
2013. február  
 

 

 

                        Nagypalli Hírhozó 
                  Nagypall Község Önkormányzatának lapja                      

 
 

Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő 
 

Februárban, farsang felé 
elkergetjük a telet, 
bár szép volt a nagykarácsony, 
fáztunk éppen eleget,  
kérünk egy kis meleget!  

Jelmezt öltünk, síppal-dobbal 
lármázunk egy keveset,  
hogy a hosszú, szürke álom 
érjen véget, ha lehet, 
s ne hozzon több hideget. 

Így várjuk a langyos tavaszt 
számláljuk a perceket, 
reggel-este, napról-napra, 
a kedvünk is kedvesebb, 
ha az égbolt derűsebb.  

A farsangi szokások – többnyire február hónapban – farsang 
végére, farsang farkára összpontosultak, farsangvasárnapra, 
farsanghétfőre és húshagyókeddre. Az előkészületek azonban 
már a farsangvasárnapot megelőző csütörtökön kezdődtek. 
Kövércsütörtökön,(torkos csütörtök- manapság) jó zsíros 
ételeket főztek és sokat ettek abban a hitben, hogy így bő lesz 
a termés, és kövérre híznak a disznók. 
 

Kedves Olvasó! 
Itt az ideje, hogy belevessük magunkat a farsangi forgatagba és 
átéljük a télutó hónapjának minden ajándékát és örömteli 
pillanatát. Arra bíztatjuk Önöket, legyenek részesei ezeknek a 
szórakoztató pillanatoknak és látogassák meg farsangi 
rendezvényeinket.  
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FELHÍVÁS 
A BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA 

FELHÍVJA A TISZTELT FÖLDHASZNÁLÓK 
(TULAJDONOSOK) FIGYELMÉT! 

 
 2013. január 1-től módosultak a termőföldről szóló 1994. 
évi LV. törvény valamint a földhasználati nyilvántartás 
részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) korm. 
rendelet rendelkezései.  
 
 
 
 
Fentiek értelmében a törvény 
25/B.§ (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően: 
 
 
„Aki termőföldet használ, köteles a használatot annak 
megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi 
hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából –a Kormány e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott 
formanyomtatványon (továbbiakban: Bejelentési adatlap) – 
bejelenteni.”  
 
A bejelentési kötelezettség e módosítást megelőzően csak az  
1 hektár feletti területnagyságú termőföldekre, valamint 
mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földekre (zártkert) 
vonatkozott.  
A továbbiakban a használt terület nagyságától függetlenül, 
minden – már az 1 négyzetmétert elérő – használatot is be 
kell jelenteni! ( A bejelentés díjköteles!) 
  
A bejelentési adatlap, valamint a termőföld használatában 
bekövetkezett változások bejelentésére szolgáló 
nyomtatványok a Földhasználati nyilvántartás részletes 
szabályairól szóló 356/2007.(XII.23.) korm rendelet 
mellékletében találhatók.  
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Továbbá módosult a földhasználók azonosító adatainak 
bejelentésére vonatkozó előírás is: 
A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 
356/2007.(XII.23.) korm. rendelet mellékletét képező 
„Földhasználati azonosító adatközlési adatlap”  
 
Kitöltése minden földhasználóra nézve kötelező (azon 
földhasználóra is vonatkozik, akik bejelentési 
kötelezettségüknek 2012. december 31-ig már eleget tettek!) 
  
A földhasználók az azonosító adatközlési kötelezettségüknek 
2013. március 30-ig tehetnek eleget az ingatlanügyi hatóság 
felé. 
A határidő elmulasztása földhasználati bírság kiszabását vonja 
maga után! 
 
Az adatlaphoz a magánszemély földhasználónak a személy 
azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a 
gazdálkodó szervezet földhasználónak a statisztikai azonosítót, 
cégjegyzékszámot tartalmazó okirat másolatát kell csatolniuk! 
 

AZ ADATKÖZLÉS TELJESÍTÉSE DÍJMENTES! 
 

A felhívásban hivatkozott nyomtatványok a Vidékfejlesztési 
Minisztérium honlapjáról (www.vm.gov.hu) letölthetőek, 
valamint a Járási Hivatalok Földhivatalainak ügyfélszolgálatán 
megtalálhatók! 
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Tájékoztató a kéményseprő ipari szolgáltatás 2013. évi 
ütemtervéről 

 
A kéményseprői feladatokat Sallai János végzi településünkön. 
Elérhetősége: 06-30-416-7442 
2013-ban Nagypallon tervezett időpontok: 

 március 26-29 

 június 3-5 

 szeptember 18-20 

 december 23, 30-31 
A kéményseprő ipari szolgáltatással kapcsolatos panaszokkal, 
észrevételekkel az ügyfélforgalmi irodához fordulhatnak. 
Ördög Béla – közszolgáltató Zengővárkony, Arany János u. 86. 
Tel: 72/466-158 illetve 06-30-552-1451 
 

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
2013. február 1-vel megalakult az Erzsébeti Közös 
Önkormányzati Hivatal. Meghirdetésre került a jegyzői állás, az 
érintett polgármesterek a beérkezett pályázatok alapján, 
azonban azt eredménytelennek nyilvánították. Reméljük a 
második forduló eredményes lesz, és mihamarabb találunk 
jegyzőt a hivatal élére. Február 1-től a helyettes jegyzői 
feladatokat Hendzselné Papp Ilona látja el. 
A Nagypalli Kirendeltség munkatársai:  
Bakóné Mező Zsuzsanna – szociális igazgatás 
Knőblné Pintz Zita – könyvelés 
Múth Bálintné – pénzügy  
Az ügyfélfogadás rendjéről a következő számunkban 
értesülhetnek. 
 
 
Nagypall Község Önkormányzata 2013. február 7.-én 
csütörtökön tartja soron következő ülését, melyen a 2013. évi 
költségvetés lesz megtárgyalva. 
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INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL 

 

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda 
 

Vízkereszt napja (2013. 
január 6) után az Óvoda 
napirendjében a farsangra 
készülődés dominált. 
Csoportszobánk és az 
óvoda egyéb helyiségei is 
farsangi díszben 
pompáznak. Játékidőben 
kötetlenül és az ábrázolás 

foglalkozás keretein belül készítettek a gyermekek farsangi 
díszeket, dekorációt, valamint farsangi szemüvegeket, 
kalapokat, álarcokat. Ezeket játékidőben magukra is öltötték, az 
ünnepi műsorra készülve szívesen verselgettek farsangi 
maszkokban. A nap folyamán sokat énekelgetünk, táncolunk és 
készülődünk február 8-ra, a farsangi mulatságunkra, ahol majd 
a tanultakat elő is adhatjuk vendégeink és az érdeklődők 
számára. 
 
 

A farsangi mulatságra 
2013. február 22.-én pénteken 16 órai kezdettel kerül sor. 

 
Rendező: Óvodai Szülői Munkaközösség. 

 
A süteményeket, szendvicseket, a szörpöket a szülők készítik, 
a tombolanyereményeket is ők ajánlják fel. 
Helyszín: Művelődési Ház, Nagypall 
A zenét a himesházai Millich házaspár (Anikó és Szepi) 
szolgáltatja majd. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda 
 
2013.január 21-én (hétfőn) szülői értekezletet tartottunk az 
óvodában. 
Témája: 
1.Házirend ismertetése 
2.Első félévi munka értékelése 
3.Második félévi tervek, programok ismertetése 
4.Leendő első osztályos (nagycsoportos) szülők részére az 
Óvodai Szakvélemények kiadása 
5.Farsangi ünnepség lebonyolításának megbeszélése 
6.Egyebek 
 

 

 

Programjaink a 2 félévben: 
2013.január 31:(csütörtök): Mackó nap az óvodában (zártkörű 
rendezvény) 
2013.február 8 (péntek): Farsangi bál a művelődési házban 
(nyílt rendezvény) 
2013.február 14 (csütörtök): Valentin-nap az óvodában 
(zártkörű rendezvény) 
2013.március 8 (péntek): Nőnap az óvodában (zártkörű 
rendezvény) 
2013.március 14 (csütörtök): Márc-15-i megemlékezés 
(részvétel az iskolások műsorán) 
2013.március 28 (csütörtök): Húsvéti ünnepség (zártkörű 
rendezvény) 
2013.május 1 (szerda): Pincegaléria megnyitó (nyílt 
rendezvény) 
2013.május 3 (péntek): Anyák napja az óvodában(nyílt 
rendezvény) 
2013.május 31 (péntek): Ballagás és évzáró az óvodában és a 
művelődési házban(nyílt rendezvény) 
2013.május vége: Gyermeknap az iskolával közösen 
2013. júliusi falunapon való részvétel 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Általános Iskola 
 
Január közepén iskolánkban is lezárult a 
2012-2013-as tanév első féléve. Tanulóink 
megkapták félévi bizonyítványaikat. 
Számos tanulónk jól teljesítette az első 
félévet, de vannak olyan gyermekek is 
akiknek sokat kell tanulni, gyakorolni 
ahhoz, hogy a tanév végén  
bizonyítványuk jobb legyen.  
 
 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolánk gyermekei részt 
vettek a pécsváradi Kultúrközpont által szervezett 
népdaléneklési versenyen. Következő tanulóink szerepeltek a 
megpróbáltatáson: 
1. osztályból: Dékány-Szabó Míra, Kőszegi Jázmin, Somogyvári 
Ivett; 
2. osztályból: Batancs Zsigmond, Kuczora Gréta, Lasszer 
Réka, Somogyvári Márk, Varga Tamara; 
3. osztályból: Dékány-Szabó Maja, Laki Fülöp; 
4. osztályból: Kasza Nikolett, Kőszegi Luca. 
A népdaléneklési verseny döntőjébe Varga Tamara és Laki 
Fülöp jutott be, ahol szépen szerepeltek. 
 
Már többször 
beszámoltunk az 
olvasóknak arról, 
hogy tanulóink 
gyakran látogatják a 
Tudásközpont 
Gyermekkönyvtárát. 
Január végén újra 
ellátogattunk Pécsre, 
ahol Villányi Rózsa, a 
Gyermekkönyvtár 
vezetője tartott 
foglalkozást tanulóinknak.  
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Nagypalli Német Nemzetiségi Általános Iskola 
 
A foglalkozás témája ezúttal Antoine de Saint- Exupéry: A kis 
herceg című alkotása volt. A játékkal egybekötött beszélgetés 

után, a gyerekek 
könyveket 

kölcsönöztek, 
majd Rózsika 
néni meg is 
vendégelte a 
gyerekeket egy 

kis 
péksüteménnyel, 

gyümölccsel, 
meleg teával és 
kakaóval. 

 
Ezúton szeretném pótolni egy hiányosságomat, amely a 
Nagypalli Hírhozó első számából kimaradt.  Decemberben, 
karácsonyváró műsorunk után a Nagypalli Nők Egyesületének 
tagjai nagy meglepetést szereztek iskolánk gyermekeinek. A 
műsor után egy gyönyörűen feldíszített karácsonyfán minden 
gyermek megkereshette névre szóló ajándékát. Az Egyesület 
tagjai a gyermekeknek egy-egy kiscsizmát varrtak, amelyben 
édesség volt, a fa alatt pedig narancs. Ezúton is köszönjük a 
meglepetést!  
 

 
Az általános iskolások a 
farsangi mulatságukat február 
16.-án szombaton 15 órai 
kezdéssel tartják a 
kultúrházban. 
 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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KÖZÖSSÉGI ÉLET 

 
 

Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub 
 
 
 

Kedves Nagypalliak! 
 

Klubunk ez évben is megrendezi 
a  FÁNK SÜTŐ VERSENYT  

melyet február 10.-én vasárnap  
15 órakor tartunk a kultúrházban. 
A fánkok leadása fél háromtól.  
Minden fánksütő ajándékot kap, 
ezért kérjük szándékát jelezni 

február 6.-ig a 466-713, a  
466-709,  valamint a 466-773-as 
telefon az esti órákban. 
                     Minden jelentkezőt szeretettel várunk.  

  A klub vezetősége 
 
 
 

Tisztelt adófizető polgárok! 
 
 

A Nagypalli Magyar-Német Barátság klub köszönetét fejezi ki 
azoknak, akik  2011 évi  személyi jövedelem adó 1%-át 

felajánlották. Kérjük, hogy a 2012. évi adójuk 1%-a  
felajánlásával is támogassák a klubunkat. 

Adószámunk: 18305520-1-02 
 

                          Köszönettel a klub vezetősége! 
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MOZGÓ KÖNYVTÁR – NAGYPALL 
 

 
2010. október 28-tól látogatható a Nagypalli Mozgó Könyvtár. 
Azóta a 20 db-os könyvtár állományunk mára már szépen 
kibővült több mint 500 könyvvel büszkélkedhetünk. 
Községünkben fontos szerepe van az intézményünknek abban, 
hogy állományunkból meglévő dokumentumokból mindenki 
megtalálja a kedvére valót, ezáltal biztosítva, hogy a mára már 
elérhetetlené vált könyvárak mellett bárki kezébe vehesse 
kedvenc könyvét. 
Az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korcsoportból vannak 
könyvtárhasználóink. A beszerzésünk is ehhez igazodik, mert 
érdeklődésüknek megfelelően igyekszünk bővíteni 
állományunkat. 
Havonta megújuló könyvállománnyal rendelkezünk, a könyvek 
beszerzését Budapestről, Pécsváradról, illetve személyes 
felajánlásokból jönnek be. 
Ezúton is szeretném megköszönni a falubelieknek 
felajánlásaikat a kiskönyvtárunk részére.  
 

A Könyveken túl heti- illetve havi színes magazinok is várják a 
látogatókat, olvasni vágyókat. 
 
Nyitva tartás:  
Kedd: 15.00 – 17.00 
Csütörtök: 15.00 – 17.00 
Péntek : 09.00 – 11.00 
 
Könyvtáros: Szávics Edina 
 
Helyszín: Nagypall, Szabadság u. 37. 
(Német Kisebbségi Önkormányzat ) 
 
A Mozgó Könyvtár idén is szeretettel várja a régi és az új 
tagokat. A beiratkozás: díjtalan. 
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Február havi könyvajánló 
                                                               

 
Pamacs cica is nagyon 
szeretne otthonra találni, ami 
a testvéreinek már sikerült - 
de úgy látszik, ő nem kell 
senkinek. Aztán egy szép 
napon megérkezik a tanyára 
Ella. Első pillantásra 
beleszeret a kiscicába, és 
kérlelni kezdi az anyukáját, 
hogy vigyék haza Pamacsot. 
 
 

 
 
 

 
2006-ban  elnyerte az Év 
Gyermekkönyve díjat. A megrázó 
történet egy kilencéves kisfiúról 
szól, akinek édesapja egy náci 
haláltábor vezetője, s ezért a 
család a tábor mellé költözik. Az 
unatkozó, magányos Bruno 
egyszer csak felfedező útra indul 
a hosszú és magas kerítés 
mentén.. 

 
 
 

„ A könyvtár egy csoda, ha valamire tényleg kíváncsi vagy, lépj 
oda a könyves polchoz és csak kövesd a megérzéseidet.  

A könyv a válasszal ott vár majd rád.  „ 
( Lucien del Mar ) 
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Februári népszokások, hagyományok 

 
 

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján a 
katolikus templomok körül sok helyen körmenetet tartanak. 
Ilyenkor kerül sor a gyertyaszentelésre is. A hagyományos 
néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a 
gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket. A 
gyertyaszentelő ünnepéhez hagyományosan különféle 
tavaszjóslatok kapcsolódnak.  
Az európai hagyomány szerint, ha a barna medve 
gyertyaszentelő napján, február 2-án kijön az odvából és 
meglátja az árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább, mert 
hosszú lesz a tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint marad, 
mert rövidesen jön a tavasz. 
 
 

Február 14-e Szent Bálint napja 
(Valentin – nap), a szerelmesek 
védőszentjének ünnepe. Az 
angolszász országokban alakult ki az 
a hagyomány, hogy ezen a napon a 
szerelmesek, és a jó barátok, kisebb 
ajándékokkal lepik meg egymást. 

Általában februárra esik a karnevál, vagyis a farsangi 
felvonulás. A leghíresebb a Riói karnevál és a Velencei 
karnevál, Magyarországon pedig a Busójárás. 

 
 

 
 

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/

