
2017. augusztus 

 

 
 

 

Nagypalli Hírhozó 

Nagypall Község Önkormányzatának lapja 

 

 
 

XVII. Falunap és XII. Pogácsafesztivál 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017. augusztus 
 

 
ÖNKORMÁNYZATI HIREK 

 
Korábbi lapszámunkban már tájékoztattuk olvasóinkat, hogy június és július 
hónapban az óvoda konyha felújítási munkáit kezdtünk meg. A beruházás csak a 
konyha és a hozzá tartozó helyiségeket érintette a pályázatban, azonban a 
képviselőtestület úgy döntött, hogy a WC-k, mosdók és a külső folyosó is újuljon meg. 
Az utóbbi beruházás, mely 1,7MFt-ba került, az önkormányzat saját költségvetéséből 
biztosította. A konyha felújítása 10,1MFt-ba került, melyhez 9,6MFt támogatást 
nyertünk el az "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” pályázaton. A 
felújítási munkák időben elkészültek, augusztusban visszaköltözik a konyha a 
felújított helyiségekbe, hogy szeptembertől minden zavartalanul működjön.  
 
Augusztusban az iskola mosdó helyiségei is felújításra kerülnek, mely felújítást a 
KLIK, mint üzemeltető végzi el.  
 

 
XVII. Falunap és XII. Pogácsafesztivál 

 
Július 1-2-án került megrendezésre hagyományos nyári fesztiválunk, melyet közösen 
a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzattal rendeztünk meg. Rendezvényünk 
fő támogatója ez évben is Kisgéczi László, a pécsi Léta-Ker Kft tulajdonosa volt. 
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 is a 
Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatán keresztül az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatta rendezvényünket. 
Szombaton 15 órától a Lippói Nemzetiségi Fúvószenekar műsorával kezdődött 
rendezvényünk, majd Grátz Erika polgármester megnyitotta a fesztivált valamint 
átadta a „Jó tanuló” díjakat. Ez évben kilenc diákot tudtunk jutalmazni a kimagasló 
tanulmányi eredményért. Börcsök Erik, Dobszai Dorina, Dobszai Csilla, Kuczora 
Gréta, Lasszer Alexandra, Pécsi Izabella, Ripszám Aliz, Somogyvári Liliána és 
Somogyvári Mercédesz részesült 10.000-10.000.-Ft-os támogatásban.  
Ezt követően helyi óvodásaink, iskolásaink, Melinda és Robi Hahner, a Fekedi 
Klumpenjäger Táncegyüttes majd szombati sztárvendégünk a mulatós zene 
koronázatlan királya Kaczor Feri műsorát hallhatták nézhették.  19 órától következett 
a bál, majd fél kilenctől tombolasorsolás ahol nagyon sok értékes nyeremény talált 
gazdára. A fődíjat ez évben Schnell-Muszti Anita 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 12 bogrács alatt. 
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15 óráig vártuk a pogácsákat a zsűrizésre. Ez évben 49 fajta pogácsa érkezett a zsűri 
asztalához. 
A zsűri tagjai ez évben Haklik Ani, Kreutz András és Benkovics Győzőné voltak. 
Hosszas kóstolgatás után hozták meg végső döntésüket a pogácsák értékelésénél. 
I. helyezett: Dobszai Józsefné  
II. helyezett: Dobszainé Till Tünde 
III. helyezett: Simó Csabáné 
A legszebben terített asztalt 4 órára kértük elkészíteni. A zsűri tagjainak itt is nehéz 
dolga volt, de meghozták döntésüket és a Siklósi - Kiss család terítését ítélték a 
legszebbnek.  
Közben a bográcsok alatt főttek a pörköltek, és 14:30 órától kulturális program is várta 
az érdeklődőket. Először az EccPecc gyerekzenekar szórakoztató műsorát halhattuk, 
majd a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habpartira hívtunk 
mindenkit. Ezt követően Kéméndi Tamás harmonikaművész, majd Kangoo bemutató 
kápráztatta el a közönséget.  
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: Kelemen és Barátai 
II. helyezett: Fakanál Forgatók 
III. helyezett: Másnaposak 
 
Ezt követően este fél kilenc órától a fesztiválsátorban vasárnapi sztárvendégünk 
Csepregi Éva fergeteges koncertjén vehetett részt az igen nagyszámú közönség. 
 
Rendezvényünk ideje alatt mindkét napon ingyenes ugráló vár, arcfestés, lufi 
hajtogatás várta a gyerekeket. 
 
Köszönet a közreműködésért a Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub 
asszonyainak és az óvoda szakácsainak, akik mindkét napon pogácsákat sütöttek. 
Köszönet a hivatal, az iskola és óvoda dolgozóinak a Mihály János falugondnoknak, 
Nagyházi Sándor nyugalmazott falugondnoknak 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 hiszem jól 
döntöttek! 
A rendezvényről készült fotók megtekinthetők a www.nagypall.hu  oldalon. 
 
 
 

Grátz Erika – polgármester 
 

http://www.nagypall.hu/
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha- Kindergarten und Küche Pahl 

 
„ Augusztus a nyár utója, 

útra készül már a gólya….” 
 
Kedves Olvasó! 
 
A nyár közepén járunk, legtöbben már javában nyaralnak, vagy szabadságukat töltik.  
Július a régi magyar naptárakban Szent Jakab hava, oroszlán hava, vagy nyár hó. 
Első hétvégéje több éves hagyomány szerint Nagypallon a Falunap és 
Pogácsafesztivál. A program elő délutánján az óvoda dolgozói is  segédkeztek a 
fesztiválsátor feldíszítésében. 
Július 1-én kis műsorunkkal színesítettük a falurendezvényt.  A füttyszóval kísért 

tapsvihar nagy elégedettséggel töltötte el fellépő gyermekeinket, széles mosollyal az 
arcukon vonultak le a színpadról. Mi óvodapedagógusok, és a dadus néni is, nagyon 
büszkék voltunk rájuk. 
Nyári óvodai életünk során több alkalommal megfigyeléseket 
végeztünk….megfigyeltük a nyári időjárási jelenségeket: záporok, zivatarok, viharok, 
dörgés, villámlás jégeső szivárvány. A nap magasan jár az égen, és egyre melegebb 
van. Gyakran beszélgettünk az időjárásról, a nyaralásról, a nyári öltözködésről. 
A nyári természet jellemzőit összehasonlítottuk a tavaszival, beszélgettünk az 
aratásról is. 
Alkalmanként kísérleteket végeztünk. Készítettünk szivárványt, szivárványszínű 
rózsát, az udvaron és a parkban játszottunk árnyékunkkal. 
A nyárhoz kapcsolódóan találós kérdéseket, szólásokat, közmondásokat is 
mondogattunk. 
Óvodásaink nagy örömére július 19-én Schnell Ádiéknál , július 21-én pedig Szabó 
Viviéknél tölthettünk el játékkal, játékos vetélkedőkkel, -Viviéknél medence avatóval 
is, -1-1 szép délelőttöt , vendéglátás kíséretében. 
Köszönjük a sok finomságot! 
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Eddy Smid egy mézédes görögdinnyével örvendeztette meg gyermekeinket. 
Köszönjük szépen! 
Rohamosan közeledik nyári óvodai életünk vége, és megkezdjük pihentető 
szünetünket. 
Óvodánk 2017. augusztus 7-től augusztus 31-ig tart zárva  
Szünet előtti utolsó munkanap: 2017. augusztus 4.(péntek) 
Szünet utáni első munkanap: 2017. szeptember 1 (péntek) 
Kívánok Olvasóimnak, a Szülőknek, a Gyermekeknek, Munkatársaimnak 
további kellemes, napsugaras, boldog nyarat, sok szeretettel!  
 
 
 
         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 
 
 
 

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

 
Július elején intézményünk tanulói is felléptek a nagypalli falunapon. A műsor 
alkalmával három különböző stílusú táncot adtak elő a gyerekek nagyon ügyesen. 

A jutalom egy-egy jégkrém vagy jégkása volt a nagy melegben. Javában tart a nyári 
szünet. A következő tanévben, iskolánkban a kézműves szakkör mellé tervezzük a 
tánc szakkör bevezetését is. Emellett még több fejlesztéssel, differenciáltabb 
oktatással próbáljuk segíteni intézményünk diákjait a tanulásban. Ennek érdekében 
iskolánk pedagógusai a nyár folyamán továbbképzéseken vesznek részt. 
 

  Aszmann Emőke 



2017. augusztus 
 

 
Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Egyesületünk július 17 - 20 között tartotta meg a hagyományos nyári tábort, melyre 
az idén is szép számmal jelentkeztek gyerekek, összesen 28 fő. 
Az idei tábor hímzés, népi játékok címen lett meg hirdetve. Most nem terveztünk 
kirándulást mind a négy napon dolgoztunk. Nagyon sok szép dolgot készítettek a 
gyerekek. 
Az idén ismét támogatást kaptunk a Pécsi Egyházmegye karitász szervezetétől. 
Ez évben először készítettünk táborzászlót, amit a gyerekek kéz lenyomatukkal 
díszítettek és be írták a nevűket.  

 
 
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítségét, polgármester asszonyunknak, hogy az 
iskolát rendelkezésünkre bocsátotta. Köszönet az egyesületi tagoknak, akik 
segítettek, a konyhásoknak. 
Összességében ismét egy jó hangulatú tábort sikerült rendeznünk. 
 

Bérces Boldizsárné 
elnök  
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Nyári napközi Nagypallon 
 
 

 Az idei évben már második alkalom, hogy lehetőségünk nyílt megrendezni a nyári 
napközit a helyi iskolásaink számára. Segítséget nyújtva azok szülők számára, akik 
nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését a hosszú szünidő alatt. Színes 
programokkal, különböző foglalkozásokkal és persze sok-sok pihenéssel töltöttük el 
az együtt töltött időt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagyon jó kis csapat jött össze, akik ügyeskedtek, szorgoskodtak minden nap. 
Délelőttönként ügyességi verseny vagy kis vetélkedőt tartottunk, ebéd után egy kis 
pihenés a hűs könyvtárban. Nagypall Község Önkormányzata ezt a helyet biztosította 
nekik, hogy jól érezhessék magukat a gyerekek. Vidékiek utazását minden nap a falu 
busz segítette.  
 
Öröm ilyen gyerekekkel tölteni a munkaidőt, ami minden nap szabad napnak tűnik! 
 
 

Kriklerné Kocsidi Tímea 
Kulturális Közösségi Munkás 
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Tájékoztató a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény változásairól a 
lakossági és a KKV felhasználók részére történő ivóvíz és szennyvíz csatlakozások 
díjmentességéről. 
A díjmentes szolgáltatások körét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 55/H. §-a szabályozza. 
Ennek értelmében térítésmentessé vált 2017. július 1-jétől a víziközmű-társaságok 
szolgáltatási területén a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 
mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése esetén: 
- az igénybejelentés elbírálása, 
- a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, 
- a rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra és annak felszerelése, 
- a nyomáspróba, 
- a fertőtlenítés, 
- és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás. 
A fent jelzett jogszabályi mentesség kizárólag a 2017. július 1. után létrejövő új 
bekötésekre vonatkozik, a mellékvízmérővel történő csatlakozásokra viszont nem 
érvényes. 
Az ivóvíz- és szennyvízbekötésnél a kedvezmény az újépítésű ingatlanokra 
érvényesíthető, illetve lakóingatlan és üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető. 
A felhasználók elégedettségének növelése érdekében az esetleges jogorvoslati 
eljárások is díjmentessé váltak. 
Fontos tudnivaló a felhasználók számára, hogy az ivóvíz bekötővezeték fővezetékre 
való rákötését kizárólag a víziközmű-szolgáltató végezheti, díjköteles eljárás 
keretében. 
Az építtető köteles gondoskodni a kivitelezéshez szükséges más közmű üzemeltetők 
által előírt szakfelügyeletről, melynek költsége az építtetőt terheli. 
A továbbra is díjköteles szolgáltatásokról (például a bekötővezeték kiépítése és a 
geodéziai felmérése) és azok díjáról, tájékoztatást adnak a területileg illetékes 
Főmérnökségek (Bonyhádi Főmérnökség 7150 Bonyhád, Gyár u. 26. Dunaföldvári 
Főmérnökség 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5/A., Paksi Főmérnökség 7030 
Paks, Kölesdi út 46., Pécsváradi Főmérnökség 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 29.), 
munkatársaink készséggel állnak a felhasználók rendelkezésére. 
Aktuális információk elérhetőek a Mezőföldvíz Kft. honlapján: www.mezofoldviz.hu 
Egyéb kéréssel kapcsolatban az ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail címen állunk 
felhasználóink rendelkezésére. 
 

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. 
Paks, Kölesdi út 46., 7031 Paks, Pf. 37. 

Tel: központ: 75/511-000, ügyfélszolgálat: 80/442-442, 
E-mail: ugyfel@mezofoldviz.hu Internet: www.mezofoldviz.hu 

 

http://www.mezofoldviz.hu/
http://www.mezofoldviz.hu/
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ANYAKÖNYVI HIREK 
 

Házasságkötés 
 

 
 

 
 
 

Deák Gabriella és Takács Krisztián 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 

Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll 
rendelkezésükre: 

 
Augusztus 15. 

Kedd: 09:00 – 11:00 óra között 
 

Az étkezési díjakat a Könyvtár épületében lehet a megadott időpontban 
befizetni. (Nagypall, Szabadság u. 37.) 

 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 

Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 

Papp-Dobszai Anikó - élelmezésvezető 
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KÖNYVTÁR HIREK 

 
Kedves Olvasók! 

 
Örömmel tudatom Mindenkivel, hogy a megrendelt, kért könyvek 
megérkeztek! A felnőttek regények, szakmai könyvek között tudnak 
válogatni, gyerkőcöknek pedig Janikovszky Éva híres gyermek 
könyveiből lehet olvasgatni, lapozgatni. 
Szintén most érkezett Beck Andrea: A titoktündér című 
könyvsorozata is, ami nem csak a gyerekek számára íródott.  
Varázslatos mesevilág, mely szórakozás és 

hasznos segítség is egyben szülő és gyermek számára.  
Többek között, HA: kicsúfolják, fél a sötétben, verekszik vagy őt 
bántják, beteg lesz, barátkozni vagy békülni kell, netán elveszít 
valamit, vagy híján van az önbizalomnak. 
De akkor is önfeledt mesés perceket nyújt, ha ezek mindegyike 
szerencsésen elkerüli gyermekét. 
Játék és mese, melyben észrevétlenül kap helyet a pozitív 
gondolkodásra való nevelés, az önbizalom fejlesztése és 
mindenekelőtt a vidám, gondtalan életszemlélet kialakítása és 
megtartása. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt! 
Gyertek, és olvasgassatok kedvetekre, hiszen biztos vagyok benne, mindenki 
megtalálja a kedvére való olvasni valót akár az úja, vagy a régi könyvek között. 
Ne feledjétek, az internet bárki számára elérhető a könyvtári nyitvatartási idő alatt.  
Jó hír számomra hogy már sokan visszahoztátok a lejárt idejű könyveket! Viszont 
még így nagyon sok könyv van kint nálatok, amiket már régóta várok vissza. Kérek 
mindenkit, hozzátok vissza ezeket, hiszen lehet, hogy más valaki pont azt a könyvet 
szeretné elolvasni! 
 
Előre is köszönöm! 
 
 
 

Kocza Ferencné Liza 
Könyvtáros 

 
   

 
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/

