
Életút és visszaemlékezés

Az aprófalvas Baranya megye egyik kis települése Nagypall, mely a Zengő hegy 
és a Geresdlaki dombság nyúlványai között helyezkedik el. Lakóinak száma 400 
fő. Településünk intézményi ellátottsága jónak mondható, működik egy német 
nemzetiségi óvoda, és egy német nemzetiségi alsó tagozatos általános iskola. 
Az óvodát a szomszédos Fazekasboda községgel közösen működtetjük. Az iskolát 
a Pécsváradi Kodolányi János Általános Iskola tagintézményeként a Pécsi Tanke-
rületi Központ működteti. 

Közigazgatási szempontból a nyolc települést magába foglaló Erzsébeti Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz tartozunk, Nagypallon kirendeltség működik, ahol Erdősmecske, 
Fazekasboda és Nagypall ügyeit intézzük.

A település 1994 óta él a nemzetiségi jogaival, azóta működik a Nagypalli Német Nem-
zetiségi Önkormányzat is.

Községünkben aktív a civil élet is.  25 éves a Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub, 
mely a kulturális programok egyik szervezője, szoros kapcsolatban áll mind a helyi mind 
a nemzetiségi önkormányzattal. 2001 óta működik a Régi Mesterségeket Felelevenítő 
Egyesület, mely a már feledésbe került régi népi mesterségeket tartja életbe, bemutatókat, 
táborokat szervez. Tagjai között népi iparművészek, elismert kézművesek vannak, akik évek 
óta részt vesznek a Budai Várban megrendezésre kerülő Mesterségek Ünnepén.
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Turisztikai szempontból községünk elhelyezkedése jónak mondható, hiszen a 
Zengő vidék gazdag történelmi és táji adottságaihoz tudunk csatlakozni.  Falumú-
zeumunk 1999 óta őrzi községünk német és magyar használati tárgyait, népvisele-
teit. A Nagypalli Pincegaléria, mely egy magánkézben lévő évente megújuló kiállí-
tás 2001 óta várja a látogatókat. 2014-től pedig Csuhé, sás és gyékény múzeumban 
tekinthető meg a kézműves egyesület munkáiból egy tárlat. Településünk tagja 
a Szent Márton útvonal Kisújbánya – Máriakéménd közötti zarándokútnak is. 

Hogy is kezdődött? 1989 januárjában nyugdíjazás miatt megüresedett a Pécsváradi 
Nagyközségi Közös Tanács Nagypalli Kirendeltségének ügyintézői munkaköre. Ez idő-
ben én GYES-en voltam alig 2 éves kisfiammal, de a szüleimnek köszönhetően, akik 
elvállalták gyermekem napközbeni felügyeletét jelentkeztem az állásra, melyet 1989 február 
16-tól be is töltöttem. Fiatalos lendülettel a napi munkán túl kezdeményeztem társadalmi 
munkákat a tanácsi épületek felújítására. Az időben nagyon sok kisgyermeket vittünk 
a Pécsváradi óvodába, ezért az akkori tanácselnök támogatásával 1990 tavaszán szintén 
társadalmi munkával elkezdtük építeni a helyi óvodánkat.  Azt gondolom ez a lendület 
és a falu lakosságának tenni akarása bátorított arra, hogy induljak az első önkormányzati 
választásokon, melyet a leadott szavazatok 95%-ban megnyertem a korábbi elöljáróval 
szemben. 1990-ben 25 évesen akkor, a legfiatalabb polgármester voltam. Iskolai végzett-
ségemet tekintve középiskolai végzettséggel, anyakönyvi szakvizsgával rendelkezem. 

Harminc év polgármesterség után, ha végig megyek a faluban nagyon jó érzés tölt 
el, hiszen településünk a rendszerváltást követően kezdett éledezni. Kis falunk egy 
tanácsi rendszer társközsége volt minden hátrányával együtt. Elhanyagolt épületek, 
infrastrukturális hiányokkal. Mára elmondhatom, hogy épületeink mind megújultak, 
közterületeink karbantartottak, újabb épületeket vásároltunk, munkahelyet teremtet-
tünk, fiataloknak építési telket adunk a letelepedéshez. 

Büszkék vagyunk arra, hogy oktatási intézményeinket megtudtuk őrizni, mert mi 
azt valljuk, amíg a faluban működik óvoda és iskola (ha csak alsó tagozaton is) addig 
van élet, hiszen napközben is gyermekzsivajtól hangos az utca. Gyermekeink kötődése 
kis falujukhoz ezáltal is erősödik, hiszen 10 éves korig helyben járhatnak oktatási in-
tézményekbe. Intézményeinken keresztül szorosan részt vesznek a falu életébe. Helyi 
intézményeinkben járó gyermekeket ösztöndíjban is részesítjük.

A munkanélküliség csökkentése érdekében folyamatosan részt veszünk a közfoglal-
koztatásban. 2012-től start mintaprogram keretein belül mezőgazdasági programot mű-
ködtetünk. A megtermelt zöldséget, gyümölcsöt és húsárut a helyi óvoda konyhájában 
használjuk fel. Programunkat a Belügyminisztérium 2014 évben pénzjutalommal járó 
elismerésben részesítette. 2015-től mintaprogramunkat bővítettük és helyi értékteremtő 
programot hoztunk létre, ahol első évben kézi rongyszőnyegszövést, majd lakás textíli-
ákat, horgolt dísztárgyakat, gyöngy ékszereket, horgolt mesefigurákat készítünk.  Helyi 
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értékteremtő programunkkal 2015 évtől részt veszünk az Országos Közfoglalkoztatási Ki-
állításon, ahol értékesítéssel egybekötve bemutatjuk termékeinket. A kiállításon minden 
évben vállalunk kóstoltatást, helyben sütött pogácsával kínáljuk a látogatókat, népszerűsítve 
a Pogácsafesztivál rendezvényünket. Mezőgazdasági programunkat 8 fővel, értékteremtő 
programunkat 5 fővel működtetjük. 

A német nemzetiségi önkormányzattal és a civil egyesületekkel közösen egész évben 
szervezünk rendezvényeket, melyre településünkön túl a megye minden részéről jön-
nek látogatók. Nyári nagy rendezvényünk a Falunap és Pogácsafesztivál, mely ez évben 
ünnepelte volna a 20. évfordulóját. Szervezünk nyáron kézműves táborokat, télen 
disznótoros fesztivált, kézműves bemutatót és vásárt, fánksütő-versenyt, nemzetiségi 
napokat.  Pogácsafesztivál rendezvényünk 2015 évtől fesztivál kategóriában bekerült 
a Baranya Megyei Értéktárba.

Büszke vagyok, hogy immár 30 éve Nagypall polgármestere lehetek, és köszönettel 
tartozom mindezért a falu lakosságának és nem utolsó sorban a családomnak. 

Szerencsés embernek érzem magamat, mert végig olyan képviselőtestülettel 
és önkormányzati tisztségviselőkkel dolgozhattam, akik segítették és a mai napig 
segítik a munkámat. 

Ez a három évtized megmutatta számomra azt, hogy csak közös együtt gondolko-
dással, tenni akarással tudjuk építeni a jövőnket. 

Azt hiszen jó úton járunk! „Nagypall mi így szeretünk!”


