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TELTHÁZ VOLT A FALU KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÉN 

csalt mosolyt az arcokra, majd a jó han-

gulatot tovább fokozta Hertelendy Attila 

és Foki Veronika operett egyvelege, akik 

a jelenlévőket is dalra fakasztották. Az 

előadást végül a KISZÖV Táncegyüttes két 

párosának magas színvonalú előadása 

zárta. Az önkormányzat továbbra is el-

engedhetetlennek tartja, hogy a falu köz-

terei, utcái mellett az egyes porták is 

rendezett képet mutassanak, ezért az 

idén is meghirdették a „Rendezett a kör-

nyezetem” című pályázatot. Az ered-

ményhirdetésre az ünnepi műsor után 

került sor, a nyertes Szakály Adrián lett, 

aki a díjat a polgármestertől vette át. A 

már hagyományos kerámia emlékplakett 

mellé a kert további szépítéséhez 10 

ezer Ft-tal járul hozzá az önkormányzat. 

Az  es t  há tra l évő részében a 

szépkorúakat többfogásos vacsorával 

vendégelte meg az önkormányzat, a sok 

finomságot a zalaegerszegi Kiskondás ét-

terem biztosította, a felszolgált italok egy 

része már a helyi gyümölcsfeldolgozó-

ban készült. A vacsora után a jókedvű 

vendégek még sokáig beszélgettek, nó-

tázgattak, a rendezvény késő este ért 

véget. (hkzs) 

Nagypáliban az idén 

december 18-án dé-

lután tartották meg 

a „Mindenki karácso-

nya és az Idősek Nap-

ja” hagyományos ka-

rácsonyi rendez-

vényt.  

Az ünnepi hangulatot árasztó Közösségi 

Ház nagyterme zsúfolásig megtelt, az 

egybegyűlteket Köcse Tibor polgármes-

ter köszöntötte. Beszédében hangsú-

lyozta, hogy milyen nagy jelentőségű a 

szeretet ünnepe, a kis közösségek, az 

emberek összetartása, különösen napja-

inkban, amikor annyi tragédia van a vi-

lágban, a háborúskodások miatt naponta 

többen vesztik életüket. Az ilyen és ha-

sonló rendezvények megtartása, a közös 

ünneplés, az idősebb generáció megbe-

csülése kiemelten fontos az önkormány-

zat számára. Az ünnepi műsor a falubeli 

óvodás és iskolás gyerekek karácsonyi 

témájú mesejátékával kezdődött, majd 

Ady Endre „Karácsony” című versét hall-

hatta a közönség. Ezt követően a Nagy-

páli Napraforgó Néptánccsoport előadása 
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egyórás tanácskozást követően mégis megszületett 

az eredmény és kihirdették a győzteseket.  

A vers kategória első helyezettjei az óvodás Novák 

Barnabás, a 2. osztályos Szűcs Dávid, a felső tagoza-

tos Patyi Ákos és Koronczi Kristóf lettek. Mesemon-

dásban az óvodás Németh Jázmin, az 1. osztályos 

Molnár Kamilla, a 2. osztályos Varga Márk Noel, va-

lamint a felső tagozatos Szakos Dániel bizonyult a 

legjobbnak. A prózamondás nyerteseként a zsűri a 

12 éves Tóth Zsombort nevezte meg. A versenyen 

helyezést elért nagypáli gyerekek korosztályi 

sorrendben: Hajdu Maja, Gyenese Nóra, Salán-

ki Sára Abigél, Antal Patrik. A díjazottak értékes 

jutalomban részesültek, emellett a zsűri értékelése 

alapján szerepléséért valamennyi résztvevő méltán 

vehette át a díszes oklevelet és a könyvet vagy 

könyvutalványt, amely kedvcsinálóként további ha-

sonló versenyeken való indulásra is ösztönözheti a 

gyerekeket.(hkzs) 

KISTÉRSÉGI VERS-, PRÓZA- ÉS MESEMONDÓ VERSENY 

Az idén december 3-án Nagy-

páli adott otthont az Észak- 

Nyugat Zalai Kistérségi Tár-

sulás által hagyományosan 

évente megrendezésre kerülő 

területi vers-próza- és mese-

mondóversenynek.  

A megmérettetést most is nagy érdeklődés kísérte, 

kora délelőtt már zsúfolásig megtelt a közösségi 

ház nagyterme, ahol a résztvevőket Köcse Tibor 

polgármester köszöntötte. A 16 kistérségi telepü-

lésről mintegy 100 óvodás és általános iskolás gye-

rek délelőtt 10 órától két helyszínen, a közösségi 

házban, valamint az Ökocentrumban szakértő zsű-

rik előtt teljesítette az öt percnél nem hosszabb 

vállalt versenyfeladatot. Nem volt könnyű dolga a 

zsűrinek, a versenyzők színvonalas előadásukkal 

most is magasra tették a mércét, de végül közel 
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NAGYPÁLIBAN ISMÉT HÁZHOZ MENT A MIKULÁS! 

Világszerte egyre több gyer-

mek várja a Mikulás érkezé-

sét, ezért a jóságos öreg 

apóka segítőivel együtt az 

idén már jó korán útra kelt, 

hogy eljusson mindenkihez.  

Nagypáliban is a vártnál hama-

rabb, már vasárnap délután meg-

tette ajándékosztó körútját 

krampuszai társaságában, estére 

megteltek a házaknál gondosan 

kikészített lábbelik a sok finom-

sággal. Sajnos az időjárás most 

sem kedvezett, hó nem esett, így 

a szán a rénszarvasokkal most is 

Lappföldön maradt, és a télapó 

kénytelen volt más közlekedési 

eszközt választani. A Mikulás az 

idén is küldött előzetes értesítést 

az érkezéséről a falubeli gyere-

keknek, így voltak, akik már kí-

váncsian leskelődtek az ablakból, 

hogy mikor érkezik a piros miku-

lásbusz, de arra is bőven volt pél-

da, hogy a bátrabb gyerekek az 

utcán várták, és még verssel, 

énekkel is kedveskedtek neki. 

Előfordult, hogy az utcára me-

részkedő kicsiknél egyszer-

egyszer eltörött a mécses az 

ijesztőnek tűnő apóka és a kram-

puszok láttán, de az ajándékok 

hamar megnyugtatták a megszep-

pent gyerekeket. Miután minden 

falubeli gyermek megkapta az 

ajándékot a Mikulás tovább in-

dult, hisz még 

sokan várják 

türe lmetlenül 

érkezését, de most is ígéretet 

tett arra, hogy jövőre újra eljön 

hozzájuk.(hkzs) 

KARÁCSONYI MÉZESKALÁCS DÍSZÍTÉS 

December elején a hagyományos karácsonyi készülődés jegyé-

ben, mézeskalács karácsonyfadíszeket készíthettek azok, akik 

részt vettek a Nagypáli IKSZT programján.  

A program iránt nagy volt az érdeklődés, hiszen a gyerekek és kísérőik 

nagy számban érkeztek a faluházba, ahol a vállalkozó kedvű anyukák által előre kisütött mézeskalácsformá-

kat azonnal elkezdték díszíteni. Nagyon kreatívak voltak, egyéni ötleteik alapján színes cukormázzal díszí-

tették a különböző tésztafigurákat. Alapanyag volt bőven, így mindenki tetszés szerint annyit készíthetett 

amennyit csak akart. A nagy munka hevében a gyerekek megéheztek, megszomjaztak, ezért meg-

megkóstolták az elkészült sütiket 

és ittak a frissen készült gyü-

mölcsteából. A hangulatos prog-

ram végén a gyerekek örömmel 

vitték haza a „remekműveket” 

amivel az otthoni karácsonyfát 

díszíthetik. (hi) 
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LED technológiák napjaink 

köztérvilágításában 

… ÉS NAPJAINKBAN… ÉS NAPJAINKBAN  

A település energiahatékonyság terén 

is jelentős sikereket ért el. A közte-

rületek és parkok megvilágítását mára 

már napelemmel működtetett, LED 

technológiával ellátott lámpák is vég-

zik.  

Ezeknek köszönhetően 500 W he-

lyett 40 W-ra csökkent a szabadtéri 

lámpák energia igénye. Emellett a bel-

téri terek (templom, önkormányzati 

épületek) égőit is LED-es izzókra cse-

réltük, amivel szintén töredékére re-

dukálódott a felhasznált villamos 

energia mennyisége. 

Az élhetőbb környezet kialakítása ér-

dekében tovább folytatódik a közvilá-

gítási lámpák cseréje, melynek során a LED technológia választott megoldásainál nem az olcsóságé a 

főszerep, hanem kiemelt hangsúlyt kap a célszerűség, a mindenkor megfelelő fényerő biztosítása, 

emellett lehetőség szerint a fényszennyezés csökkentése.  
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Az önkormányzat képviselő-testülete a törvényi előírások-

nak megfelelően december 1-én tartott közmeghallgatást a 

Közösségi Ház nagytermében, melyről előzetesen írásban 

kaptak értesítést a falu lakosai.  

A megjelenteket Köcse Tibor polgármester köszöntötte, majd átfo-

gó tájékoztatást adott az önkormányzat 2016. évi munkájáról, vala-

mint a jövőbeli feladatairól. Beszédében röviden kitért a lakosok által 

már ismert idei eredményekre, továbbá hangsúlyozta, hogy az önkormányzat továbbra is mindent megtesz 

annak érdekében, hogy különböző pályázatok révén többletforrásokat szerezzen a további célkitűzések 

megvalósításához. Többek között szólt a munkahelyteremtés céljával létrehozandó kisüzemről, a folyama-

tos útfelújításokról, a szélsőséges időjárásból fakadó további kárelhárítási munkálatokról, a belvízvédelem-

ről, az önkormányzati tulajdonba került termőföldeken történő gazdálkodási lehetőségekről, a helyi teme-

tőben tervezett munkálatokról. Az idén jelentősen javult az önkormányzat kommunikációs tevékenysége 

a havonta megjelenő helyi hírlevél beindításával, mely egyre színvonalasabban ad széleskörű tájékoztatást a 

faluban történt eseményekről. Az önkormányzat honlapja is megújul a közeljövőben annak érdekében, 

hogy minél inkább megfeleljen a mai korszerű követelményeknek, az ide látogatók folyamatosan aktualizált 

információkhoz juthassanak az önkormányzat tevékenységéről, a falu életéről.  

A polgármester tájékoztatását követően kérdések hangzottak el a 

hallgatóság részéről a tervezett „csendrendelettel”, a tűzgyújtási tila-

lommal, valamint a jelentősebb, tömegeket vonzó önkormányzati ren-

dezvények helyszínével, lebonyolításával kapcsolatban. A polgármes-

ter valamennyi felvetésre kimerítő választ adott, amelyet a kérdésfel-

tevők tudomásul vettek.(hkzs) 

KÖZMEGHALLGATÁS NAGYPÁLIBAN 

BABA-MAMA KLUB INDUL  

Baba-mamás foglakozás 0-3 éves korú gyerekeknek, 

a Nagypáli Közösségi Házban 2017. január 9-től, 

minden hétfőn délelőtt 10.45-től. 

Ismerkedés, közös játék, kortárs élmények a gyere-

kek számára, kötetlen beszélgetés a helyi védőnő 

Filinger Ferencné részvételével.  

A program mindenki számára ingyenes 

Érdeklődni:  Filinger Ferencné,  

tel.: 20/3495262,  

  email: filingerkati68@gmail.com 
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VÁLTOZIK A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE 
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Január 15. /vasárnap/:  Disznótor az Ökovölgyben 

Február 04. /szombat/:  Kézműves foglalkozás: Farsangi álarcok, díszek készítése 

Február 25. /szombat/: Farsangi rendezvény gyerekeknek 

A korábbi évek tapasztalatai alapján a 

falu lakosai az óévet a környező tele-

pülések erre alkalmas szórakozóhe-

lyein, vagy szűkebb baráti, családi 

körben búcsúztatták, kevésbé volt 

igény az estétől reggelig tartó közös 

faluházi szilveszterezésre. Ezt felis-

m e r v e  a z  ö n k o r m á n y z a t 

„közösségben mindig jobb ünnepelni” 

mottóval újszerű programot szerve-

zett, és meghívta lakosait december 

31-én 23.30-ra a faluházba, az Óév-

ből az Újévbe történő rövid átmeneti 

programra. A hideg éjszaka ellenére 

az éjfél közeledtével egyre többen 

érkeztek a faluközpontba, ahol for-

ralt borral, teával, pogácsával, pezs-

gővel várták a vendégeket, egyes csa-

ládok még a gyerekeket is magukkal 

hozták. Éjfélkor az egybegyűltek 

együtt hallgatták és énekelték a him-

nuszt, majd a polgármester pohárkö-

szöntője következett. Beszédében 

kiemelte, hogy az ilyenkor szokásos 

jó kívánság manapság még mélyebb 

értelmet nyer, a béke elengedhetet-

len a boldogsághoz, és a világban ma 

nem mindenkinek adatik ez meg. A 

háborúskodás, a terrorizmus követ-

keztében sokan nélkülöznek, értel-

metlenül vesztik életüket, ezért érté-

kelnünk kell azt, hogy ezek a borzal-

mak még elkerülnek bennünket, és a 

béke megőrzésével mindannyiunknak 

nagyobb esélye van a boldogságra is. 

Az újévi jó kívánságok és a pezsgős 

koccintást követően kezdődött a 

faluház előtti téren az impozáns tűzi-

játék, majd a vendégek egy része ha-

zatért, míg mások még tovább ünne-

peltek, iszogattak, vidáman beszélget-

tek a faluházban. A számos résztve-

vő is bizonyítja, hogy a rendezvény 

kedvező fogadtatásra talált a lakos-

ság körében, és van létjogosultsága a 

folytatásnak is. (hkzs) 

VIDÁM ÓÉVBÚCSÚZTATÓ A FALUHÁZBAN 


