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XIX. Falunap és XIV. Pogácsafesztivál 

 
Július 6-7-én 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, OTP 
Bank, Pall Petrol Bt.,  Profil Gumiszerviz Nagypall, S-2011 Villamossági Kft, SMHV 
Energetikai Kft, Zolika Garage, Pálmafa56 Kft., Tarr Kft, Zolka konyhája. Pályázati 
támogatásként ez évben a Nagypalli Német Nemzetiségi Önkormányzatán keresztül 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma valamint Nagypall Község Önkormányzatán 
keresztül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Leader pályázata 
támogatta rendezvényünket. 
Szombaton 15 órától a Pécsváradi Ifjúsági Fúvószenekar műsorával kezdődött 
rendezvényünk, majd Grátz Erika polgármester köszöntötte a jelenlévőket valamint 
beszámolt az elmúlt öt évben történt változásokról, eredményekről. Megköszönte 
Bérces Boldizsárné 29 éves alpolgármesteri munkáját, aki ősztől nem indul már az 
önkormányzati választásokon. Ezt követően átadta a „Jó tanuló” díjakat. Ez évben 
kilenc diákot tudtunk jutalmazni a kimagasló tanulmányi eredményért. Bakó Zsolt, 
Csonka Ádám Lukács, Dékány-Szabó Míra, Dobszai Dorina, Kuczora Gréta, Lasszer 
Alexandra, Ripszám Aliz, Somogyvári Liliána, és Szabó Vivien részesült 
pénzjutalomban. Kihirdetésre került a „Virágos ablak – virágos udvar” 
környezetszépítő verseny eredménye. A legszebb udvart Király Józsefnek ítélte oda 
a bíráló bizottság. Második helyezett Dobszai Jánosné udvara, míg a harmadik 
helyezett Nidling Józsefné udvara lett.  
A kulturális műsorban fellépett a Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tánccsoport, 
helyi óvodásaink és iskolásaink előadták a Nagypall musicalt, majd a Hosszúhetényi 
Hagyományőrző Művelődési Egyesület szórakoztatta a közönséget. Szombati 
kulturális programunkat Stubendek Katalin és Götz Attila a Pécsi Nemzeti Színház 
színészeinek zenés műsorával zártuk.   
19 órától következett a bál, majd fél kilenctől tombolasorsolás ahol nagyon sok 
értékes nyeremény talált gazdára. A fődíjat ez évben az Erzsébeti Lajos Rita 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 16 bogrács alatt. 
15 óráig vártuk a pogácsákat a zsűrizésre. Ez évben 53 fajta pogácsa érkezett a zsűri 
asztalához. 
A zsűri tagjai ez évben Haklik Ani, Kreutz András, Balla László és Balláné Milter Mária 
voltak. Hosszas kóstolgatás után hozták meg végső döntésüket a pogácsák 
értékelésénél. 
I. helyezett: Schnell Lászlóné 
II. helyezett: Dékány – Szabó Míra 
III. helyezett: Varga Julianna 
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A legszebben terített asztalt 4 órára kértük elkészíteni. A zsűri tagjainak itt is nehéz 
dolga volt, de meghozták döntésüket és a TANKER terítését ítélték a legszebbnek.  
Közben a bográcsok alatt főttek a pörköltek, és 15:00 órától kulturális program is várta 
az érdeklődőket. Először Szilas Miklós zenés műsorát halhattuk, majd a Bonyhádi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habpartira hívtunk mindenkit. Ezt 
követően a PTE Brass Band utcazenészek műsorát hallgathattuk a szemerkélő 
esőben. A zsűri tagjai az időjárás előrejelzés miatt öt órára 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: Nagy csapat lett Ófaluból 
II. helyezett: Nyald meg a fakanalamat fantázianevű ( óvoda – iskola dolgozói) csapat 
lett. 
III. helyezett: Baranyai diákok (falugondnokok) csapata lett. 
Ezt követően este fél kilenc órától a fesztiválsátorban vasárnapi sztárvendégünk az 
Apostol együttes 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.  
Rendezvényünkről az M1 televízió élő adásban jelentkezett be vasárnap délután. 
Köszönet a közreműködésért a Nagypalli Magyar- Német Barátság Klub tagjainak, az 
óvoda szakácsainak és a nagypalli asszonyoknak, akik mindkét napon pogácsákat 
sütöttek. 
Köszönet a képviselőtestület és családtagjaik, a hivatal dolgozóinak, Mihály János 
falugondnoknak, Nagyházi Sándor nyugalmazott falugondnoknak, a 
diákmunkásoknak az előkészületi munkákért.  Köszönet Mező Katica, Dobszai 
Juliska, Király Ani és Nagyházi Irén segítségét, akik vasárnap a vendégeknek, 
közreműködőknek főzték a vacsorát. Köszönet a Szirmai és Deák családnak a 
kiszolgáló helyiségek biztosításáért. Köszönöm Simó Csabi munkáját, aki a villamos 
csatlakozási munkát elvégezte.  
Nyári fesztiválunk ismét egy nagyon jól sikerült rendezvénnyé alakult. Kicsit féltünk 
az új helyszíntől, de a visszajelzések azt igazolták, jól döntöttünk. Minden igényt 
kielégítő szolgáltatást tudtunk a helyszínre varázsolni. Köszönet a profi kiszolgálásért 
Zolka konyhája munkatársainak, a hangtechnikáért az FM Sound munkatársainak, a 
fellépők öltözésének biztosítását a Bérces családnak.  
Köszönet mindazoknak, akik július első hétvégéjén minket választottak.  
Azt gondolom, - jól döntöttek. 
 
 

Grátz Erika – polgármester 
 
 
 



2019. augusztus 
 

4 
 

 
Nyári munkák intézményeinkben 

 
Önkormányzatunknál az előzetes felmérések alapján július hónapban 3 fő 
diákmunkás dolgozott. A diákok az önkormányzatnál besegítettek az adminisztratív 
munkába, elvégezték az irattározó raktár takarítását, segítettek a táborázás 
bonyolításában, az óvoda konyhájában és a falunapi előkészületekben és 
utómunkáinál is sok segítséget nyújtottak. 
 
Az iskola két tantermének padozata a nyári szünetben megújul. Új parkettát raknak 
le, valamint az előtér is új padlóburkolatot kap. A munkálatokat a Pécsi Tankerületi 
Központ finanszírozza. 
Ezzel a beruházással befejeződött az iskola felújítása, mely elmondható hogy kívül – 
belül megújult, megszépült. 
Büszkén kijelenthetjük, hogy a környék legmodernebb kisiskolája Nagypallon van. 
 
 
 

Önkormányzat választások 2019 
 
 

Áder János köztársasági elnök 2019. október 13-án vasárnapra tűzte ki a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a nemzetiségi képviselők 
általános választását. 
Nagypallon 1 fő polgármester és 4 fő önkormányzati képviselőt lehet majd 
megválasztani. 
 
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a 
településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó 
népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott 
adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri. 
Nagypallon a 1128/2014 NVB határozat melléklete szerint német nemzetiségi 
képviselőket lehet megválasztani. Megválasztható képviselők száma 3 fő. 
 
Az önkormányzati választásokról egyelőre bővebb információval nem szolgálhatunk. 
Tájékoztatásunk folyamatos lesz és a következő számban már bővebb tájékoztatást 
tudunk nyújtani. 
 

dr Csernyánszky Gábor - jegyző  
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 

Kindergarten und Küche Pahl 
 
 

 
 

Kedves Olvasó! 
Végre újra visszatért az igazi nyári kánikula, de közben már eltelt az évszak nagy 
része, nyakunkon a nyárzáró augusztus és a mesés indián nyár…. 
Legtöbben már javában nyaralnak, vagy szabadságukat töltik. Lassan véget ér az 
aktuális nevelési év, bár a feladatokból úgy érzem nem fogytunk ki sosem, ….sőt már 
a jövő tanév programjain, tervein törjük a fejünket. 
Július 3-án ellátogatott hozzánk az Öko-Kuckó Oktatóterem és Játszóház két 
munkatársa. A tudatos környezetvédelemmel kapcsolatban tartottak foglalkozást, 
melyen meghívásunkra jelen voltak a nagypalli iskola tanulói is. E napra a szülőktől 
sok gyümölcs érkezett, melyből egy óriási gyümölcstál készült. A következő két napon 
a nagy melegre való tekintettel gyermekeink örömére Heckerné Jagados Dia és 
Kasza Vanda jégkrémmel lepett meg bennünket, melyet nagyon köszönünk! 
A hónap első hétvégéje több éves hagyomány szerint Nagypallon a Falunap és 
Pogácsafesztivál, mely idén július 6-ára és 7-ére esett. A falurendezvényt kis 

műsorunkkal színesítettük közösen az iskolásokkal. A tapsvihar nagy elégedettséggel 
töltötte el fellépő gyermekeinket, széles mosollyal az arcukon vonultak le a színpadról. 
A tanító nénik, a dadus néni és jómagam is, nagyon büszkék voltunk rájuk. A műsor 
színvonalát emelték a jelmezek, melyeket Nagypall Község Önkormányzatának 
köszönhetünk, valamint készítőiknek, Bércesné Hajninak és Mohácsiné Áginak.  
Nyári óvodai életünk során több alkalommal megfigyeléseket végeztünk. Megfigyeltük 
az 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….német nyelven is. 
A természet jellemzőit összehasonlítottuk a tavaszival, beszélgettünk az aratásról is.  
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Alkalmanként kísérleteket végeztünk. Az udvaron és a parkban játszottunk 
árnyékunkkal. Az évszakhoz kapcsolódóan találós kérdéseket, szólásokat, 
közmondásokat is mondogattunk. Látogattunk könyvtárba, tartottunk 

gyümölcsnapokat, a gyermekekkel közösen sütöttünk 
finom kajszis sütiket, készítettünk limonádét, ünnepeltünk 
születés és névnapokat, ügyeskedtünk a kézműves 
házban, szomszédoltunk, állatokat néztünk Nidlingéknél 

Laurával , a forró napokon 
pancsoltunk és vízi 
bombáztunk is . 
 
 
 
 
 
 

A gyermekek nagy örömére 
július 18-án egy vidám 
hangulatban eltöltött 
„Ringató”, énekes óvodai 
foglalkozás volt, Szabó-Beck Angéla vezetésével.  
Rohamosan közeledik nyári óvodai életünk vége, és 
megkezdjük pihentető szünetünket. 
Óvodánk 2019. augusztus 5-től augusztus 31-ig tart zárva  
Szünet előtti utolsó munkanap: 2019. augusztus 2.(péntek) 
Szünet utáni első munkanap: 2019. szeptember 2 (hétfő) 
Kívánok Olvasóimnak, a Szülőknek, a Gyermekeknek további gyönyörű, napsugaras, 
boldog nyarat, sok szeretettel!  
 
 

         Illésné Speiser Mária 
         óvodavezető 

 

 
 

ANYAKÖNYVI HIREK 
 
 

 SZÜLETÉS 
 

Dobszai Judit 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Iskola 
 
Ugyan a nyári szünet megkezdődött, de az Iskola tanulói nem tétlenkedtek. Mielőtt 
megkezdődött a nagy pihenés, egy nagyon tartalmas hetet tölthettünk együtt. Nem 
csak jelenlegi diákjaink tértek vissza, hanem az Iskola két elballagott leánya is velünk 
tevékenykedett, illetve egy nagyon lelkes 
kisfiú is csatlakozott hozzánk, aminek  

nagyon örültünk. Napjaink a Falunapra 
szánt műsorra való felkészüléssel teltek 
és nagyon hálásak vagyunk a gyerekek 
türelméért és kitartásáért. Megint 

megmutatták, hogy milyen csodálatosan 
helytállnak nagy közönség előtt mind 
táncos, mind prózai szerepekben. A 
falunapra készült mesét az Iskola 
közösségi oldalán hamarosan 
megtalálhatják az érdeklődők.  

Köszönjük a lehetőséget és a fantasztikus 
délutánt, amit az Óvoda és a Könyvtár 
dolgozóival tölthettünk együtt a Falunap 
másnapján! Mint már többször kiderült, 
közösen bármire képesek vagyunk! Még 

egy jó pörkölt megfőzésére is! 😊 A 

fotókért köszönet Fürstenhoffer 
Józsefnek! 
Most már remélhetőleg mindenki a várva 
várt pihenését tölti. A tanévnyitó és a 
2019/2020-as tanév első tanítási napja 

szeptember 2-án, 8 órakor veszi kezdetét. Zsófi néni és Levente bácsi helyét két 
nagyon lelkes tanító néni veszi át. A német tanórákon Fáth Hedvig fogja okosítani 
tanulóinkat, a napköziben és a délelőttök során Darmosné Gyenis Valéria lesz 
segítségünkre. 

Fischer Dóra – tanító 
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KÖNYVTÁR HÍREK 

 
Kedves Könyvtártagok! 
 
Tudom, nyár van, meleg van, nincs kedvem 
kimozdulni…! DE! Én töretlenül és változatlanul várok 
Mindenkit a hűvös KÖNYVTÁRban!  
Rengeteg könyvünk van, kaptam újakat is, ezekből 
ajánlanék Nektek.  

 
Az Angyali érintésben Lorna Byrne folytatja sok millió példányban 
elkelt nemzetközi sikerkönyve, az Angyalok nyelvén történetét. 
Beszámol a vidéki Írországban eltöltött éveiről, az angyaloktól kapott 
segítségről és útmutatásokról, amelyek megkönnyítették elviselni 
élete traumatikus eseményeit. 
 
 
Lucy bánatos, amiért családjának váratlanul 

költöznie kell, és ezért kénytelen búcsút venni a barátaitól. Szülei azt 
remélik, hogy egy cica talán segítségére lehet a kislánynak, hogy 
megbékéljen új otthonával, így hát meglepik Lucyt egy gyönyörű 
szép sziámi kiscicával – Pillével.  

 
A legkisebbekről se felejtkezzünk meg, nekik 
ajánlom ezt az izgalmas, interaktív és kivételesen strapabíró 
könyvet a nagy szállító járművekről, a városi és a falusi élet, a 
közlekedés és a szállítmányozás világáról. A falusi gazdaságban, 
az építkezésen és az utcán rengeteg hatalmas jármű mozog: 
traktor, billenős teherautó, markoló, autómentő, targonca, 
kukásautó… A keménylapos kötet elcsúsztatható „ablakai” 
mögött újabb titkok várnak a gyerkőcökre. Játsszunk együtt, és 
kukkantsunk a fülek mögé! 

 
De ez persze csak ízelítő. Ha kíváncsiak vagytok, hogy még milyen könyvek érkeztek, 
várlak Titeket nagyon sok szeretettel! 
Ne feledjétek, akinek nincs lehetősége otthoni internet használatra, vagy akár csak 
szeretne bejönni a könyvtárba internetezni, jöjjön bátran, hiszen több számítógép is 
a rendelkezésetekre áll. 
AMI NAGYON FONTOS:  
TOVÁBBRA IS SZERETNÉM A KINNTLÉVŐ, LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖNYVEKET 
VISSZAKAPNI!!! 
 

Kocza Ferencné 
Könyvtáros 
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Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

 
Egyesületünk életében a júliusi hónap a táboroztatásról szólt. Három héten keresztül 
három tábort szerveztünk. 
 
Az első tábor július 8-12 között 
Négyes Tímea vezetésével a 
székkötés fortélyait tanulták meg a 
részt vevők. Dolgoztak gyékény, 
sás és csuhéval. A táborban 10 fő 
vett részt.   

 

Július 15-én immáron 17-ik alkalommal tartottuk 
meg a kézműves gyerektábort ahol a szalagszövést 
gyakorolták a gyerekek. Ezen kívül készíthettek 
rongybabát és karkötőt is. 
Utolsó napon kirándultunk Somberek és Mohács 
között a Csele patak mentén Szent Miklós vízi és 
taposó malomhoz, ahol sok érdekességet mutattak 
be, valamint mindenki papír merítést csinálhatott. 
Délben meleg lepényt sütöttek nekünk. Haza felé 
Véménden még fagylaltozhattunk is. 
Köszönjük a kirándulást Grátz Erikának és Mihály 
Jánosnak, hogy lehetővé tették ezt a szép napot. 
Úgy gondolom, hogy tele élménnyel tértek haza a 
gyerekek. 
   

Július 22-26 között egy újabb tábort tartott 
egyesületünk Négyes Tímea vezetésével 10 fő vett 
részvételével. 
A táborban a három élű sással ismerkedtek meg a 
résztvevők. Készítettek belőle lábtörlőt, kínálókat, 
edény alá téteket és volt, aki széket kötött. 
A részt vevők meglátogatták a Pincegalériát, 
Falumúzeumot és a mosó forrást is. 
Mindenki el volt csodálkozva, hogy ebben a kis 
falúban ennyi látni való van. 
A tábor jó hangulatban zajlott le. 
 
 

Bérces Boldizsárné elnök 
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Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub 

 
Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik részt vettek a pogácsa sütő 
versenyben. 
Külön köszönöm a Hirdi Asszonykórusnak és a Pécsváradi Nyugdíjas Klubnak, hogy 
ők is jelen voltak a rendezvényen és sütöttek pogácsát. 
 
Júliusban három alkalommal 7-8 fő tagunk segített az önkormányzatnak a zöldborsó 
bontásban. Mindenkinek köszönöm a segítséget. 
 
Következő klubestünket augusztus 12-én hétfőn tartjuk, ahol szeretnénk 
megünnepelni a III. negyedéves névnaposainkat. 
 

Bérces Boldizsárné- klubvezető 
 

 
 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak 
rendelkezésükre 
 
Augusztus 13 kedd: 09:00.-11:00- óráig 
Augusztus 15 csütörtök: 15:00.-16:00- óráig 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig). 

 
Megértésüket köszönjük! 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 

Mihály Emese – 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/

