2021. február

Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Eljött már a február
Nemsokára maszkabál
Februárnak közepe
Itt a farsang ideje
Készüljön hát mindenki
Maskarába öltözni
Szedjen elő rossz ruhát
Készítsen hát maskarát

Kinek éles, s vág az esze
Sok ötlettel lehet tele
Foltot rak a ruhára
Csizmát húzzon a lábára
Ha már kész a maskara
Induljunk a farsangra
Kergessük el a telet
Jöjjön már a kikelet
Takarodjon el a tél
Örvendezzen aki él
Együtt várunk a tavaszra
Sok csicsergő kis madárra.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Avar és kerti hulladék égetése
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4)
bekezdés b) pontja adott korábban lehetőséget Nagypall Község önkormányzat
képviselő-testülete számára, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozóan
helyi szabályokat állapítson meg, azonban ez a helyi szabályozási lehetőség 2021.
január 01. napjától fogva nem áll rendelkezésünkre, az avar és kerti hulladék
szabadtéri égetése szigorúan tilossá vált.
A tiltás alól átmeneti lehetőséget a veszélyhelyzet ideje nyújt, tekintettel arra,
hogy a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő
szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.§-ban kapott
felhatalmazás alapján településünk képviselő-testülete helyi szabályokat
alkalmazhat avarégetés, kerti hulladék égetése ügyében. Tehát a veszélyhelyzet
ideje alatt a helyi avar és kerti hulladék égetési szabályok változatlanok, azok
betartását kérem Önöktől.
A veszélyhelyzet megszűnésével az avar és kerti hulladék égetése TILOS és
szankciót von maga után, az elsőfokú tűzvédelmi hatóság 10ezer Ft-tól 3millió
Ft-ig terjedően tűzvédelmi bírságot szabhat majd ki.

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ VÁLTOZÁSOKRÓL
2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) lehet benyújtani
a helyi iparűzési adó /HIPA/ bevallásokat javításokat és önellenőrzéseket.
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem
csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadóbevallásukat. Így a nyomtatványok a NAV honlapján ÁNYK formátumban érhetők el.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021.
januárjától nem lesz benyújthatók.
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany
(vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja,
tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra.
Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja,
akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. Fontos, hogy maga az
iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati
adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat Helyi iparűzési adó
beszedési számlájára kell változatlanul megtenni.
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A GÉPJÁRMŰADÓ VÁLTOZÁSOKRÓL
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami
adó- és vámhatóság (NAV) látja el. A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti
meg.
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltatott az állami adóés vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december
31-én hatályos szabályok szerinti adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a
gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a
mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem
kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé, hiszen a közúti közlekedési
nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő
adatokat január 20. napjáig közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően
havonta frissül az adatbázis.
2021. január 1-jét követően új mentességekről vagy adókedvezményekről kizárólag
az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók
bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami
adó- és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem
állapítható meg. Ezzel kapcsolatos információk, az állami adó- és vámhatóság
hivatalos honlapján megtekinthetők.
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó
gépjárműadó ügyekben (adókötelezettség megállapítása, ezen időszak adójának
beszedése, végrehajtása, ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági
feladatokat továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatóság végzi.
dr. Matesz Tímea – jegyző
Anyakönyvi hírek
Születés
Schum – Németh Zorka
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Nagypall Német Nemzetiségi Önkormányzat
A Magyarországi Német Önkormányzatok Napján, hagyományosan az új év második
szombatján rendezett nagyszabású MNOÖ-gálát 2021 januárjában a koronavírusjárvány miatt nem lehetett a megszokott formában, személyes jelenléttel megtartani.
Teljesen azonban mégsem kellett róla lemondania a magyarországi német
közösségnek, hiszen a Németországi Szövetségi Belügyminisztérium támogatása
révén, valamint az MTVA Unser Bildschirm című magyarországi német
magazinműsor szerkesztőségének együttműködésével lehetővé vált, hogy az
országos német önkormányzat gálaműsorát televízió és internetes közvetítés
keretében követhessék az érdeklődők.
A műsor első része január 12-én került adásba, ebben Englenderné Hock Ibolya
MNOÖ-elnök köszöntőbeszédét, valamint a Magyarországi Németségért Arany
Dísztűvel kitüntetettek bemutatkozását láthatták a nézők. Ezen kívül az elmúlt évek
gálaműsoraiból válogatott kultúrműsor-részleteket is láthattak a nézők. A második
rész január 19-én került adásba, abban többek között az idén Koch Valéria Díjban
részesült tanulók és hallgatók mutatkoztak be a magyarországi német
magazinműsorban. Az érdeklődők hamarosan a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának YouTube-csatornáján láthatják a gálaműsor teljes onlineanyagát.
Önkormányzatunk 2021. január 19. napján tartotta megemlékezését a magyarországi
németek elhurcolásának és elűztetésének emléknapja alkalmából, mely kapcsán Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
elnökének köszöntő üzenete megtalálható az LdU/MNOÖ Facebook oldalán.
Önkormányzatunk a még fennálló járványhelyzet ellenére igyekszik a település
intézményeit is támogatni, mely keretében a szűk körben megrendezésre kerülő
általános iskolai és óvodai farsangi mulatságot 20.000.- - 20.000.- forinttal támogatja.
Reméljük a közeljövőben nemsokára személyesen is találkozhatunk valamely
rendezvényünkön.
Bérces Attila elnök
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Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és
Konyha- Kindergarten und Küche Pahl

Kedves Olvasó!
Nemrégiben még új esztendőt köszöntöttünk, immáron 2021-et írunk. Az év eleje
mindig tökéletes alkalom arra, hogy megálljunk egy kicsit az egész éves rohanás
után, átgondoljuk az elmúlt időszakot és ennek fényében elkezdjük megtervezni az új
évet. Minden év új reményekkel, nagy elhatározással indul, mindig kíváncsian várjuk,
mit hoz a jövő. A 2021-es esztendő új ötleteket és lendületet hozott munkánkban is.
A téli szünet utáni első munkanapon pezsgővel koccintottunk az új évre,
(természetesen alkoholmentes kölyökkel), és fogadalmakat tettünk.
Kocza Ferencné Liza felkérésére január 6-án és 7-én megérdeklődtük gyermekeinktől
hogyan készülődtek családjukkal a karácsonyi ünnepekre, milyen ajándékokat kaptak
a Jézuskától. A riportokat feltöltöttük a Nagypalli Könyvtár oldalára.
A hónap második vasárnapja havazással köszöntött ránk. Havas udvarunk jó
alkalmat biztosított a különböző megfigyelésekhez. Átbeszéltük a tél színeit, az
időjárás változásait német nyelven is. Mindezeket rajzokon ábrázoltuk. Kihasználva
az igazi telet, hógolyóztunk, vidáman lapátoltuk, söpörtük és talicskáztuk a havat
gyermekeinkkel.
Januári szülői értekezletünket a fennálló vírushelyzet miatt nem tudtuk megtartani az
óvodában, ezért minden szülőnek írásban juttattuk el fontos információinkat és
második félévi programjaink tervezetét is.
„Amit a cél elérésével kapunk, közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt
elérjük”. /Zig Ziglar/ Januári Boldogság óránkon a reális célok kitűzésével, elérésével
foglalkoztunk. A témát célba dobással kezdtük. Mindenki kipróbálhatta, milyen érzés,
ha a labdája célba ér. Beszélgettünk arról, hogy nem szabad feladni, ha valami nem
sikerül rögtön. Kitartó munkával elérhetjük céljainkat. Interaktív formában elmeséltük
a „Boldogvár” című mesét, beszélgettünk a gyermekek céljairól, vágyairól, melyeket
később rajzaikban tükröztek.
A Nagypalli Könyvtár kezdeményezésére részt vettünk a falu farsangi díszítésében.
Óvodásaink elkészítették a tenyérnyomat ruhájú nagy bohócot, amely a
buszmegállóban emlékezteti az arra járókat a farsangi időszakra.

5

2021. február
A
Hóemberek
Világnapja január 18án van, a hóember, -a
szeretet ikonja, hozza
meg a zord időben a
mosolyt az emberek
arcára-. Ennek örömére a gyerekekkel
együtt
hóembert
rajzoltunk,
barkácsoltunk, hóemberes
dalokat énekeltünk,
hallgattunk.
Zsuzsi
óvónénivel
hóemberes
jelmezben,
hóemberes
dalokat
énekelve,
táncolva
léptünk a csoportszobába, és örvendeztettük meg óvodásainkat. Dalolás közben laminált hópihéket
szórtunk rájuk.
A Magyar Kultúra Napjáról január 25-én, a hitoktatás foglalkozás után emlékeztünk
meg a Könyvtárban. Elmondtuk a gyermekeknek, hogy 1823. január 22-én fejezte be
Kölcsey Ferenc költő a Himnuszt. Beszélgettünk a témához kapcsolódóan,
mesekönyveket nézegettünk, majd a foglalkozás zárásaként Zsuzsi óvónénivel
együttesen elénekeltük a gyermekeknek a magyar Himnuszt.
Óvodánk TOVÁBBI PROGRAMJAI a 2.-ik félévben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hóemberek Világnapja
2021. január 18.
Magyar Kultúra Napja 2021. január 25.
Boldog Óvoda január havi boldogságóra foglalkozás
2021. január 11..
Méhecske projekt
2021. január 27-től január 29-ig
Mackó nap, maci hét, maci projekt
2021. február 1-2021. február 5.-ig
Boldog Óvoda február havi boldogságóra foglalkozás
2021. február 8.
Farsang- Jelmezes Program, KISZE báb égetése 2021. február 11
HARMADIK NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP
2021. február 12.
Egészségnap az óvodában 2021. március
Nőnap az óvodában 2021. március 8.
Nemzeti Ünnep – részvétel a községi ünnepségen, csatlakozva az iskolához a
csoport ünnepi műsorával- (amennyiben a járványügyi helyzet nem teszi
lehetővé, úgy a kopjafához megyünk ünnepelni óvodásainkkal)
2021.
március 12.
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• Víz Világnapja 2021. március 21-22
• Húsvéti hagyományok ápolása a csoportban, locsolkodás…húsvéti kézműves
foglalkozás Bérces Erzsi nénivel és Hajnival 2021. március 31.
• NEGYEDIK NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP – 2021. április 1.
• Magyar Költészet Napja- Könyvtárlátogatás 2021. április 9.
• Boldog Óvoda április havi boldogságóra foglalkozás
2021. április
• Föld napja-séta és virágültetés…Foglalkozások a csoportszobában is
2021.április 23.
• Anyák napi köszöntések
2021. április 30.
• Tűzoltók Napja 2021 május 3.
• „Bizalommal fordulok hozzád!” Rendvédelmi nap az oviban
2021. május 7.
• Kézműves Fagylalt napja- Fagylaltozás, pizzázás Pécsváradon (amennyiben a
járványügyi helyzet lehetővé teszi)
2021. május 7.
• Madarak és Fák Napja az óvodában
2021. május 10.
• Nagycsoportosok búcsúja az óvodától, évzáró
2021. május 28.
• Boldog Óvoda zárófoglalkozás
2021. május 31.
• Gyermeknapi meglepetés programok, palacsintalankodások anyukákkal,
nagymamákkal-amennyiben
a
járványügyi
helyzet
lehetővé
teszi
2021.június 3.
• Tanév végi kirándulás, Pécs Pláza Játszóház, vagy Katica Tanya
2021.
június 7.
• Szakmai kirándulás, csapatépítés- ÖTÖDIK NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP
2021. június 4.
• Műsoros fellépés és segédkezés a nagypalli falunapon (amennyiben a
járványügyi helyzet lehetővé teszi)
2021. július 2-3-4.
2021. augusztus 2-től augusztus 31-ig NYÁRI ZÁRVA TARTÁS lesz az óvodában.
Az óvoda takarítását és fertőtlenítését 2021. augusztus 25-től augusztus 31-ig
tervezzük.
Szünet előtti utolsó munkanap: 2021. július 30 (péntek)
Szünet utáni első munkanap : 2021. szeptember 1 ( szerda)
Illésné Speiser Mária
óvodavezető
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Nagypalli Iskola

Kedves Olvasó!
Mentovics Éva: Vígság legyen!
Farsang van most,
ne feledd el.
Maskarádat
fürgén vedd fel!
Szól a duda,
szedd a lábad,
perdülj, fordulj,
fürgén járjad!
Libbenjen a
pörgős szoknya,
a nadrág is
vígan ropja!
Dobbanjon a
bundás bakancs,
vígság legyen,
ez a parancs!
Az év eleje mindig tökéletes arra, hogy megálljunk egy kicsit az egész éves rohanás
után és átgondoljuk az elmúlt időszakot. Majd ennek fényében elkezdjük megtervezni
az új évet. Minden év nagy elhatározásokkal, új reményekkel indul. Kíváncsian várjuk,
hogy mit hoz a jövő ….
A téli szünet után az iskolánk január 4 – én telt meg újra gyerekzsivajjal. Az első pár
napban még az ünnepeket éreztük. Vissza kellett szoknunk a „régi kerékvágásba”.
Sajnos még mindig korlátok közt kell, hogy éljünk. Még mindig nem tudjuk a
könyvtárunkat meglátogatni. Így a könyvtáros nénit, Lizát vártuk nagy szeretettel
január 5 – én, ahol átbeszéltük, kinek hogyan telt a szünet. Ki hogy ünnepelte a
karácsonyt és az új évet.
Még mindig nyitott volt, hogy vajon ki is lesz a tanító társam az új évben. Mivel sajnos
nem jelentkezett senki sem a meghirdetett állásra, így „házon belül” oldottuk meg a
problémánkat. Január 7 –étől csütörtök, péntek és hétfő délutánonként a napköziben
Bősz Zoltánné, Zsuzsa néni van a kis diákjainkkal. A többi napon az
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„anyaiskolánkban” segít a gyerekeknek a házi feladatok megírásában. Köszönöm a
Pécsi Tankerületi Központnak, a Pécsváradi Iskola igazgatóságának és nem utolsó
sorban Kófiás Endrének, hogy sikerült megoldanunk a problémát. Természetesen
Zsuzsa néninek is köszönöm, hogy elvállalta és segítségemre van három délután az
iskolában!
Könyvtárosunk Liza, arra kért meg, hogy az iskolásokkal készítsünk farsangra a falu
dekorálásához egy bohócot. A felkérést örömmel fogadtuk el! Sok kis iskolás kézből
készítettünk egy bohócot, ami a buszmegállónk egyik dísze lett.
Miután megszoktuk, hogy ismét
minden nap vár bennünket az iskola,
gőz erővel belehúztunk a tanulásba,
hogy minden kisdiák szuper félévi
bizonyítvánnyal térjen haza. Persze a
tanulás mellett jutott időnk arra is, hogy
a lehullott hóból hóembert építsünk az
iskola udvarára.
Január 22 – én a Magyar Kultúra
Napján ismét ellátogatott hozzánk Liza.
Közösen megemlékeztünk e jeles
napról. Valamint ezen a napon lezártuk
az
első
félévet
is.
A
szép
bizonyítványokat január 29- én
pénteken viszik haza a gyerekek.
Még a tavalyi évben Dórival pályáztunk
az Ökoiskola cím elnyeréséért, ami
sikeres volt! Sajnos az oklevelének az
átadása jelen helyzetben elmaradt.
Minden nyertes iskolának postán
küldték.

Gyenis Valéria - tanító
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KÖNYVTÁRHÍREK
Kedves Könyvtártagok!
Időjárásunk ismét egy kicsit bolondozik velünk, hiszen
sokszor azt sem tudjuk mit vegyünk fel, milyen ruhába
öltözzünk. Süt a nap, azt gondoljuk meleg van kint,
közben pedig csípős, hideg szél fúj, igazából tél van
még. Ugyanakkor nagyon sok helyen már előbújtak a
hóvirágok, a tavasz közeledtét jelezve ezzel.
Mindemellett farsangi időszak van jelenleg, ami a tavaszvárás ősi örömünnepe. A
farsangi időszak vízkereszttől (jan. 6.) a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt
kezdetéig, hamvazószerdáig tart, idei évben február 17-ig. Jellemzői a farsangi
jelmezes felvonulások, táncmulatságok. A farsang jellegzetes étele a fánk, és a
legtöbb népszokás a farsang utolsó három napjához (farsangvasárnap, farsanghétfő
és húshagyókedd) fűződik.
Nézzünk néhány érdekességet… A farsangi báloknak elsősorban a párválasztásban
volt szerepük, a lányok bokrétát adtak az általuk választott fiúknak, amit azok a
kalapjuk mellé tűztek és úgy mentek a bálba. Szokás volt a lányok, asszonyok, sőt a
gyermekek külön farsangolása is. A legtöbb házasságkötés és lakodalom farsang
idejére esett. Amelyik lány farsangig nem ment férjhez azt tréfás versikékkel
kicsúfolták. Ilyen csúfolódó szokás a tuskóhúzás, az álesküvő, a kongózás,
szűzgulyahajtás.
A farsangi időszak nem múlhat el jelmezes, álarcos alakoskodás nélkül. A
legkedveltebb maszkos alakok: a koldus, a betyár, a menyasszony, a vőlegény és a
különféle állatfigurák: medve, ló, kecske, gólya stb. A kifestett, jelmezbe öltözött és
fejére maszkot húzó, éneklő, táncoló és tréfálkozó menetet zenészek kísérik. A
sokaság végül elégeti a telet jelképező koporsót, vagy a rongyból, szalmából készült
kiszebábot. Magyarországon a leglátványosabb és legismertebb farsangi esemény a
mohácsi busójárás.
Sajnos, idén nem farsangolhatunk úgy, ahogy szeretnénk. Viszont díszíteni lehet. Így
arra gondoltam, feldíszítjük egy kicsit a buszmegállót. Kérésemre a helyi óvodások
és iskolások elkészítették a gyerekek kezének megrajzolásával a saját bohócukat.
Vali tanító néni segítségével ki is ragasztottuk. Nagyon szépen köszönöm neki a
segítséget, valamint Zsuzsi óvónéninek, Marika óvónéninek és Ingrid dadusnéninek
is, akik segítettek megvalósítani azt, hogy ilyen szép legyen a buszmegállónk. Azt
pedig, hogy mindez létrejöhetett, Grátz Erika polgármester asszonynak köszönjük.
Tavalyi évben először, Február 14-én, meghirdettem a Nemzetközi Könyvajándéknap
alkalmából egy gyermekkönyv gyűjtést. Rengeteg könyv összejött akkor. Idén
szeretném megismételni mindezt. Tehát, az egész gyűjtésnek az a lényege, hogy ha
van otthon olyan könyv, ami már gyermekeinknek feleslegessé vált, vagy szívesen
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elajándékoznánk akár mesekönyv, akár ifjúsági könyv, azt összegyűjtjük. Hozzátok
be a könyvtárba, majd a Pécsváradi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal
együttműködve ők eljuttatják a rászoruló családokhoz, gyermekekhez.
Segítsük e jó cél elérését.
Tekintettel arra, hogy a könyvtár jelenleg nem lehet nyitva, kérek mindenkit, először
hívjon telefonon, hogy megbeszéljük azt, hova lehet hozni a könyvet. (70/628-6363)
Tehát ne feledjétek, FEBRUÁR 12. PÉNTEK DÉLIG várom könyvadományokat!
Kocza Ferencné – könyvtáros

Nagypalli Magyar – Német Barátság Klub

Egyesületünk a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRt. által meghirdetett „Nemzetiségi civil
szervezetek 2021. évi költségvetési támogatása” pályázatán 400.000.-Ft működési
támogatásban részesült.
Mindenkinek szeretném meg köszönni, hogy a 2019 évi adójuk 1 %-át
egyesületünknek felajánlották.
Ha tehetik, kérjük a 2020 évi adójuk 1%-val is támogassák egyesületünket.
Adó szám: 18305520-1-02
Bérces Boldizsárné - elnök
Étkezési díj befizetési időpontok
Étkezési térítési díj befizetésére a következő időpont áll
rendelkezésükre:
Február 18 szerda
A térítési díjat továbbra is Mihály János falugondnoknál számla
ellenében fizethetik be.
Mihály Emese – élelmezésvezető
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NAGYPALLI KÉZMŰVESHÁZ HÍREI
!! FIGYELEM !! FIGYELEM !!
TÁSKA AKCIÓ
A Nagypalli Kézművesházban
2021. február 10 – 11-én!
20-30% kedvezmény a készleten lévő táskákra.

Nagypalli Kézművesház dolgozói

Tisztelt Petőfi utcai lakosok!
Ezúton kérjük a Petőfi utcai ingatlantulajdonosokat, hogy gépjárműveikkel NE a zöld
közterületeken parkoljanak. A parkolással tönkre teszik az önkormányzat által
gondozott zöld területeket.
Megértésüket köszönjük!
Grátz Erika - polgármester

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
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