaralásról. A nyári természet jellemzőit összehasonlítottuk a tavaszival, 
beszélgettünk az aratásról is. Mondogattunk az évszakhoz kapcsolódó találós 
kérdéseket, szólásokat, közmondásokat. 
Július 5- én az óvoda udvarán remek délelőtti programunk volt. Vízi bombáztunk a 
nyári gyermek felügyeleten részt vevő iskolásokkal együtt. Az ovisok és a sulisok 
sikongva célozgatták egymást. A kis bombácskákat szomszédunknak, Nidling 
Józsefnek köszönhetjük. 
Délután Bérces Erzsi néni meghívására részt vehettünk a „Csuhé csütörtök” 
programon. Ujjongva értesültek gyermekeink, hogy nem kell aludni délután. A 
foglalkozáson nagy örömmel tevékenykedtek. 
Július 6-án tartottuk főpróbánkat az iskolásokkal együtt a falunapi fellépésünkre. 
Ekkor a színpaddal is ismerkedhettek a gyermekek. 
Ezen a napon beszélgettünk arról is, hogy július első szombatja az ölelés napja. - „ 
Napi négy ölelésre van szükség a túléléshez. Napi nyolc ölelés kell a szinten 
tartáshoz. Napi tizenkét ölelés kell a fejlődéshez.”- (E mondatok július 7-én a rádióban 
is elhangzottak). Az ölelés napját július 9-én tartottuk meg. A kis játékos 
megemlékezésen beszéltünk az ölelés hatására bennünk kialakult jóleső 
impulzusokról. Játékos feladatokon keresztül fejezhették ki gyermekeink érzéseiket. 
Alakítottunk boldogságkaput, melyen mindenki keresztül mehetett. Közben a társak 
pozitív belső és külső tulajdonságokat említettek. Egymás érintésével vidám 
mondókát mondogattunk. Építő játékokból egy boldogságvárat alkottunk. Minden 
építőelem 1-1 kellemes benyomást rejtett magában (főként a falunaphoz kötődő 
élményeket említettek ……. ). Összekapaszkodva élő bástyaként védtük a várat. A 
derűs, élményekben gazdag tevékenységek során megmutathatták gyermekeink az 
egymás iránti szeretetüket, - együttérzésüket. Végezetül mindenki egy szál fehér 
rózsával ajándékozta meg azt a társát, akinek a jelét kihúzta. 
 



2018. augusztus 
 

5 
 

 
A Falunapon jó hangulatban, sikeresen szerepeltünk. Fellépésünk a következőkből 
állt: első részben a Macskák című musicalből vett dalrészletre, majd Judit és a 
Zenemanók: Hurrá nyaralunk dalára készült közös táncunkkal szórakoztattuk a 
közönséget. A macska jelmezeket köszönjük Bércesné Hajninak és Mohácsiné 
Áginak , a „cica sminkeket ”Cservenyák Leának. A fellépésért jégkrém illetve jégkása 
jegyet kaptunk Nagypall Község Önkormányzatától. 
 

Óvodánk 2018. augusztus 6-tól augusztus 31-ig zárva tart.  
Szünet előtti utolsó munkanap: 2018. augusztus 3 (péntek) 
Szünet utáni első munkanap: 2018. szeptember 3 (hétfő) 
A nyári nagytakarítást és fertőtlenítést a szünet utolsó hetében végezzük, 2018. 
augusztus 27-től 2018. augusztus 31-ig. 
Ezúton szeretném megköszönni Dobszainé Tündi és Dobszai Krisztián önzetlen 
felajánlását. Egy sarok íróasztal garnitúrával ajándékozták meg óvodánkat. 
Kívánok Olvasóimnak, a Szülőknek, a Gyermekeknek további kellemes, napsugaras, 
boldog nyarat, sok szeretettel. 
 

                                                Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Kézműves tábor 

 
Július 16-án tartottuk a kézműves táborunkat. Tizennyolc gyerek jelentkezett, két 
korosztályra bontottuk őket. A nagyobb korcsoport az idén első alkalommal tanulták 
a csuhé sodrását. Különböző faformákat kaptak, amire a sodrott csuhét rátekerték, 
majd amikor meg száradt akkor fel vette a fa formáját. Nagyon szép alkotások is 
születtek.  
A kicsikkel pedig csuhé virágokat, 
lovakat kis kosarakat csináltunk. 
Utolsó nap kirándulni mentünk az 
Erdősmecskei állatkertbe, és délután 
élménybeszámolót tartottunk ahol 
mindenki elmesélte, hogy érezte magát 
a táborba, és jövőre mit szeretnének 
csinálni. 
Köszönjük Erikának és a Bandi 
bácsinak a segítséget. 
 
 
 

Székkötő tábor 
 
 

Egyesületünk július 23-27 között 
tartotta első székkötő táborát. 15 
lelkes tanulni vágyó jött össze az 
ország számos településéről. 
Néhányan közülük teljesen kezdők, 
akik még soha nem próbáltak 
megmunkálni semmilyen szálas 
anyagot, néhányan más anyaggal 
(szalma, vessző) dolgoznak és 
akadt olyan is, akinek már nem volt 
teljesen idegen a székbekötés. 
Minden jelentkező kellően elszánt 
volt, ennek eredményeképpen 

sikerült is valamennyiüknek befejezett székkel hazatérni. Igaz, hogy volt, akinek 
ehhez még a foglalkozások után is dolgoznia kellett egész estig. Persze nem csak 
szorgos munkával voltunk elfoglalva, kikapcsolódásra is maradt idő. Szerdán 
kellemes sétát tettünk a faluban, közben Angster Mária és Tóth István Zsolt érdekes 
botanikai előadását hallhattuk, megnéztük a mosóforrást, a bátrabbak kipróbálták a 
hűs vizet, végül a Bérces család vendégszeretetét is élvezhettük.  
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Csütörtökön Zengővárkonyba látogattunk, 
megnéztük a Szalma-Kincs-Tár kiállítását, a 
tojásmúzeumot és Rockenbauer Pál sírját. Az 
öt nap remek hangulatban telt, jól éreztük 
magunkat, kellemesen és hasznosan sikerült 
eltölteni az időt. 
Folytatás jövőre!  

 

 
 

 
 
 

Bérces Boldizsárné - elnök 
 
 

 
 

 
Nyári napközis tábor 

 
Nagypall Község Önkormányzata ez évben is megszervezte a nyári 
gyermekfelügyeletet. A diákokat június 18 – július 27 között vártuk különböző játékos 
foglalkozásokkal. Július 13-án egynapos kirándulást is szerveztünk. Komlón 
megnéztük az állatkertet majd Kisújbányán erdei sétát tettünk, közben pizzáztunk.  
A táborba 6-9 gyermek volt naponta, a gyermekfelügyelő Mihályné Knoch Erzsébet 
volt, akinek ezúton is köszönjük a közreműködését. 
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Nyári diákmunka 

 
Önkormányzatunk ez évben is fogadott diákmunkásokat, akik a falunapi 
előkészületekben és utómunkáikban segédkeztek. A Petőfi utcai fa korlátokat is 
lefestették valamint a könyvtár az orvosi rendelő és a falumúzeum kipakolását 
végezték el. Júliusban 5 diák végezte a feladatokat napi 6 órában. 
 
 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

 
 

 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont 

áll rendelkezésükre: 
 

Augusztus 21. 
Kedd: 09:00 – 11:00 óra között 

 
 
 

Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 
 

Papp-Dobszai Anikó - 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/

