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FALUMEGÚJÍTÓK TALÁLKOZÓJA 

pozáns helyet alakítottak ki, ahol borbemu-

tatók és kóstolók is zajlanak. Vacsora után a 

helyi felnőtt tánccsoport bemutatója színesí-

tette a kötetlen beszélgetést. Másnap déle-

lőtt a szakmai előadásokkal folytatódott a 

program, valamint egy bio-farmmal is ismer-

kedtek a vendégek. Különleges kuriózumnak 

számított a gyógygomba termesztő és labo-

ratórium megtekintése. A tulajdonos szak-

mai vezetésével megismerkedtünk az egés-

zségre jótékony hatású Shiitake-, valamint 

Ganoderma gomba termesztés rendszeré-

vel, ezt követően a gombából készült étel-

kiegészítők kóstolására is lehetőség volt, 

megízlelhettük a gomba porral kombinált 

tea, tea- és kávékeverékek különleges zama-

tát. Az ebédet követő programértékelésen 

elhangzottak alapján jó példaként említhető 

az itt látható óramúzeum és helytörténeti 

kiállítás, mint turisztikai látványosság, a falu 

rendezettsége, egyházi élete, a civil szerve-

zetek aktivitása és a közrend biztosítása is. 

A találkozón javaslatként elhangzott, hogy a 

falumegújítok közössége civil szervezetté 

formálódhatna, amelyet a mindenkori győz-

tes, jelen esetben Nagypáli önkormányzata 

vezetne. (ktpm) 

November közepén Kunszálláson ren-

dezték meg a Falumegújítók 2016. évi 

országos találkozóját. Nagypáli tele-

pülést, mint a 2015 évi magyar bajno-

kot a polgármester képviselte a két-

napos programon.  

Az ország különböző pontjaiból érkeztek a 

meghívott vendégek, akiket a faluházban 

ebéddel várt a helyi vendéglátó polgármes-

ter és stábja. Az ebédet követően a falut 

bemutató előadások hangzottak el a kultúr-

ház vezetője és a polgármester részéről. Itt 

hallottunk a világ falvak és a falvak éjszakájá-

nak érdekes helyi kezdeményezéséről és 

sajátosságairól. Előbbi lényege, hogy Kun-

szálláson egy régi épület felújításával erdélyi 

testvértelepülésükön is megtalálható mintá-

ra 8 fő elszállásolására alkalmas székely há-

zat hoztak létre, melyben a berendezés is 

székely stílusban készült. .Erdélyben viszont 

magyar parasztházforma valósult meg. 

Ugyanezt bolgár mintára is szeretnék köl-

csönösen létrehozni.  

A rendezvény a helyi borászatban folytató-

dott, ahol a tulajdonos bemutatta tevékeny-

ségüket, beszámolt a hazai és nemzetközi 

borminősítő versenyen elért eredményeik-

ről. A borászatban a pince alsó szintjén im-
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ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐLÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL  

Nagypáli gyerekek évről évre nagy lelkesedéssel készülnek 

az őszi „Mesemondó Délután” programra. A rendezvény-

re idén a Faluház könyvtártermében került sor, ahol a 

helybeli gyerekek kisebb közönség előtt, családias légkör-

ben, előadták az erre az alkalomra tanult tréfás mesét, 

verset. A gyerekek sokat készültek, gyakoroltak, s nagy 

izgalommal adták elő a megtanult verset, illetve meséket. 

A gyerekek után, meglepetésként, Palásti Sándor, egyik 

apuka mondott el egy mesét Mátyás királyról. A sok-sok 

mese után a gyerekek jutalmat kaptak. Ez a délután jó al-

kalom volt a gyakorlásra is, hisz akinek kellő bátorsága 

van, az elindulhat a Kistérségi Mese-, Vers- és Prózamon-

dó Versenyen is, melynek december elején Nagypáli ad 

otthont. (hkzs) 

MESEMONDÓ DÉLUTÁN A FALUHÁZBAN 

ELŐADÁS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG JEGYÉBEN 

November 26-án a Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma egy 

interaktív előadásnak adott otthont, melyet nagy érdeklődéssel fogadott a 

Széchenyi István Középiskola tanári kara. 

Az előadást Köcse Tibor tartotta Nagypáli elmúlt 20 évének egyedülálló meg-

újulásáról és környezettudatos szemléletváltásáról. Az előadás fő témakörei a 

megújuló energiaforrások pályázatok útján történő megvalósítása volt, vala-

mint a helyiek tudatformálása a fenntarthatóság, környezettudatosság jegyé-

ben. Az előadás a Nagypáliról készített, drónfelvétellel készült kisfilmmel vet-

te kezdetét. 

Az előadást követően Köcse Tibor egy kötetlen, szakmai beszélgetés keretén 

belül körbevezette a látogatókat a Vitalitás Parkban és a Helyi Termék Bemu-

tatóteremben, melyet egy rövid borkóstoló is kísért. A társalgás során felme-

rült, hogy a későbbiekben az iskola projekt együttműködésben dolgozna 

Nagypálival, az iskola diákjait pedig kihelyezett gyakorlati órák alkalmával is-

mertetnék meg kéz közelből a megújuló energiaforrásokkal, valamint az iskola 

tematizált nyári tábort is szervezhetne a településre. (fnk) 
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ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐLÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL  

SZOMSZÉDVÁR (EGERVÁR) VEZETÉSE IS ELLÁTOGATOTT HOZZÁNK 

Nagypálit az ország különböző 

részéről látogatják a települé-

sek vezetői, polgármesterek, 

képviselők.  Egervár is részt 

szeretett volna venni ebben a 

sorozatban, ezért többszöri 

egyeztetés után összejött a ta-

lálkozó.  

A két képviselő testület tagjai elő-

ször az Öko-völgyben lévő helyi 

termék térben helyi és baráti gaszt-

ronómiai különlegességekkel ismer-

kedtek. Majd ez követően az ide-

genforgalmi központ tárgyalótermé-

ben folytatódott a program vacso-

rával, ahol kötetlen beszélgetés köz-

ben számos információ megosztásá-

ra is lehetőség kínálkozott a falvaink 

fejlesztési elképzelésével, közös 

együttműködés lehetőségével kap-

csolatban. Elsősorban a turizmus, az 

idegenforgalom, közös intézmény-

működtetés vagy a pályázati lehető-

ségek kiaknázása terén lehetne 

együttműködni a két településnek. 

Utóbbira hamarosan lehetőség is 

kínálkozik, mivel a Nagypáli Pályázati 

Menedzsment iroda már dolgozik 

egy olyan pályázat kidolgozásán, 

melynek sikeressége esetén konzor-

ciumi együttműködéssel a Nagypáli 

Egervár, Lakhegy, Kispáli települések 

közti elhasználódott mezőgazdasági 

út újjáépülhetne. Ennek eredménye-

ként a 75%-os támogatással felújított 

út a települések között lassú útként 

funkcionálna, szilárd burkolattal 

megerősítve, sportolásra, kerékpá-

ros közlekedésre, személyautó for-

galomra is alkalmassá válna. Nagypáli 

polgármestereként javasoltam, hogy 

a közös térségi fejlesztéseket a meg-

lévő helyi értékek feltárásával szer-

vezzük minta programmá, amelynek 

központi bázisa lehetne a Nagypáli 

Tourinform hálózat irodája és a tér-

ségi turisztikai egyesület. A beszél-

getést követően az egervári képvise-

lő testület tagjainak bemutattuk a 

„Nagypáli Led” technológiát, a kísér-

leti programunkat. Utóbbi lényege, 

hogy mintegy két éves próba üzem 

után több lehetőség közül a legjobb, 

megfelelő fényerejű lámpákat válasz-

tottuk a fejlesztés további irányának. 

Egervár vezetésének is javasoltuk, 

hogy mielőbb kezdjenek el hasonló 

közvilágítás korszerűsítést, mivel 

ezzel a technológiával hosszútávon 

jelentős megtakarítás érhető el, és a 

felszabaduló források más célra 

használhatók fel. Az érdeklődés to-

vábbra sem lankad a településünk 

iránt, legközelebb Pannonhalma tér-

ségéből és Gersekarátról érkeznek 

hozzánk vendégek december folya-

mán. (ktpm) 

A VÁLTOZÁSOK JEGYÉBEN ÁTALAKUL A HONLAP IS NAGYPÁLIBAN 

Néhány évvel ezelőtt váltott új címerre falunk, amelyben a főnix madár a mindig megúju-

lást is szimbolizálja. A falu honlapját is ez jellemzi.  Mai korunkban egyre nagyobb szerepe 

van a digitális információáramlásnak, melynek eszköze a különböző megosztáson kívül a 

helyi honlap is. Tapasztalataink szerint egyre többen tájékozódnak róla, sőt az ide látoga-

tó vendégek sok információval érkeznek látogatóba hozzánk. Természetesen a megújult 

felület jól működjön, napra kész információs anyaggal kell feltölteni. Az önkormányzat 

működési területén dolgozó referensekre napra kész kötelezettség hárul, hogy történé-

sek és publikációs, híranyagok megfelelő mennyisségben és minőségben kerüljenek be az 

új web portálba. A lakosság, mintegy 85 %-nak otthonában elérhető az internet, így nem 

okoz gondot e Nagypáli hivatalos, közlemények, okmányok, letölthető dokumentumok elérhetősége sem. A honlap 

különlegességek lesz a Goog Maps települési objektumok számítógépes eszközzel való betekintése is valamint a he-

lyi meteorológiai állomás adatainak letöltése. Érdekes színfolt lesz a rövidesem beüzemeltetés polgárőrségi drón 

(pilóta nélküli légi jármű) képi felvételeinek közvetítése is. Lehet még lakossági pályázatokról, informálódni hirdeté-

seket megjelenttetni, valamint rendszeres kvíz játékban részt venni. Természetesen falut bemutató médiák legfris-

sebb hírek anyagait is megtekinteni. Tájékoztatásul közöljük, hogy a weblap folyamatosan készül, alakul át. (ktpm) 
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BÉBIÉTELEK AJÁNDÉKBA 

2016. Október 24-én Nagypáli Község Önkormányzata és 

a Magyar Iszlám Szervezet, korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően, kapcsolatrendszerének segítségével megke-

reste Győrvár, Egervár, Lakhegy, Kispáli, Kisbucsa, Ne-

meshetés és Vasboldogasz-

szony településeket azzal a 

céllal, hogy az ott élő kis-

gyermekes családoknak ado-

mányozzon a Hipp Gyár által gyártott különféle bébiételeket, melyekkel a 6-18 hóna-

pos korú gyermekek étkeztetéséhez járultak hozzá, ezzel segítve a helyi és térségi, 

kisgyermekes családokat. 

TOVÁBB NŐ A NAPELEM HASZNOSÍTÁS 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 

November 26-án délután „Adventi készülődés”  jegyében kézműves foglalkozást szer-

vezett a Nagypáli Önkormányzat a Faluházban, ahol a résztvevők elkészíthették a kará-

csonyi ünnepvárás egyik szimbólumát, az Adventi Koszorút.  Óvodás és általános isko-

lás gyerekek vettek rész szüleikkel a programon, mindenki nagyon ügyes kreatív volt, 

hisz nagyon szép egyedi különleges koszorúk készültek ezen a délutánon. A koszorú 

készítés technikája nem mindenki szá-

mára volt ismert, de itt mindenki elsajátíthatta, hisz az anyukák egy-

másnak segítettek a koszorúkötésben, elhelyezni a díszeket, majd 

felragasztani. Színes gyertyákat, szalagot mindenki hozott magával ki

-ki a saját ízlése szerint, a koszorú alapot és a többi díszítő kelléket 

az önkormányzat biztosította. A program kora estig tartott, min-

denki nagyon elégedett volt a munkájával, örömmel vitték haza, így 

másnap saját készítésű koszorún gyújthatták meg otthonukban az 

advent első gyertyáját. (ffj) 

N a g y p á l i 

éltében a 

„Zöld út falu-

f e j l e s z t é s i 

programnak” 

köszönhető-

en nem mú-

lik el eszten-

dő úgy, hogy kisebb nagyobb mértékben a napenergia 

hasznosítása ne bővülne. A logisztikai központban továb-

bi teljesítménynövelést a korábban elkészült tartó szer-

kezeten valósítottuk meg.  A berendezést WiFi jeladó 

rendszerrel is bővítettük, amely a szabályozási és infor-

matikai működést segíti. További fejlesztés történt az 

Ökovölgyben található helyi termék bemutató tér tera-

szának bővítésével, ahol mintegy 2000 W teljesítményű 

napelemet szereltünk be. Ami a napelem-parkunk terve-

zett bővítését illeti, ebben az évben kettő pályázatot is 

benyújtottunk a Területi Operatív és Vidékfejlesztési 

operatív programba. Amennyiben a pályázatok sikerrel 

járnak, úgy már nem csak az önkormányzat villamos 

energia szükségletét, hanem a fűtési technológiába illesz-

tett hőszivattyúk energiáját is megtermeljük. (ktpm) 



Egyre rendezettebb közlekedési helyzet alakul ki 

a 74. számú főút Nagypáli csomópont átépítése 

kapcsán. Már csak rövidebb forgalmi várakozási 

idők jellemzik a Nagypáli lakosok közlekedési le-

hetőségeit Zalaegerszeg és Egervár felé.  

Eddigi átépítéssel kapcsolatos tapasztalataink szerint az 

arra közlekedők, főleg Nagypáliak türelmesen viseltettek 

a beruházás kapcsán, hiszen elsősorban nekünk jelent a 

továbbiakban biztonságosabb közlekedési lehetőséget a 

csomópont átépítése. Messzemenőleg elismerjük, hogy a 

kivitelezést egy nagy forgalmú főútvonalon kellett elvé-

gezni úgy, hogy közben azon a mindennapi forgalom is 

bonyolódott. A munkálatokat tovább nehezítette a rend-

kívül csapadékos időjárás is. Mindezek ellenére a kivitele-

ző a lehetőségek függvényében jó teljesítményt nyújtott, 

még ha az előre kitűzött határidőt némileg túlhaladta is. 

NAGYPÁLI CSOMÓPONT ÉPÍTÉSÉNEK BEFEJEZŐ MUNKÁLATAI 
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Szakmai részletekről a beruházó képviseletében Diós 

Gábor adott részletes tájékoztatást, melyet az alábbiak-

ban ismertetünk: 

„ A 74 sz. főút 56+625 – 58+100 km sz. közti szakasz 

felújítását a Magyar Közút NZRt. az idei évben hajtja vég-

re. A beavatkozás során a közlekedés biztonság javára az 

érintett főúti rész teljes mértékben átépül nettó 660 millió 

Ft értékben. Ennek során, az útszakaszon lévő kedvezőtlen 

magassági nyomvonalvezetést megszüntetjük, a régi útbur-

kolat szintje emelve, illetve süllyesztve lesz (a legnagyobb 

szintemelés eléri a 6,00 m-t is), így a beruházással érintett 

szakasz áttekinthetővé, ezáltal biztonságosabbá válik. A 

beruházás lényegi eleme a 74 sz. főút – 74148 j. bk. u. 

(Kispáli csomópont) teljes átépítése, melynek során a bekö-

tő út balra kanyarodó sávokkal, közép és terelőszigetekkel, 

járdával kerül kialakításra, melyhez hozzájárul a csomópon-

ti környezetben lévő két buszmegállóhely szabványos, ren-

dezett kialakítása is. A csomópont emellett változtatható 

jelzésképű táblákkal is kiegészül, mégpedig a gyalogos köz-

lekedés biztosítására, mely nyomógombos kivitellel 60 km/h

-ra szabályozza a sebességet átkelési igény esetére.” 

A beruházás végleges befejezésével, valamint az itt köz-

lekedők türelmével és a közlekedési szabályok betartá-

sával biztonságosabbá és balesetmentesebbé válik ez az 

útszakasz. Így remélhetőleg nem fordulnak elő a koráb-

bi években gyakran előforduló személyi és anyagi káro-

kat okozó balesetek. (ktpm) 

A 100/2016 (V. 13.) Kormányrendelet foglalkozik a 

2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesí-

tett vízkivételt biztosító vízlétesítmények vízjogi fennma-

radási engedélyezési eljárásáról. A Rendelet szerint: 

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesí-

tő, aki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény mó-

dosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény hatálybalépését meg-

előzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító 

vízlétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedé-

lyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és 

az engedély megadásának feltételei fennállnak.” 

A fenti jogszabályi módosítással a jogalkotó azt kívánja 

elérni, hogy a 2016. június 4. - 2018. december 31. napja 

EGYES VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS VÍZVÉDELMI TÁRGYÚ KORMÁNYRENDELETEK 

MÓDOSÍTÁSA 

közötti időszakra vonatkozóan a kérelmezők vízkivételt 

biztosító vízi létesítményük további üzemeltetéséhez 

szankciók alkalmazása nélkül juthassanak vízjogi fenn-

maradási engedélyhez. Az engedélyek hozzájárulnak 

ahhoz, hogy Magyarország területén a vízkivételt bizto-

sító vízi létesítmények vonatkozásában a jogkövető ma-

gatartás erősödjön, továbbá a vízgazdálkodási célok és 

a vizek jó állapotának megőrzése megvalósuljon. 

Tekintettel a rendelet által biztosított hosszabb felké-

szülési időszakra, a téma részleteiről későbbiekben 

adunk tájékoztatást. 
(További információ: http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/831-

tajekoztato-az-engedely-nelkuli-kutak-engedelyezesehez?format=html) 



 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓKÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓK  
Oldal  7 

Ki sepri a kéményt?  

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez 

nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát 

változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, 

hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófa-

védelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.  

Mikor jön a kéményseprő?  

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéménysep-

rők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtő-

eszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg.  

Mennyibe kerül a kéményseprés?  

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. 

A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban 

nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő 

a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell 

egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpont-

ban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem kész-

pénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprői-

nek!  

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?  

A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás 

ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéster-

mék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképessé-

gének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között 

megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.  

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?  

Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az 

ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot 

kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető 

el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.  

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a ké-

ményt  

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, 

olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő 

semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. 

Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgála-

tunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt 

fogad el. 

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL  
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December 10./szombat/:  Játszóház - mézeskalács díszek készítése. 

December 18./vasárnap/:  Falukarácsony, Idősek Napja 

December 31./szombat/:  Szilveszter 

 

Település vezetése döntésho-

zatal előkészítése céljából 

kérdőívet küldött ki a lakos-

ság számára, véleményüket 

kérték azzal kapcsolatban le-

gyen-e rendeletileg olyan pi-

henőnap a faluban, mely idő-

szakban zajos tevékenységet 

nem lehetne végezni.  

A kiküldött kérdőívek 35%-a ér-

kezett vissza, ez arra enged kö-

vetkeztetni, hogy a lakosság na-

gyobb része inkább a képviselő 

testületre bízza a döntéshozatalt. 

A beérkezett vélemények 40-60% 

arányban oszlottak meg a heti pi-

henő napot elutasító és elfogadók 

között, de akadt olyan válaszadó 

is, aki a kérdőíven egyéb vélemé-

nyének is hangot adott.  

Nagypáli település ma már össze-

tettebb képet mutat, nemcsak 

falusias lakókörnyezet, és hagyo-

mányos földművelés jellemzi, ha-

nem a falufejlesztési program 

eredményeként megjelentek a 

kertvárosias és lakópihenő jellegű 

település részek is a községben. 

Mindebből következik, hogy egy 

helyi „csendrendelet” megalkotá-

sakor a képviselő testület lehető-

ség szerint olyan döntést fog hoz-

ni, amely a lakossági vélemények 

figyelembevételével valamennyi 

településrészen élők részére elfo-

gadható lesz.  

A rendeletalkotás célja, hogy más 

településekhez hasonlóan a falu-

ban is legyen hetente egy olyan 

nap, vagy napszak, amikor mások 

nyugalmát, pihenését megzavaró 

zajkeltő tevékenységet nem lehet 

végezni. Ez várhatóan a hét utolsó 

napját érintené, vasárnap és ün-

nepnapon a régi falusiak is pihen-

tek, ekkor voltak a közösségi 

programok, a gondos gazdák is 

tisztelték az ünnepeket, hétköz-

nap végezték a teendőiket. A he-

lyi rendelettel nem az előírásokat 

megszegők büntetése a cél, a 

képviselő testület bízik a lakosság 

jogkövető magatartásában, egy-

más kölcsönös tiszteletében, a 

rendeletben meghatározott idő-

szakban a valamennyiünk érdekét 

szolgáló zavartalan pihenés feltét-

eleinek biztosításában. (ktpm) 

HELYI KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁS MARGÓJÁRA 

Békés Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet 

Kívánunk a településünk minden lakójának. 

Nagypáli Község Önkormányzata 


