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BARANYA MEGYEI TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG 
 

 
Szabadtéri égetéssel kapcsolatos tudnivalók 

Tűzgyújtás az erdőben kijelölt tűzrakó helyen  
Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból tűzvédelmi szempontból 
állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet 
az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve az erdőtűz elleni védelmével 
kapcsolatos feltételek megteremtéséről gondoskodni. A kialakított tűzrakó helyen az 
alábbi szabályok betartásával bárki jogosult tüzet rakni:  

két meg kell tisztítani a levelektől, 
faágaktól azért, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;  

hamut;  
 kell arról, 

hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, 
lapát),  

arról, hogy elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell szórni a hamura.  
Erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés 

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó (vágástéri hulladék) égetésre 
csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő tulajdonosa – írásbeli 
engedélye birtokában lévő személy jogosult. Felhívjuk az erdőgazdálkodók 
figyelmét, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, melyet előzetesen az 
illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz be kell jelenteni.  
Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM 
rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben - a kijelölt és a 
kiépített tűzrakó hely kivételével - tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság 
engedélye is szükséges. 

Tűzgyújtási tilalom 
Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért 
felelős miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el.  
Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a 
fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi 
ingatlanokon.  
Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút 
menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is. 
A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai 
körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a 
keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az 
országos közszolgálati média, a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet  
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az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik. A BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a térkép itt érhető el:  
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom  
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és számos egyéb hasznos információval a 
www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok 
tájékoztatnak.  
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapon napi 
frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. 

Külterületen történő égetés 
A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, avar, illetve a növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését a tűzvédelmi hatósággal 
előzetesen engedélyeztetni kell. Az irányított égetésre vonatkozó kérelmet 
legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani 
elbírálásra az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz (illetékes katasztrófavédelmi 
kirendeltségnek).  
Fontos, hogy égetés 10 hektárnál nagyobb területen csak szakaszosan 
végezhető, csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz 
felégetéséhez hozzáfogni. Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem 
megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi és az 
irányított égetésre engedély lett kiadva. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély 
hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.  
Avar és kerti hulladék égetése  
Belterületi ingatlanon kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján 
tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben 
szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. A helyi önkormányzatnál kell 
érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni. Amennyiben nincs ilyen rendelete 
az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot 
égetni.  
Elektromos vezetékek alatt, és azok 5 méteres közelségében a tűzgyújtás 
tilos! 

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás 
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata 
nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem. 

Erdő- és vegetációtűz megelőzés alapszabályai 
A tüzek 99 százaléka az emberi tevékenységre vezethető vissza, ezért az erdőtűz 
és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés.  
 

eldobni ≤ 1 másodperc 
eloltani ≥ 100 óra 

helyreállítani ≥ 100 év 
 

Kérjük, segítsék az erdészek illetve a katasztrófavédelem munkáját! 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
Elérkezett a nyári élet az oviban, a szabadságolások időszaka, amikor egy kicsit 
fellélegezhetünk és élvezhetjük végre a jó időt, valamint a szabadban eltölthető 
foglalkozásokat. 
Május 31-én körjátékokkal kitáncoltuk májusfánkat az óvoda udvarán. Vidám, 
önfeledt örömünk, egész nap folytatódott. 

Június 3-án a „BIZTONSÁGOS ÓVODA 2016” 
pályázat keretében „Közlekedésbiztonsági nap” 
volt az óvodában. 
A tréner Szilágyi Omer rendőr főtörzs-zászlós 
vezetésével játékosan sajátították el óvodásaink 
a helyes közlekedési szabályokat, gyakorolták a 
biztonságos közlekedés formáit, és azt, hogy 
mire kell figyelni a forgalomban. 
A foglalkozást tudásszint felméréssel kezdte a 
tréner. 
Zebra Zebivel közösen kalandozhattak a 
közlekedési táblák világában. 
A nagyon vidám és jó hangulatú játék után 
mindenki OVI-JOGSIT kapott, melyet egy 15 
feladatból álló KRESZ teszt (Gyermek Kresz 
vizsga) előzött meg. 
 

 
Június 6-án Zsuzsi óvónéni 
vezetésével, a gyógynövényekkel 
ismerkedhettek ovisaink. 
Megnézték, megszagolták, némelyiket 
meg is kóstolták. 
A foglalkozás zárásaként citromfű 
szörpöt készítettek. Az elkészült 
szörpöt ebéd után fogyasztják. 
 
 
 
Az óvodai „NYÁRI ÉLET” június-július hónapokban is, érdekes és változatos 
tevékenységeket tartogat a gyermekeink számára. Kifejezetten izgalmas az élet az 
oviban így nyáron is, hiszen a pihenésen kívül szinte az egész napot a szabadban 
tölthetik gyermekeink. 
Fontosnak tartjuk, hogy nyáron is különféle tevékenységeket ajánljunk a gyermekek 
számára, hogy ők mindig érdeklődésüknek és kedvüknek megfelelően 
választhassanak.  
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Kedvelik az udvarra kivihető BILIBÓ mozgásfejlesztő játékot, a motorozást, 
kerékpározást. Az árnyas fa lombja alatt, a kerti faasztal ilyenkor is lehetőséget kínál 
rajzolásra, festésre, gyurmázásra. 
Jó idő esetén a vizezés enyhíti a nyári meleget. Buborékfújót készítettek a 
gyermekek, melyet mindegyikük nagy örömmel próbált ki. Versenyeztek, kinek 
sikerül nagyobb buborékot fújni és kié száll a legmagasabbra.  
A nagy hőségben a BILIBÓ –ba öntött víz nyújtott enyhülést. A gyermekek 
kreativitása ez esetben, határtalan volt. Forogtak, csúsztak, hintáztak a műanyag 
játékban. A homokozóban remek alkotások, homokvárak készültek…… . 
Nagyon fontos a hőségben a folyadék folyamatos pótlása. Az udvaron is biztosítjuk 
kancsókban a frissítő italt.  
Figyelmet fordítunk arra is, hogy a gyermekek bőrét a nagy nyári melegben 
folyamatosan napvédő krémekkel ápoljuk. A kis faházikónkban családjátékokkal, 
kirándulós, piknikezős szerepjátékokkal játsszák ki nyári élményeiket. 
A családoknál, a kertekben folyamatosan érik a gyümölcs. Kérjük ezúton a Szülőket, 
Nagyszülőket, hogy akinek lehetősége van, szerdai napokon küldjön gyermekével 
az óvodába gyümölcsöt!  
A „gyümölcsnap” egy nagyon jó kezdeményezés volt a szülők részéről. Jó lenne 
folytatni! 
Köszönjük szépen! 
 
A következő programunk néptáncos fellépés lesz 2016. július 2-án (szombaton) a 
nagypalli falunapon. 
Kérjük a szülőket, akik jelezték gyermekük részvételi szándékát a fellépésre, hogy 
mindenképpen jelenjenek meg! 
Köszönjük szépen! 
 
Óvodánkban július 25-től felújítási munkák kezdődnek. A gyerekek WC mosdó 
helyiségei teljesen felújításra kerülnek. A munkákat a Pécsváradi Archtekt Kft végzi. 
A költségeket a Nagypalli Német Önkormányzat finanszírozza. 
Óvodánk július utolsó hetében zavartalanul fog működni. Ez idő alatt a kultúrházban 
és az iskolában oldjuk meg a gyermekek elhelyezését.  
 

          Illésné Speiser Mária 
          Óvodavezető 
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 

Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 
 
Május 28-án rendezték meg Fazekasbodán a falunapot, melyen iskolánk tanulói is 
szépen szerepeltek. Jutalmul a Fazekasbodai Német Nemzetiségi Önkormányzat 
30.000 Ft-tal támogatta intézményünket. Az összeget iskolánk udvarának 
szépítésére szeretnénk felhasználni. Ezúton is köszönjük a támogatást! 
Június 9-én a Szegedi Vadasparkban jártunk. Ez alkalommal, kettő busszal 
utaztunk Szegedre. Somogyvári Gyula, Somogyvári Ivett 4. osztályos tanulónk 
édesapja, felajánlotta iskolánk részére az utaztatást és a belépőjegyek megvételét a 
diákok, pedagógusok és a sofőrök részére is. Köszönjük mindkét felajánlást! A 
másik buszt Nagyházi Sándor vezette. Köszönjük az ő munkáját is és Grátz Erika 
Polgármester Asszonynak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a falubuszt. 

A Szegedi 
Vadaspark te-
rülete hatal-
mas, öt konti-
nens állatkert-
jének is 
nevezik. Ren-
geteg a 
látnivaló és 
szinte minden 
állatfaj kép-
viselteti ma-
gát.  

Kényelmes tempóban, egy-egy állatkerti lakó előtt elidőzve, szinte egy egész napot 
vett igénybe a vadaspark bejárása. A gyerekek nagyon élvezték a borjúfóka 
bemutatót, a kilátón való játékot, a barnamedve pózolását, a zsiráfokat, ahogy 
éppen ebédeltek, a modern játszótéren való játékot és még sorolhatnám a számos 
élményt. A nap 
folyamán szinte 
bebarangoltuk 
az egész 
világot, Afrikától 
Amerikáig. A 
hópárduc, a 
szibériai tigris, a 
fehér oroszlán 
és a zöld-
szárnyú arák is 
osztatlan sikert 
arattak a gye-
rekek körében.  
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A vadaspark mellett található Sancer-tóban pedig teknősöket is felfedeztünk.  
Egy szóval, megérte a hosszúra nyúlt utazás, amelyet diákjaink nagyon jól viseltek! 
Hazafelé Baján tettünk egy kis pihenőt, ahol is fagyizással zártuk ezt a jól sikerült 
osztálykirándulást.  
Június 15-én volt a 2015-2016-os tanév utolsó tanítási napja. Ez a nap sok-sok 
játékkal és próbákkal telt, mivel lázasan készülődtünk a tanévzáró ünnepségünkre 
és a falunapi műsorunkra. A nap fénypontja az volt, hogy minden diákunkat egy-egy 
Magnum jégkrémmel leptük meg, ami hamar el is fogyott. 
Június 17-én tartottuk a ballagással egybekötött tanévzáró ünnepséget. Ebben az 
évben négy diákunk ballagott el iskolánkból: Dékány-Szabó Míra, Dobszai Csilla, 
Kőszegi Jázmin és Somogyvári Ivett. Remélem, új iskolájukban is ugyan olyan jól 
érzik majd magukat, mint itt Nagypallon és számtalan új és szép élménnyel lesznek 
gazdagabbak. 
Az ünnepség közben megtörtént a bizonyítványok kiosztása is. Igen szép 
osztályátlagokkal büszkélkedhetünk ennek a tanévnek a végén. Az első osztályban 
egy jól megfelelt minősítés született, a második osztály tanulmányi átlaga 4.3, a 
harmadik osztályé 4.4, a negyedik osztály átlaga 4.3.  
Kívánok intézményünk diákjainak, szülőknek, pedagógustársaimnak és minden 
kedves olvasónak jó nyaralást és kellemes pihenést a nyárra!  
 

                                                                                                    Aszmann Róbertné 
                                                                                                  tagintézmény vezető 

                                                                   
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
 

 Egyesületünk ez évben is meghirdeti a hagyományos nyári tábort. 
A tábor időpontja július 18 -19 – 20 – 21 

Helyszín: Nagypall Kézműves Ház 
 

Foglalkozások: szövés - fonás körmöcske és sok játék. 
A tábor utolsó napján kirándulás Óbányára 

 
Részvételi díj: 

Felnőtteknek   2.200.-Ft/fő/nap 
Gyerekeknek 1.300.-Ft / Fő /nap 

A részvételi díj magába foglalja a tábor költségeit és az ebédet. 
 

Jelentkezési határidő: 2016. július 10. 
 

Jelentkezni lehet: 
Tamás Lőrincné Erzsi néni  72/465-561, 70/318 4861 

Bérces Boldizsárné Erzsi néni 72/466-713   30/341 8006 
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Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 

 
Tagságunk meghívást kapott a Hirdi Napsugaras Ősz Klub június 11-i juniálisára. A 
rendezvényen 8 fővel vettünk részt. Egy kis ajándékot is vittünk, hogy 
megköszönjük a meghívást, melynek nagyon örültek. Egy kis filmben bemutatták a 
kórus szerepléseit, és a három napos nyári kirándulásukat, hogy merre jártak. 
Ezután következett a vacsora, zene és tánc. 
Sajnos a rossz idő miatt a tervezettnél korábban haza kellett jönni, de amíg ott 
voltunk nagyon jól éreztük magunkat. 
 
Az egyesület tagjai ez évben is közreműködnek az önkormányzati mezőgazdasági 
programban megtermelt zöldségek betakarításában.  Két alkalommal a zöldborsó 
bontásban segítettek. 

Bérces Boldizsárné - klubvezető  
 
 
 
 

 
 

 
Étkezési díj befizetési időpontok 

 
 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpontok állnak rendelkezésükre 
 

Július 12.-től – Július 15.-ig 
 
Kedd: 08:00-tól- 12:00.-ig  
Szerda: 12:30- 15:30.-ig 
Csütörtök: 08:00-12:00- óráig 
Pénteken: 08:00-12:00- óráig 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:30-ig) 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 

Szávics Edina - élelmezésvezető 
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Júliusi könyvtárhírek 

 
Ebben a hónapban sok könyv érkezett könyvtárunkba. Kicsik, nagyok és felnőttek is 
találhatnak kedvükre való olvasmányt. Az ovisoknak szóló aranyos kis meséken 
keresztül, a nagyobbaknak való könyveken át, a fiataloknak ajánlott kis regények és 
az idősebbek romantikus és krimi könyvei is megtalálhatóak. 
A gyerekek kaptak új kártyajátékot is, ami fejleszti a szókincsüket és a német nyelv 
alapjainak elsajátítását.  

Még most is vannak is társasjátékok, 
színezők, dominók, amivel lefoglalhatják 
magukat ebben a nagy melegben. 
Az új könyvekkel együtt ebben a 
hónapban a könyvtárba ajándék 
szatyrokat és könyvjelzőket (ami 
egyben naptár) is kaptunk. Ezt minden 
kedves tagnak osztunk, aki kölcsönöz ki 
könyvet. 
 

Külsős személyek bevonásával július közepétől várhatóan péntek délutánonként 
könyvtármozi lesz, melyre várom az ötleteket, hogy ki mit szeretne nézni. 
 

         Kasza Vanda-könyvtáros 
 
 
 
 

ANYAKÖNYVI  HÍREK 
 

Házasságkötés 
  

 
 
 

Kuczora Dorina és Bíró Zoltán 
 
 

Halálozás 
 

Kovácsics Józsefné élt 84 évet 
Pörös Istvánné élt 81 évet 
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Nyári napközi Nagypallon 

 
Az idei évben az első 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 töltjük el 
az együtt töltött időt. Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesülete 
felajánlotta minden héten egy alkalommal kézműves foglalkozást tart, hogy még 
érdekesebb legyen a napjuk a gyerekeknek. Ezúton is köszönet érte, hogy 
támogatják napközinket. Nagyon jó kis csapat jött össze, akik ügyeskednek, 
szorgoskodnak minden nap. Délelőttönként ügyességi verseny vagy kis vetélkedőt 
tartunk ebéd után egy kis pihenés a hűs kultúrházban vagy a könyvtárban. Nagypall 
Község Önkormányzata ezt a két helyet biztosítja nekik, hogy jól érezhessék 
magukat a gyerekek. Péntekenként egy kis jutalom is jár annak a gyerkőcnek, aki a 
legjobb és legszebb munkát készítette a héten. Vidékiek utazását minden nap a falu 
busz segíti. Öröm ilyen gyerekekkel tölteni a munkaidőt, ami minden nap szabad 
napnak tűnik!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Csipetcsapat” 
 
 

Kriklerné Kocsidi Tímea 
Kulturális Közösségi munkás  
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Falunap és Pogácsafesztivál 
 

Nagypall Község Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkormányzata 
Szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait 

2016 július 2-3-án megrendezésre kerülő 
XVI. Falunapra és XI. Pogácsafesztiválra 

 
Program: 

 
2016. július 2. Szombat - Fesztiválsátor 

 
15:00 fesztivál megnyitó – kulturális program 

 
Fellépnek: 

 
Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Zenekar 

Nagypalli óvodások és iskolások 
Fekedi Klumpenjager 

Zengővárkonyi Hagyományőrző Népi Együttes 
18:30 órától Bátor Zoltán motoros akrobata show műsor 

19:00 órától bál – zene – Harold 
20:30 órakor tombolasorsolás – fődíj - wellness utalvány 2 fő részére  

a Mórahalmi Colosseum Hotelben 
22:00 órakor tűzijáték 

 
2016. július 3. vasárnap – Közpark 

 
14:00 órakor tűzgyújtás a főzőversenyen,  

15:00 óráig zsűrizésre a pogácsák leadása 
15:00 órától kulturális program a közparkban 

 
Fellépnek: 

Ribizli bohóc 
Sztárvendég: Sramlikings 

 
18:00 órakor eredményhirdetés 

 
20:30 órától – Fesztiválsátor 

Sztárvendég: Szandi 
 

A rendezvény támogatói: LÉTA-KER Kft., Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 
Solarcell Hungary, SMHV Energetika Kft., Barbakán Szépségszalon, Csorba Győző 
Könyvtár, Mecsek Takarék Szövetkezet, Pall-Petrol Bt., Profil Gumiszerviz Nagypall, 
Bakóné Mező Zsuzsanna, Sunyi Söröző. 
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A rendezvény ideje alatt mindkét napon pogácsák kóstolására lesz lehetőség, 
melyet a nagypalli lányok asszonyok készítenek el. 
 
A gyerekeket mindkét napon ingyenes légvár, arcfestés és lufi hajtogatás várja. 
Szombaton a Mecsek Íjász Egyesület tagjai közreműködésével kipróbálhatják az 
íjász sportot. 
Mindkét napon a Kézműves Házban készült rongyszőnyegek vásárolhatók, továbbá 
kézműves termékek, édességek és játékok vásárlására is lesz lehetőség. 
 
 
A Sörözőben a rendezvény ideje alatt mindkét napon meleg étel vásárolható. 

Babgulyás: 500.-/adag 
Pizza: 26 cm-es 1.000.-Ft 

Hamburger 650.-Ft/db 
 
 
 

Forgalomkorlátozások a rendezvény ideje alatt 
 

Mindkét napon a Petőfi utca 1-4/a szám között az utca lezárásra kerül a kézműves 
kirakodók elhelyezése miatt. 
Szombaton a motoros bemutató a Petőfi utcában kerül megrendezésre ezért a 
Református templom és a Petőfi u. 21 szám előtti híd között is lezárásra kerül az 
érintett útszakasz. 
Kérjük a lakosság megértését! 
 

 
Információ a főzőversenyen résztvevő csapatoknak! 

 
Az előzetes jelentkezések alapján 15 baráti társaság/család/munkahelyi közösség 
indul a 2016 évi főzőversenyen. 
Az önkormányzat minden csapatnak egy parti sátrat, 2 db sörasztal garnitúrát ad.  
A főzőverseny mellett ez évben is díjazzuk a legszebben megterített asztalt.   
Az asztalokat 16 óráig kell elkészíteni. 
Az elkészített ételeket 17:30 órára kell a zsűri asztalához vinni. 
 
Mindenkinek nagyon jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánnak a Szervezők! 
 

 
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/

