
XXIII. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum,  Visegrád 

2016. február 17-19. között Visegrádon került 

megrendezésre a XXIII. Nemzetközi Energia és 

Innovációs Fórum a Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamara (BKIK) és a SUNWO Zrt. szervezésé-

ben, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 

(ETE) védnökségével. 

A fórumon az „Előremutató energetikai fejleszté-

sekkel, innovatív rendszerekkel a fenntartható jövő 

felé” mottó keretében bemutatásra kerültek azok 

a fejlesztések, új technológiák, és a fenntarthatósá-

got is segítő, az Eu-

rópai Unió által tá-

mogatott innovációs 

megoldások, ame-

lyek Magyarország, a 

 Fenntartható gaz-

dálkodást biztosít 

a költségvetés 

 XXIII. NEIF Viseg-

rádon 

 Busójáráson a 

Nagypáliak 

 Látogatás testvér-

településünkön 

 Ökoturizmus és 

ökogazdálkodás 

 A magánfőzés sza-

bályainak változása 

Fenntartható gazdálkodást biztosít a költségvetés 

NAGYPÁLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE  

NAGYPÁLI HÍRMONDÓNAGYPÁLI HÍRMONDÓ  

2016.  február 
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sítását nagymértékben segítik. Az idei 

évben már megvalósult a Logisztikai 

Központ fűtésrendszerének környezet-

barát átalakítása egy levegős hőszivaty-

tyú üzembe helyezésével. Ezzel az in-

tézmény működtetése gazdaságosabbá 

és környezetkímélővé vált, mivel a szi-

vattyú működésének energiaigényét is 

a tavalyi évben KEOP pályázatból létre-

hozott napelem rendszer biztosítja.  

A képviselő-testület a február 15-i 

ülésén elfogadta az önkormányzat 

2016. évi költségvetését. A költség-

vetés a korábbi évekhez hasonlóan sta-

bil, biztonságos gazdálkodást tesz lehe-

tővé. A rendelkezésre álló tervezett 

forrásokból- mely a központi költség-

vetésből, a különböző pályázati támo-

gatásokból származó bevételeken felül 

arányaiban jelentős mértékű saját for-

rást is tartalmaz - a működésen felül 

további fejlesztések finanszírozhatók, 

amelyek szervesen illeszkednek a már 

több éve folyó falufejlesztési program-

hoz. Az önkormányzat továbbra is tá-

mogatja a faluban lévő civil szervezete-

ket, él azokkal a  pályázati lehetőségek-

kel, amelyek a kitűzött célok megvaló-

közép-európai régió, sőt, egész Európa jövőjét 

formálhatják. Idén először az önkormányzatok is 

nagyobb helyet kaptak, melynek keretében Nagy-

páli és Bolhás kiemelkedően jó gyakorlatát ismer-

hették meg a megújuló energia és a fenntartható-

ság összefüggésében. A részvevők tájékoztatást 

kaptak a villanyautó program magyarországi lehe-

tőségeiről is. 

Településünket Köcse Tibor polgármester 

képviselte, mint meghívott szekcióvezető az 

egyik „Települési megújuló energia projek-

tek” blokkot vezette, s ennek keretében a „Vidéki 

települések alternatív fejlesztési lehetőségei, összehan-

goltan a helyi környezetvédelemre gyakorolt pozitív 

hatásokkal” témában előadást is tartott.  



Az Önkormányzat szervezésé-

ben, a saját tulajdonát képező autó-

busszal február 6-án részt vettünk a 

mohácsi Busójáráson. Szombaton a 

kora reggeli indulásra teljes volt a 

kirándulók csapata, és elindultunk a 

hosszú, ígéretes élményeket tartoga-

tó útra. A megérkezést követően ki-

ki egész napos szabadprogram kere-

tében ismerkedett a sok látnivalóval, 

megcsodálhattuk az utcákon csopor-

tosan sétáló busókat, volt lehetőség 

megkóstolni a helyi étel- és ital kü-

lönlegességeket is.  

A busók fából faragott, állatvérrel 

festett maszkot viseltek, jellegzetes 

ruházatuk volt a bocskor, a csizma, a 

fehér vászongatya, a bundájával ki-

fordított birkabőr derékban kötéllel 

vagy lánccal összekötve, amelyre 

egy, vagy több kolompot akasztot-

tak. Vállukon tarisznya lógott, kezük-

ben az elmaradhatatlan kereplőt 

vagy a soktollú, fából összeállított 

buzogányt tartották.  

Látogatás testvértelepülésünkön 

A szlovákiai testvértelepülésünk Bodrogszerdahely Község Önkor-

mányzata meghívására, Nagypáli község polgármestere és képviselő 

testülete 2016. február 27-én látogatást tett a község önkormányza-

tánál. A községi hivatalban Mento Zoltán polgármester tartott tájé-

koztatót a falu életéről, ezt követően a  helyi kultúrházban megren-

dezett borversennyel egybekötött borkóstoláson vettek részt. 

Busójáráson a Nagypáliak! 

Oldal  2 

 

ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐLÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL  

A mohácsi Busójárás hat napos 

rendezvénysorozat, az idén február 

4-9. között került megrendezésre. A 

mohácsi sokácok messze földön is-

mert téltemető, tavaszköszöntő 

népszokása, a busójárás idejét a ta-

vaszi napfordulót követő első hold-

tölte határozza meg. Mohácson a 

hagyomány eredetét a törökűzés 

legendájával is magyarázzák. Eszerint 

akkoriban a mohácsiak csak a meg-

szállók által igen félt Mohács-szigeti 

mocsárvilágban tudtak menedéket 

lelni, ahonnét megelégelve a rabigát, 

ijesztő álarcokba öltözve, maguk 

készítette zajkeltő eszközökkel, fa 

fegyverekkel az éj leple alatt csóna-

kokkal átkeltek a Dunán. A viharos 

éjjelen az éktelen zajra felriadó osz-

mánok az ördögi pofájú szörnyeket 

látva fejvesztve menekültek Mohács-

ról. Az UNESCO 2009 őszén az 

emberiség szellemi kulturális örök-

ségének részévé nyilvánította a 

mohácsi Busójárást , 2013-tól pedig 

már hungarikumnak is számít. Az 

évente megrendezett programok 

Kisfarsangtól Húshagyókeddig tarta-

nak, ilyenkor turisták tízezrei özön-

lenek Mohácsra, ahol egymást érik a 

kiállítások, táncházak, néptáncbemu-

tatók hazai és külföldi együttesekkel, 

kézműves játszóházak működnek. A 

színes programokból nem hiányoz-

hat a népművészeti vásár, elmarad-

hatatlanok a magyar és sokác a far-

sangi bálok is.  

A szombati rendezvények több 

helyszínen zajlottak, a Szerb temp-

lom, a Busóudvar, a Kóló- és a 

Széchenyi tér színpadjain egymást 

érték a tánccsoportok, busó cso-

portok bemutatói, de a nap fény-

pontja a busó lakodalmas volt. A 

menet a Busóudvartól indult  a 

Széchenyi térre, ahol fergeteges 

lakodalmas vette kezdetét, még a 

bámészkodók is rophatták. Az utcá-

kon járva láttunk jankeléket is, ezek 

a marcona alakok a hagyomány sze-

rint rongyokba öltözve, hamuval, 

liszttel töltött zsákjukkal kísérték a 

busókat, megvédve őket az utca 

népétől. A főtérre már begördítet-

ték az ágyút, elkészült a hatalmas 

máglya is, melyen nagy népünnepély 

keretében, közel 1000 busó részvé-

telével táncolva, bolondozva far-

sangvasárnap égetik el a telet jelké-

pező koporsót. Ez a szimbolikus 

télűzés a húshagyókeddi zárónapon 

is megismétlődik: az éj közepén 

elhamvadó parázs egyúttal a farsan-

got is búcsúztatja. Bár mi ez utóbbi-

akat már nem láthattuk, így is felejt-

hetetlen élményben volt részünk, 

emlékezetes marad számunkra ez a 

kirándulás. 



A magánfőzés szabályainak változása 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 

különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a to-

vábbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. 

január 1-jével jelentősen módosultak.  

Változások a fogalom meghatározásokban 

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs 

magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy 

gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartal-

mú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésén 

a gyümölcstermesztő személy(ek) által végzett előállítása. 

Gyümölcstermesztő személynek az a természetes személy 

minősül, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik. 

Adófizetés változása – párlat adójegy bevezetése  

Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkor-

mányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult.  

A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyen-

ként egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. Iga-

zolja egy liter párlat 700 forint jövedéki adótartalmának meg-

fizetését, valamint a magánfőzött párlat eredetét is. 

A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, 

legalább 5 darab 700 forint értékű párlat adójegyet 

kötelező igé-

nyelnie. Mindig a 

főzés előtt kell az 

igénylést benyújta-

ni, de lehet előre, 

az éves tervezett 

összes mennyiség-

re is igényelni, ez 

azonban tárgy-

évenként legfel-

jebb 86 darab pár-
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HÍREK, TÁJÉKOZTATÓKHÍREK, TÁJÉKOZTATÓK  

lat adójegy lehet és legfeljebb ennek megfele-

lő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő. 

Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a ma-

gánfőzőnek a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelen-

teni a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi adó- és vám-

igazgatósághoz és azzal egyeztetett módon gondoskodni kell a 

többletmennyiség megsemmisítéséről. 

Fontos tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az a magánfőző 

igényelhet, aki a desztillálóberendezés megszerzését a tulaj-

donszerzéstől számított 15 napon belül előzetesen bejelentet-

te a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére, 

amely a bejelentésről a teljesítést követő hónap 15. napjáig 

értesíti az illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságot.  

 

Párlat adójegyeket a vámhatóság kizárólag az önkormányzati 

adóhatóság értesítését követően tudja kiadni a magánfőző 

részére.  

Magánfőzés szabályainak ellenőrzése, jogkövetkezmé-

nyek 

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kap-

csolatban és a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésé-

vel kapcsolatban – kivéve a magánfőzött párlat jogszabálysértő 

értékesítését – az önkormányzati adóhatóság jár el. 

2016. évben változatlan maradt az a szabály, hogy a magánfő-

zött párlat továbbra is kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy 

vendégei által fogyasztható el, illetve kizárólag alkoholtermék- 

adóraktár részére értékesíthető. 

(További részletek a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgal-

mazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény-

ben ) 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Március 19. /szombat/ 15.00 órától a Közösségi 

Házban, húsvéti kézműves foglalkozás keretében 

tojásfestés dekoráció készítése.  

Március 28. /hétfő/ 9.00 órától a Faluház épüle-

te előtt, hagyományőrző program, húsvéti locso-

lás. 

Április 9. /szombat/: kistérségi borverseny Kispáli-

ban. 

Április 30. /szombat/: hagyományőrző program 

keretében májusfa állítás a Faluház épülete előtt. 
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ÉRDEKESSÉGEK, INFORMÉRDEKESSÉGEK, INFORMÁCIÓKÁCIÓK  

Ökoturizmus és ökogazdálkodás 
úrtól, akivel személyes konzultá-

cióra is sor került, és emailben is 

tartjuk a kapcsolatot. Ezen kívül 

dolgozatom megírásához segít-

séget kaptam Farkas Ferencné-

től az IKSZT vezetőjétől, 

Kereszturi Zsófiától a Nagypáli 

Tourinform Iroda vezetőjétől, 

illetve a pályázatíró menedzs-

menttől is. 

Nemrégiben kérdőíves felmérést végzett a falu 

lakosai körében. Van-e már visszajelzés arról, 

hogy milyen volt a fogadtatása kérésének? 

A reprezentatív felméréssel megkeresettek eddig 70%-a 

juttatta vissza a kiküldött kérdőívet számomra, ez nagyon 

jó aránynak számít. Ezúton is szeretném megköszönni min-

den kedves kitöltőnek, hogy hozzájárultak munkám ered-

ményessé tételéhez. A kérdőívemmel elsősorban arra sze-

rettem volna választ kapni, hogy az itt élő embereknek 

ugyan olyan fontos-e a környezettudatosság, a természet 

védelme, az ökológikus gondolkodás, mint a falu vezetői-

nek, illetve elégedettek-e az itt folyó fejlesztésekkel. Az ed-

dig beérkezett válaszokat elemezve elmondhatom, hogy a 

lakók nagyon elégedettek az itt zajló folyamatokkal, vala-

mint, hogy igyekeznek odafigyelni környezetük védelmére. 

Mi az elképzelése, tervei a diploma megszerzé-

se után? 

Júniusban fogok államvizsgázni, és a szállodaiparban, ezen 

belül kiemelten az értékesítés, marketing területen szeret-

nék elhelyezkedni, mivel a szakmai gyakorlatomat is ilyen 

területen töltöttem egy fővárosi szállodában. Valószínűleg a 

fővárosban keresek munkát, a barátaim is itt élnek, de az is 

felmerült bennem, hogy néhány évre külföldre megyek szak-

mai tapasztalatszerzés céljából. 

LOMTALANÍTÁS 

Tisztelt Nagypáli lakosok! 

Az Önkormányzat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-

Depo Kft. közreműködésével lomtalanítási akciót szervez 

2016. április 6-án (szerda).  

(További részletek a szórólapokon.) 

Frankovics Lilla 24 éves, Nagypáli lakos, jelenleg a Buda-

pesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari 

és Idegenforgalmi Kar turizmus-vendéglátás szak végzős 

hallgatója. A középiskolai tanulmányait követően utazás-

ügyintézői képesítést szerzett, de elvégzett egy modell-

tanfolyamot is. A Lillával készült interjú során pályaválasz-

tásáról, jövőbeni céljairól beszélgettünk. 

Mi inspirálta, arra, hogy a BGE Kereskedelmi, 

Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar turizmus-

vendéglátás szakára jelentkezzen? 

Nagyon sok lehetőséget láttam a közgazdász végzettség 

megszerzésében, általános tapasztalat, hogy ezzel a szakmá-

val belföldön és külföldön egyaránt lehet érvényesülni. Az 

adott szakirány megválasztásában a korábbi tanulmányaim is 

meghatározóak voltak, döntésemet egyáltalán nem bántam 

meg, az egyetemen rengeteg barátra tettem szert. Komolyan 

fontolgatom, hogy munka mellett a mesterképzésen tanulok 

tovább. 

Az idén államvizsgázik, milyen témát választott a 

szakdolgozatához? 

„Ökoturizmus és ökogazdálkodással kapcsolatos energiaturiz-

mus Nagypáli községben” címmel készítem a szakdolgozato-

mat. Már korábban megérlelődött bennem az elhatározás, 

hogy Nagypáliról szeretném írni dolgozatomat, mert amilyen 

fejlődésen ez a kis község keresztülment az elmúlt közel 

húsz évben az mindenki számára példaértékű, és az itt élők 

büszkék lehetnek rá. Szakdolgozatomban szeretnék rávilágí-

tani arra a tényre, hogy egy kicsi, korábban elmaradott falu 

az öko- és az energiaturizmus segítségével hogyan tudott 

magának hírnevet szerezni, hogyan vált egy modern 

ökofaluvá.  

Kik segítik tanácsokkal, információkkal a dolgozat 

elkészítésében? 

A szakmai konzulensem Dr. Remenyik Bulcsú egyetemi do-

cens. Nagyon sok segítséget kapok Köcse Tibor polgármester 


