
 

 
 
 

 

 
Tisztelt Páhi Lakosok! 

 
 
 

Páhi Község Önkormányzata szeretettel 
meghívja, Önt és kedves családját, vendégeit a 2021. 
szeptember 17-18-án tartandó falunapi 
rendezvényünkre és az azt követő báli mulatságra. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

II.évfolyam. 2.szám 2021. augusztus 31. 

PÁHÍREK 
 

Essen ki a kézből fakanál és kapa, 
Gyűljék össze most, a falu apraja és nagyja! 
Pénteken a pályán zajlik a focikupa, 
Este mozi, diszkó, sörrel telik majd a kupa. 
Reggel hangos zeneszóra ébredünk, 
Felvirradt a nagy nap ünnepre készülünk! 
Koszorút fonunk hőseink emlékére, 
Figyelmezzünk falunk múltjára, jövendőjére! 
Szenteltvíz és áldás az Óvoda falára 
Legyen sokáig szép, gyermekeink háza! 
Vadászok prédáját mustrálja a sok nép, 
Nem is sejtik sokan miket rejt a környék. 
Ebéd után lópatkók törik meg a csendet, 
Kisbíró beszéde parancsol majd rendet. 
A színpad lesz helye műsornak, táncnak, 
Közben fő a pörkölt családnak, barátnak. 
Esteledik lassan, fokozódik a hangulatunk 
Majd tűzijáték jelzi: hajnalig mulassunk! 
A zenekar már készen áll, hogy a nótát húzza, 
Remegjen a sátor, szakadjon a csizma! 
Akik reggel látják itt felkelni a napot, 
Méltón ünnepelték a FALUNAPOT! 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pénteki programjaink: 
 
13:00 Labdarúgó kupa a focipályán. A korábbiakhoz 

hasonlóan körmérkőzéses rendszerben játszanak a 
csapatok. A meccsek és eredményhirdetése után a 
játékosok és vendégeik vacsorájára a rendezvény 
sátorban kerül sor. 

 
19:30 Kertmozi. A Művelődési ház belső udvarán.  

 
21:00 Utcabál. Szabadtéri zenés est, zenei kívánság 
műsorral. 
 

Szombati programjaink: 
 
  6:00 Zenés ébresztő, a Kutasi-Band közreműködésével 
 
10:00-12:00 óráig várjuk a sütemény sütő versenyre 
nevezett alkotásokat a művelődési ház előterében.  
 
10:00 Koszorúzási ünnepség az I. és II. világháborús 
emlékműnél, ökumenikus szertartás, Díszvendég Font 
Sándor országgyűlési képviselő, Rideg László a megyei 
közgyűlés elnöke Jörg Haseneier Boppard város 
polgármestere.  
 
11:00 Ünnepélyes átadó az energetikai beruházás után 
felújított óvoda épület átadása, ökumenikus 
felszentelése. Díszvendég Font Sándor országgyűlési 
képviselő, Rideg László a megyei közgyűlés elnöke, Jörg 
Haseneier Boppard város polgármestere.   

 
13:30 Lovas felvonulás. Indulás a focipályáról várható 
érkezés a Faluházhoz 16:00 
 
16:00 Színpadi műsorok kezdete 
- Köszöntő, Kisbíró közhírré téteti…. 
- Csuporka néptánc együttes előadása 
- Óvodások műsora 
- Akasztói citerások előadása 
- Kiskunfélegyházi néptánc együttes elő 
- 18 évesek és újszülöttek köszöntése, sütemény sütő 
verseny eredmény hirdetése 
- Páhi ifjúsági tánc csoport előadása  
- Csuporka néptánc együttes előadása 
- Örömtánc 
- Kiskunfélegyházi néptánc együttes elő 
- IX. osztályosok zenés jelbeszéd előadása 

 



 
 
Egésznapos programok szombaton: 
 
10:00 Kézműves vásár a Művelődési Ház belső udvarán 
 
10:00-19:00 Vadászkiállítás tárlatvezetéssel a Pinceklubban.  
 
10:00 A Gazdakör, a Hegyközség és a Borbarátok standján ingyenes borkóstoló 
 
10:00 Büfé, bőséges étel és italkínálattal a művelődési ház belső udvarán 
 
12:00-18:00 Ingyenes légvár a parkban 
 
14:00-19:00 a nevezett süteményeket s Szülői Munka Közösség értékesíti a 

Művelődési Ház előterében a befolyt összeget az SZMK hasznosítja az 
óvodás, iskolás gyermekrendezvényeken. 

 
15:00-15:30 hús kiosztása a főzőversenyre jelentkező szakácsoknak. Minden 

nevezett 5 kg marhahúst kap az Önkormányzattól, lehetőség van további 
mennyiség rendelésére is térítés ellenében. Nevezni lehet az 
Önkormányzatnál, igényleadási határidő 2021.szeptember 15. 15:00 óra.   

 
Akiknek nincs lehetőségük benevezni a versenyre, de szeretnének vacsorázni 
támogatói jegy vásárlására adunk lehetőséget. Támogató jegyet az 
Önkormányzatnál lehet vásárolni, 2021.szeptember 15. 15:00-ig. A rendezvény 
alatt, már csak korlátozott létszámban lesz elérhető. 
 

19:00 Vacsora, főzőverseny eredmény hirdetése 
 
20:00 Pál Dénes Előadása 
22:00 Tűzijáték 
 

Hajnalig tartó utcabál, Zenél a Bratyó Band 
 

  



 

  


