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Pálfalvi Nándor: Farsang 

 
Táncra, táncra kisleányok, 

daloljatok fiúk, 
itt a farsang, haja-huj, 

ne lássunk most szomorút! 
Mert a farsang februárban 

nagy örömet ünnepel, 
múlik a tél, haja-huj, 

s a tavasznak jönni kell! 
 

 

 

 

 

 



2016. február 
 

2 
 

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 
Tájékoztatás a pálinkafőzés szabályainak változásáról 

 
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó 
szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak.  
Magánfőző az a személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből saját tulajdonú eszközzel 
állítja elő a párlatot. 2015. január 1. napjától a magánfőzésre szolgáló desztilláló 
berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül be kell jelenteni. az Erzsébeti 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz, mint  lakóhely szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz. 
 
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A§ (2) bekezdése alapján a bejelentés 
tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a 
desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés 
űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző 
lakcímétől. 
 
2016-ban a saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 
megszűnik, évente 1000 Ft átalányadó fizetési kötelezettség terheli, melyet a 
lakóhely szerinti önkormányzatnak kell fizetni.  
 
A bevallási nyomtatvány a www.erzsebetikoh.hu/nyomtatvanyok/ado/Desztillalo 
Berendezes oldalról letölthető. A bevallást a Hivatal címére (7731 Nagypall, 
Szabadság u. 26.) kell küldeni az Adóirodának, az adóiroda munkatársai 
ügyfélfogadási időben, illetve a 36/72/466-752, telefonszámon adnak további 
felvilágosítást. 
 
Adófizetés változása – párlat adójegy bevezetése (Újdonság!) 
 
Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által 
regisztrált magánfőző jogosult. Az önkormányzatnál regisztrált, az az önkormányzati 
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek 
magánfőzés keretében történő párlat előállításához 2016. január 1-től – az 
előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye 
szerint illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) megyei/fővárosi 
adó-és vámigazgatóságtól. Részletesen információ a hivatal és az önkormányzat 
weblapján található. 
 
Erzsébet, 2016. január 22. 

Dr. Tóth Sándor jegyző 
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Tájékoztatás a járási ügysegédi rendszerről 

 
A járási hivatal szervezetébe tartozó települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén 
segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, közreműködik az 
eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is. 
A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást 
ad az ügyfeleknek, a szükséges nyomtatványokat biztosítja, és segítséget nyújt a 
kitöltésükben, valamint továbbítja a hatáskörrel rendelkező szervhez. 
 A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen: 
-      lakcímváltozással kapcsolatos kérelem átvétele és továbbítása 
-      lakcímnyilvántartásból adatszolgáltatásra irányuló kérelem átvétele és 
továbbítása 
-      mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyei 
-      szociális és gyámügyekben kérelem átvétele és továbbítása, különösen: 

 jelzés a gyermekvédelembe vételére (gyermekjóléti szolgáltatások), 
 szülői ház elhagyása iránti kérelem 
 otthonteremtési támogatás iránti kérelem 
 gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány átvétele 
 egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére irányuló kérelem 
 ápolási díj megállapítási iránti kérelem 
 közgyógyellátással kapcsolatos kérelem 

-      szabálysértési feljelentés átvétele és továbbítása 
-      egyéb, a törzshivatal hatáskörébe tartozó kérelmek, illetve mellékletei átvétele 
és továbbítása 
-      az eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok megtételéről tájékoztatás (pl. 
értesítés az eljárás megindításáról, jogorvoslati jogról való lemondás lehetősége, 
jogerőre emelkedésről értesítés kérése, stb.), 
-      helyszíni szemlék előkészítése – pl. időpont egyeztetés az érintettekkel, a 
helyszíni szemlét elrendelő hatóság útmutatása szerint, esetenként helyszíni 
szemlén való részvétel 
-      egyéb hatósági ügyekben közreműködés, a hatóság erre irányuló kérelme 
esetén 
-      földhasználati bejelentéssel kapcsolatos kérelem kitöltésében közreműködés 
  
A cél, hogy a településeken tartott ügyfélfogadás során a települési ügysegéd 
segítségségével valamennyi állampolgár számára biztosított legyen a gyors és 
hatékony ügyintézés. 
Pécsváradi Járási Hivatal Ügysegéd Nagypall 
Ügysegédek: 
Dr. Kurucsai Andrea, Dr. Szász László 
Cím: 7731. Nagypall, Szabadság u. 26. 
Ügyfélfogadás: K: 11.30-12.30  
 

Dr. Tóth Sándor - jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL 

 
Tisztelt Partnerünk! 
Örömmel értesítjük, hogy a Dél-balatoni és Sió-völgyi Szilárd Kommunális 
Hulladékgazdálkodási Program keretén belül bevezetésre kerül a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés. Mindehhez az Ön közreműködésére is szükség van, 
hiszen az új hulladékgyűjtési rendszerben már otthon, a háztartásokban külön kell 
válogatni az újrahasznosítható, illetve a lerakásra szánt hulladékot.  
A Program az Ön részére használatra bocsát egy db 240 literes, kék színű 
hulladékgyűjtő edényt. Az új edényt (is) az ingatlanon belül kell tárolni és csak az 
elszállítás napján lehet kihelyezni az utcára.  
A szelektív hulladékot  
- 2016. február 11. napjától - csütörtökönként – az alábbi napokon szállítjuk el: 
február 11., március 10., április 14., május 12., június 9., július 14., 
augusztus 11., szeptember 8., október 13., november 10., december 8. 
Mi kerülhet az edényekbe? 
A kék színű edényekbe tehet minden olyan háztartásban keletkező hulladékot – az 
üvegen kívül -, ami hasznosítható. Ebbe az edénybe tegye az üdítős/ásványvizes 
PET palackokat, a polietilén flakonokat (pl. tusfürdő, öblítő, sampon), tégelyeket, 
zacskókat, fóliákat, joghurtos/vajas/tejfölös dobozokat, műanyag kupakokat. Ide 
dobja az újságokat, kartonpapírt, csomagoló dobozokat, szórólapokat, hullámpapírt, 
telefonkönyvet, papírzacskót, többrétegű italos és tejes dobozokat, használt 
füzeteket, papír tojástartót. Ide kerülnek az üdítős, sörös alumínium dobozok, az 
alufólia, a fémkupakok, a konzervdobozok, vagy a kisebb fémtárgyak is. 
A meglévő kommunális edénybe kerül minden nem újrahasznosítható 
hulladék. Jellemzően ide tartoznak az élelmiszerrel szennyezett olajos vagy zsíros 
csomagolóanyag, fedőfóliák, papír zsebkendő és egyéb higiéniai/egészségügyi 
hulladékok, takarításból származó, továbbá egyéb konyhai hulladékok. 
Milyen MÓDON GYŰJTSE? 
A kartondobozokat hajtsa szét, vagy tépje kisebb darabokra, az 
élelmiszermaradékkal szennyezett dobozokat öblítse ki, mielőtt beleteszi a gyűjtőbe. 
Fontos, hogy a hulladék ne legyen élelmiszerrel, olajjal, zsírral szennyezett! A 
palackokat, flakonokat, alumínium italos- és konzervdobozokat laposra taposva 
helyezze a gyűjtőedénybe. 
HOVA TEHETI AZ ÜVEGHULLADÉKOT? 
Az üveghulladékot a központi, forgalmas helyeken kihelyezésre került szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett zöld színű üveggyűjtő edényekbe dobja. 
Ahogy a műanyag, a fém és a papír esetében is, ide is csak a tiszta, ételmaradéktól 
és olajtól, zsírtól mentes üveghulladékot helyezze el. 
Az Önök közreműködése feltétlenül szükséges a saját környezetünk tisztasága és 
élhető jövője érdekében, valamint azért, hogy unokáink számára egy tisztább, 
élhetőbb, ezáltal értékesebb települést hagyjunk örökül. Ennek érdekében kérjük 
aktív közreműködésüket! Együttműködésüket előre is köszönjük! 

Dél-Kom Nonprofit Kft. 
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl 

 
A hosszú téli szünet után…, van  aki új lendülettel…, és van aki az ünnepek után 
nehezen visszazökkenve vágott neki az újévnek. 
Tartsanak velünk ebben az esztendőben is…!   
 
2013. január eleje óta havonta találkozhatnak Hírhozónkkal postaládájukban. 
Böngésszenek bennünket a neten is...!  
Minden, ami Rólunk szól - előző számainkban is nyomon követhető a  
www. nagypall.hu honlapon! 
 
A téli szünet utáni első munkanap 2016. január 4-e volt.  
Óvodásaink reggel boldogan érkeztek és nagy örömmel meséltek otthoni 
karácsonyukról. 
Megosztották velünk a téli szünet alatti élményeiket. 
„Új év van, új esztendő!” kiabáltuk közösen.  
Ilyenkor az emberek megfogalmazzák a kívánságaikat. 
Óvodásaink, az óvó nénik és a dadus néni is elmondták sajátjukat. 
 

Január 6-án Vízkereszt napján 
beszélgettünk a gyermekekkel 
arról, hogy ez a nap a karácsonyi 
ünnepek zárónapja. 
Gyertyát gyújtottunk még utoljára, 
majd lebontottuk karácsonyfánkat a 
csoportszobában, leszedtük a 
karácsonyi dekorációnkat is. 
A folyosón lévő Betlehemet is 
eltettük a következő ünnepére… 
 
Megbeszéltük, hogy 
VÍZKERESZTTŐL, a háromkirályok 
napjától kezdődik a Farsang és a 
Húsvétot megelőző 40 napos 
nagyböjttel ér véget. 
Az ünneplés vidámsággal 
kezdődik. Ez a vidám hangulat 
mindennapjainkban is érződik. 
Farsangi díszbe öltöztettük az 
óvodát, vidám zenéket hallgatunk. 
A foglalkozásokon farsanghoz 
kapcsolódó dalokat, verseket 
tanulunk, barkácsolunk álarcokat, 
boszorkányokat stb.  
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Foglalkozások után készülődünk 2016. február 12-én megrendezésre kerülő 
jelmezbálunkra, gyakoroljuk kis műsorunkat. 

 
 

Ovis Farsang 
2016. február 12.-én (pénteken) 16 órai kezdettel. 

Helye: Kultúrház 
Rendező: Óvodai Szülői Szervezet 

Mindenkit sok szeretettel és jó kedvvel várunk! 
 

 
Január a tél középső hónapja, ekkor figyelemmel kísérjük a növény-és állatvilág 
alkalmazkodását a téli környezethez, az időjárás hatásait az emberekre. Figyeljük a 
tél színeit és fényeit, az időjárás változásait.  
Havazáskor hógolyóztunk, szánkóztunk, hóembert építettünk, csúszkáltunk, 
lapátoltunk és söpörtünk havat, kísérleteztünk hóval, jéggel.  
Udvarunkban a tél jeleként síelő szalmabábot készített dadus nénink. 
Gyermekeink szívesen báboznak, dramatizálnak játékidőben. Képesek nagyon 
ügyesen hosszú mesék eljátszására, mesélésére. 
Kedvenc meséikhez a kellékeket Zsuzsi óvó néni barkácsolta. 
Szerdánként GYÜMÖLCS NAP van az óvodában. Ovisaink 2-2 gyümölcsöt hoznak 
óvodába érkezéskor magukkal. E napokon gyümölcs teát, kompótot főzünk, 
gyümölcssalátát készítünk.  
Madarainknak eledelt fűztünk, amit kihelyeztünk az óvoda tornácára és az ablakból 
figyeljük a gyerekekkel éhes madarainkat, ahogy egy-egy kismadár csipeget az 
eleségből. Megbeszéltük, miért fontos télen az állatoknak az eleség kihelyezése. 
Elvégeztük a nagycsoportos óvodások második félévi felméréseit. 
Megtörtént az Óvodai Szakvélemények átadása a tanköteles gyermekek szülei 
részére.   
A nyolc tanköteles óvodás közül három gyermek esetében iskolaérettségi 
vizsgálatot kértünk a BM. Pedagógiai Szakszolgálat Pécsváradi Tagintézménye 
Járási Szakértői Bizottságától, két gyermek esetében pedig a Bm. Pedagógiai 
Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságától. 
Január 17-én védőnői szűrés volt az óvodában. 
A hónap folyamán megbeszéltük az időjóslásokat névnapokhoz fűződően: 
Január 18-án: „Piroska napján a fagy, 40 napig el nem hagy”, Január 22-én 
 „ Ha fényes Vince, tele pince, ködös Vince, üres pince”, Január 25-én : „ Pálnak 
fordulása, fél tél elmúlása” 
 
Schnellné Muszti Anita támogatásként papírzsebkendőt, WC papírt és 
papírszalvétát ajánlott fel óvodánknak. Köszönjük szépen! 
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További programjaink a 2015/2016. tanév második félévében: 

 
Február 1. Szülői értekezlet 
Február 2. és 3. Mackó nap (Nagypall, Pécsvárad) 
Február 4. „ Maszkot ölt apraja-nagyja” rendezvény (Mohács Ifjúsági Centrum, 
Busóudvar). 
Február 12. Jelmezbál (Kultúrház Nagypall) 
Február 14. Valentin nap az óvodában 
Március 8. Nőnap az óvodában 
Március 11. A negyedik osztályosok március 15-i műsorának megtekintése majd 
koszorúzás a kopjafánál. 
Március 23. Húsvéti ünnepség, locsolkodás az óvodában 
Március 24-25. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP, mely a gyermekek részére 
óvodai szünet lesz. 
Március 31. Bóbita Bábszínház második bérletes előadása ( Hüvelyk Matyi), játék a 
Zsolnay Kulturális Negyedben, 
a Mosolyország Játszóházban. 
Április 22. Évvégi kirándulás Mattyra 
Április 30. Májusfa állítás 
Május 1. Szereplés a Pince Galéria megnyitón 
Május 2 . Anyáknapi ünnepség az óvodában 
Május 20. Ballagás-és Évzáró (Óvoda, Kultúrház Nagypall) 
Július 2. Szereplés a Falunapon 
 
ÓVODAI SZÜNET: 2016. augusztus 1-től augusztus 31-ig. 
Utolsó munkanap a szünet előtt: 2016. július 29. (péntek) 
Szünet utáni első munkanap: 2016 szeptember 1.(csütörtök). 
 
 

Illésné Speiser Mária 
      óvodavezető 

 
 
 

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI 
Nagypalli Német Nemzetiségi Tagiskolája 

 
A téli szünetről visszatérve, elkezdődött intézményünkben az eddig elsajátított 
tananyag ismétlése, elkezdődtek a felkészülések a félévi dolgozatokra, mivel január 
22-ével fejeződött be a 2015-2016-os tanév első féléve. Miután sor került a 
dolgozatok megírására, értékeltük tanulóink féléves munkáját. A félévi 
bizonyítványokat minden diákunk január 29-én vette át.Mivel lezártuk az első 
félévet, ezért befejeződött diákjaink részére az úszás oktatás. A második félévet új 
órarenddel és remélem még nagyobb lendülettel és  szorgalommal kezdjük meg. 
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Január 22-én ünnepeltük hazánkban a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823.  január 22-én tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. 
Ebben a tanévben iskolánk is csatlakozott az „Együtt Szaval a Nemzet” 
programhoz.  

 
A  nemzeti megemlékezések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, nemzeti tudatunk 
erősítésének, ápoljuk és továbbítsuk kultúránk tárgyi és szellemi értékeit. A 
kezdeményezés legfőbb célja a magyar kultúra népszerűsítése, a magyar 
közösségek összekapcsolása szerte a világon.   Ebben az évben Magyarország 
földrajzi közepén,  Szarvas városában zajlottak az események. Ezen a napon 10 
órakor került sor az együtt szavalásra, mely a Himnusz első versszakával kezdődött, 
majd Petőfi Sándor: Nemzeti dal című versével folytatódott és mivel óvodás korú 
gyermekek is bekapcsolódtak ettől az évtől a programba, Kisfaludy Károly: 
Szülőföldem szép határa című versével zárult a megemlékezés.  A szavalatokat 
Jordán Tamás vezényelte, amelyet élőben láthattak diákjaink, hiszen az interaktív 
tábla segítségével a Google YouTube – Együtt Szaval a Nemzet csatornán, az 
interneten mi is csatlakoztunk az ünnepi megemlékezéshez.  
 
 
                                                                                                      Aszmann Róbertné 
                                                                                                     tagintézmény vezető 
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MEGHÍVÓ 
 
Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt az iskolások farsangi báljára! 
 
Időpont: 2016. február 5.     16 óra 
Helyszín: Kultúrház – Nagypall 
 
Amire számíthatnak a résztvevők: 

 élő zene, 

 büfé, 

 tombola, 

 az elmaradhatatlan „székes 
tánc”, egyéni és páros játékok: 
lufival, labdával stb. 

 és persze a jó hangulat. 
 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 
 

                                                           Iskolások, pedagógusok 
 
 

Könyvtár hírek 
 
 

Kedves Könyvtártagok! 
 
 
 
 
2016. január 5-én átvettem Szávics Edinától a könyvtár vezetését. Szeretném én is 
olyan eredményesen végezni a munkámat, mint eddig Ő. 
Most még ismerkedem a könyvekkel, de örülök, hogy több felnőtt és diák segít 
abban, hogy beleszokjak az új feladatba. 
Sok szeretettel várok mindenkit a könyvtárba és várom a javaslatokat, hogy milyen 
új könyveket olvasnának szívesen., 
Kérek minden olvasót, hogy a lejárt idejű kikölcsönzött könyveket szíveskedjenek 
visszahozni. 
 
 

Geresdi Józsefné 
könyvtáros 
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EGYESÜLETI HÍREK 

 
 

A Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület mindenkinek köszöni a 2015 évi 
adója 1% felajánlását és szeretnénk, hogy továbbra is támogassák egyesületünket. 
 

Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 
Adószám: 18320420-1-02 

 
 
 

A Nagypalli Magyar Német Barátság Klub nevében ezúton szeretném megköszönni 
a tisztelt lakosságnak, akik a 2015 évi adójuk 1%-át felajánlották egyesületünknek. 
Kérem, ha tehetik ez évi adójuk 1%-ával is támogassák egyesületünket. 
 

 
Nagypalli Magyar Német Barátság Klub 

Adószám: 18305520-1-02 
 
 

 
 

 
A Nagypalli Magyar-Német Barátság Klub 

hagyományos fánksütő versenyét  
2015. február 7.-én délután 3 órakor 

rendezi meg. A klubtagokon kívül minden nagypalli sütni szeretőt szívesen várunk a 
versenyre. Jelentkezés február 2-ig a 72/466-713 –as telefonszámon lehet. 
 

 
Bérces Boldizsárné - elnök 

 
     

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálozás 
 

Bíró István élt 83 évet 
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VIII. Nagypalli Bormustra 

 
Meghívó borversenyre! 

 
 
 
 
Tisztelt szőlősgazdák, kedves borbarátok! 
 
Nagypall község megrendezi VIII. 
borversenyét, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel meghívunk és várunk. 
 
 

Ideje: 2016. március 14. hétfő (munkaszüneti nap) 
Helye: Nagypall kultúrház 
 
A részvétel feltételei:  
Fajtánként kettő palack 0.75 L-es minta leadása, melyen fel kel tüntetni a bor 
fajtáját, évjáratát. 
 
A minták leadási ideje:  2016. március 10. csütörtök 17-órától 20-óráig.   
        helye: Nagypall kultúrház 
 
A megadott időpont után nem áll módunkban mintát, nevezést elfogadni! Ha a 
nevezés időpontja gondot jelent más elfoglaltság miatt, akkor a megadott időpont 
előtt, telefonos egyeztetéssel tudunk mintát átvenni, nevezést fogadni! 
 
Részvételi díj: 600 Ft fajtánként, melyet a nevezéskor kell befizetni. 
Eredményhirdetés: 2016. március 14. hétfő 18 óra, nagypalli kultúrház. 
 
Borversenyünk részeként minden résztvevőt szeretettel várunk egy kötetlen 
beszélgetéssel egybekötött vacsorára. A vacsorán való részvételi szándékát kérjük 
a minta leadásával egy-időben jelezni. A vacsora díja: 1.200.- Ft / fő. 
 
Kérjük az érdeklődő boros gazdákat, hogy vegyenek részt a versenyen, mutassák 
meg boraikat. 
Mindenkinek sok sikert, eredményes részvételt és felhőtlen szórakozást kívánunk. 
Bővebb információ: Dobszai Krisztián Tel.:30/244-0190 

                                                                                                   Dobszai Krisztián    
szervező 

 



2016. február 
 

12 
 

 
 
 

Étkezési díj befizetési időpontok 
 
 
 
 
 
Étkezési térítési díj befizetésére a következő 
időpontok állnak rendelkezésükre: 
 
 

 
február 9.-től - február 12.-ig 

 
Kedd: 08:00-tól- 12.00.-ig  

Szerda: 08:00-tól- 12.00.-ig  
Csütörtök: 12.30.-15:30.-ig 

Pénteken: 08:00-12:00- óráig 
 

 
Hely: Nagypall Község Önkormányzata 
 
Utolsó ebédlemondási nap: minden nap (09:00-ig). 
Megértésüket köszönjük! 
 
Kérjük, az étkezési térítési díjak határidőben történő befizetését! 
 
 

Szávics Edina - 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/

