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A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulója
alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében és az 1956-os
Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó
történelmi eseményeket felidéző, a
hősöknek és áldozatoknak emléket
állító évfordulós kulturális és tudományos programok, rendezvények,
művészeti tevékenységek támogatására.
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az
1956-os forradalmat és szabadságharcot
méltató, a magyar antikommunista hősökre emlékező kulturális és tudományos programok, rendezvények, továbbá
előadó-művészeti programok szervezését, ezáltal hozzájáruljon a társadalmi
emlékezet ébren tartásához, valamint a
közös értékeken, múlton és kultúrán
alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.

A kitűzött célok megvalósítását segítő
források elnyerésére az önkormányzat
is sikeresen pályázott, így került sor a
Nagypáli Polgárőr Egyesület szervezésében szombaton, április 1-jén a résztvevők számára díjtalan budapesti autóbuszos kirándulásra, melynek fő programja a Kossuth téri 1956-os kiállítás közös megtekintése volt.
A rendezvényt széles érdeklődés kísérte, a reggel 7 órai indulásra megtelt az
autóbusz. A verőfényes tavaszi napon az
utazás jó hangulatban telt, gyönyörű
napsütésben érkeztünk meg a fővárosba.
Első utunk a Kossuth térre vezetett,
ahol megnéztük az emlékkiállítást. A
2014. október 25-én, a Kossuth téri
sortűz 58. évfordulóján megnyílt 1956os emlékhely és kiállítás egy olyan
„időalagút”, amely a forradalom egyik
legtragikusabb napjára viszi vissza a látogatót. Megismerhettük az 1956. október
25-i események előzményeit, bepillantást kaptunk a Kossuth téren történtekbe, valamint az áldozatok, túlélők szívbemarkoló sorsába. A föld alatti kiállítótér
két nagyobb részre tagolódik: egy történeti kiállításra és egy emlékhelyre. A bejárattól jobbra induló kiállítás a „véres
csütörtök” tragikus eseményeit mutatja
be, a történelmi előzményeket, hátteret
monitorokon ismerhetjük meg. A képeken, videókon a forradalom és szabadságharc első napjainak meghatározó pilFolytatás a 2. oldalon
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1956: EMLÉKKIRÁNDULÁS BUDAPESTRE
lanatképeit: a nemzeti zászlókat, magasba emelő, a
romos utcákon a megszállókkal harcban álló szabadságharcosokat és az önkényuralom porban heverő jelképeit láthatjuk. Továbbhaladva az október
25-én a Kossuth térre vonuló békés tüntetőket
szemlélhetjük meg, de átérezhetjük a borzalmat is,
amikor váratlanul elszabadul a pokol, szovjet harckocsik és fegyveres pufajkások nyitnak tüzet a fegyvertelen tömegre. A kiállítás fő látványeleme, egy
animációval megformált, október 25-én ténylegesen a téren tartózkodott T-54-es harckocsi, amely
közvetlenül a tömeggel szemben foglalt állást. A
védtelen tömeg két tűz közé szorult, az egyik oldalon a szovjet páncélosok, a másikon a magyar karhatalmisták. A harckocsi lövegtornya lassan szembefordul velünk, lövés villan, és az animáció elsötétedik. A kiállítás további részleteit csendben néztük
meg, és röviden megpihentünk az „időalagút” végén lévő emlékhelyen. A látottak mély nyomot
hagytak bennünk, azokat soha nem feledjük.

A kiállítás megtekintése után az Országház előtt
láthattuk az ünnepélyes őrségváltási ceremóniát,
majd rövid autóbuszos városnézés következett.
Eközben alkalmi idegenvezetőnk, az önkormányzat
munkatársa Földvári- Nagy Klaudia élmény dús tájékoztatót tartott a látottakról, majd a Hősök terén tettünk egy rövid sétát. Itt belecseppentünk a
tavaszköszöntő dzsemboriba, ugyanis a 37. Budapesti Tavaszi Fesztivál megnyitó felvonulása is ezen
a napon zajlott, az Andrássy úton karneváli hangulatban felvonuló énekesek, táncosok, zenészek és
gólyalábasok több helyszínen, így a Hősök terén is
színvonalas műsorral szórakoztatták a közönséget.
A nap további részét szabadprogram keretében a
Camponában töltöttük el, ahol lehetőség volt az
egzotikus állatkert, a Tropicarium megtekintésére
is. Kis csapatunk kellemesen elfáradva délután öt
órakor indult haza, mindannyiunk számára emlékezetes marad ez a kirándulás.(hkzs)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ÖKO-NAP RENDEZVÉNY CELLDÖMÖLKÖN

úniós pályázatok céljainak megva- ragdfa (kínai császárfa), a naplósításában eddig elért sikereket, energia hasznosításának előnyeieredményeket.
vel.

A celldömölki Vulkán fürdőn
a Tulipánfesztivál kísérőprogramjaként április 22-én
a körmendi székhelyű, egyesületként működő NyugatMagyarországi Ökorégió és
a celldömölki önkormányzat
közös kezdeményezéseként
ökonapot szerveztek.
Nagypáli polgármestere, Köcse
Tibor, mint meghívott előadó bemutatta az ökofalut, a környezettudatos életmód kialakításában,
az ehhez kapcsolódó európai

A rendezvényen többek között
felszólalt az ausztriai Rainer
Dunst, a Kaindorfi Ökorégió vezetője, aki a tíz éve szintén egyesületként működő, hét települést
(mintegy hatezer lakost) összefogó szervezet eredményeiről faapríték-hasznosítás, humuszgyártás, megújuló energiák stb. adott számot.

Mindannyian egyetértettek abban, hogy a jövőben még inkább
előtérbe kerül ezen a téren a
tudás, az információ önzetlen
átadása, a hazai és nemzetközi
partnerségi viszonyok széleskörű
kiépítése és működtetése. (hkzs)

A programon a Nyugat Magyarországi Ökorégió alapítói:
Galamb István és Török Tibor is
hangsúlyozta az ökológiai gondolkodás elterjesztésének fontosságát, ezen a téren a szemléletformálás alakítását. A résztvevők
megismerkedhettek az elektromos autó, a sokfunkciós sma-

TOBORZÓ NAP NAGYPÁLIBAN
napot hirdettek a hivatásos
katonai életpálya iránt érdeklődők számára április 4re Nagypáliban.

Az MH Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság Zala megyei
iroda munkatársai toborzó

Sajnálatos módon egyetlen
egy állampolgár sem jelent
meg erre a programra, így
a polgármesterrel folytattak rövid eszmecserét a
toborzók. Napjainkban általános jelenség, hogy a
lakosság körében nincs

nagy érdeklődés az iránt, hogy a
Magyar Honvédség kötelékében
hivatásos katonaként szeretne
szolgálatot teljesíteni.

MÚLTIDÉZŐ: TÖMEGSPORT NAGYPÁLIBAN
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Zalai Hírlap, 2000. október 16.

Páter Fit-Well-Nagypáli NLSE (Nagypáli Női Labdarúgó Sportegyesület)
Forrás: zaol.hu

Forrás:
szegedma.hu

A Nagypáli NLSE 1997-ben alakult, akkor még Nagykutas NLSE néven. A klub fennállása során több alkalommal is nevet változtatott. Először a Zala megyei bajnokságban indult a csapat. Első megyei bajnoki címét
2000-ben szerezte az együttes, amelyet kétszer meg is
védtek (2001, 2002). A 2007–08-as idényben a második hellyel sikerült kiharcolni az NB I-es szereplést. Az
első élvonalbeli szereplés során a nyolccsapatos élvonalban a hetedik helyen végzett a csapat, amely a kiesést jelentette. A következő NB II-es idényben a Nyugati-csoport bajnoka lett az együttes és ismét a legjobbak között indulhatott. 2010–11-ben a tízcsapatos élvonalban az alapszakasz során a nyolcadik lett a csapat és az alsóházi rájátszásban szerepelt, ahol javított
pozícióján és végül a hetedik lett a bajnokságban és
bennmaradt az élvonalban. A következő idényben az
alapszakasz során a Nagypáli az ötödik lett így a felsőházi rájátszásban vehetett részt. (Forrás: Wikipédia)

NAPJAINK LEHETŐSÉGEI
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Felavatták a műfüves focipályát,
gazdára lelt a vándorkupa
2016-ban a Napkorona fesztivál másnapján ünnepélyes keretek között avatták fel a műfüves sportpályát.
Az avató ünnepségre a beruházást segítő szervezetek
képviselői mellett neves közéleti személyek is meghívást kaptak, így többek között Vígh László a térség
országgyűlési képviselője, Dr. Boros Imre, korábbi
PHARE miniszter, valamint Preisinger Sándor az
MLSZ Zala Megyei Társadalmi elnöke is. Köcse Tibor
polgármester avató beszédében hangsúlyozta, hogy a
műfüves sportpálya a területen kialakítandó Közösségi
és Sportcentrum első állomása.
A pályaavatással egy időben az önkormányzat a fesztivál programjaként hagyományteremtő jelleggel Futball Vándorkupa Bajnokságot hirdetett. Nagy érdeklődés kísérte a reggel óta zajló meccseket, mindenki kíváncsian várta kik lesznek a dobogósok. Élvezetes és színvonalas körmérkőzéseket láthattak a
szurkolók, kora délutánra kialakult a végeredmény. A
vándorkupát a Tűzoltók és barátaik csapata nyerte,
második helyen végzett a Nagypáli Polgárőrség csapata, míg a bronzérmet a Péterfa SC nyerte el.

Pályaavató ünnepség

Az avatást követő kezdőrúgás

Bemelegítés a Vándorkupa Bajnokságon

Nagypáli Önkormányzat csapata

Nagypáli Polgárőrség csapata

HÍRMORZSÁK, TÁJÉKOZTATÓK
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„HÚSVÉTI LOCSOLÓ” HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA NAGYPÁLIBAN…
Nagypáli hagyományőrző
programok keretében egy
magyar népszokás a „húsvéti
locsolás” felelevenítésére került sor, immár sokadik alkalommal húsvét hétfő délelőtt.
Kicsik és nagyok szüleikkel, nagyszüleikkel gyülekeztek az IKSZT
épülete előtt, miközben a helyi
szokásokhoz híven lányok és a
fiúk körbe állták a festett tojásokkal díszített fát.
Minden kislegény elmondta a locsoló versét, azután előkerültek a
kölnis üvegek, a lányok nagy

örömmel fogadták a locsolást.
Amikor már az összes kislány
eléggé illatozott, kosárkájukból
megkínálták a fiúkat csoki,- és az
előző héten kézműves foglalkozáson festett tojásokkal. Nem kis
meglepetést okozott az időközben megérkező helyi tűzoltóautó, így a locsolás tovább folytatódott, vízsugárral is, hisz bátrabb
fiúk, mint „tűzcsibészek” kezükbe ragadták a sugárcsöveket. Bőven hullott alkalmi eső mindenkire. Így sikeredett a húsvéti locsolás Nagypáliban.

ÖNKORMÁNYZATI ALMÁSKERT MUNKÁI
A gyümölcsöskertben folytatódtak a munkálatok, jelenleg a gyümölcsöskert
felújítása van soron, melynek során közelíteni akarunk az ökológiailag ellenállóbb fajták telepítésére, ezzel is csökkentve a növényvédelmi igényeket és az
almák károsodási hajlamát. Ezért a szándék az, hogy a nem fenntartható fajták
kiváltásra kerüljenek, így megkezdtük a helyi erők segítségével az öregebb fák
átoltását különböző érési idejű alma alanyokkal. Ezzel azt lehet elérni, hogy
kora nyártól folyamatosan érnek az almák, így a gyümölcsüzemnek folyamatos lesz az alapanyaga ellátása, valamint a lakosságot is el lehet látni kedvezményes áron egészséges gyümölccsel.

FELÚJÍTOTT UTCA NÉVTÁBLÁK
Az Önkormányzat a téli időszakban közmunka-program keretében felújította a településünk közterületein lévő utca névtáblákat.
A tisztítást, felületfrissítést és védőbevonat felvitelét követően újra a régi
fényükben pompáznak a táblák.
A korábbi helyükre visszahelyezve, a
megújult táblák már készen állnak arra, hogy ismét tájékoztassák és eligazítsák a faluba érkezőket.

ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL
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SZLOVÉNIAI KIRÁNDULÁS: „ITT ENNYI INNYI KÖLL!”
A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület április 21-én autóbuszos kirándulást szervezett a szomszédos Szlovéniába.

A program lebonyolításához az önkormányzat is hozzájárult, így a falu
nyugdíjasai számára az utazás ingyenes volt. Egyesületünk már korábban is jó kapcsolatokat ápolt a
csácsbozsoki nyugdíjasokkal, a kirándulásra is meghívtuk őket, akik
szívesen csatlakoztak hozzánk.
Utunk első állomása a lendvai
Vinarium torony volt, ahol a hűvös idő ellenére verőfényes napsütésben gyönyörködhettünk a táj
szépségében. Szlovénia legmagasabb
kilátója a Lendva-hegy tetejére
épült, a szerkezet 53,5 méter magas, a legfelső terasz 42 méternél
helyezkedik el. A toronyból 4 országra, Szlovéniára, Magyarországra,
Horvátországra és Ausztriára is elláthatunk, a turistákat hangtalan
kényelmes gyorslift repíti a magasba, de a 240 lépcsőfokon gyalogosan is fel lehet jutni. Odafent, az
üvegezett kilátóban csodálatos kép
tárult elénk, amerre a szem ellát a
muravidékre jellemző gondozott
szőlőbirtokokat, rendezett falvakat,
portákat láttunk. A vitrinekben a
híres hetési hímes tojásokban gyönyörködhettünk, a karzatba vésett
információkból megismerhettük a
környező országok egyes városainak légvonalbeli elhelyezkedését,
távolságát is.

A kilátóból továbbindulva rövid idő
múlva megérkeztünk a dobronaki
trópusi kert és orchideafarmra.
Ez Közép-Európa egyetlen orchideatermesztő vállalkozása, ahol
évente csaknem 500 ezer növényt
nevelnek. A 14 ezer négyzetméteres üvegházban 160-féle orchideát
termesztenek, trópusi körülményeket biztosítva számukra. Az 500
négyzetméteres trópusi kertben
olyan egzotikus és fűszernövényeket láthattunk, amelyeket többen ez
ideig csak képekről ismertünk. Idegenvezetőnk, egy kedves fiatal hölgy

sok új ismerettel gazdagított bennünket, hasznos tanácsokat kaptunk
saját növényeink gondozásához is. A
látogatás végén megtelt a busz csomagtartója a kedvezményesen vásárolt szebbnél szebb orchideákkal, az
ajándékba kapott minőségi kaspókkal.
Ekkorra már kellőképpen elfáradt a
társaság, már várt bennünket a borospince házigazdája, ahol a
rendkívül ízletes és bőséges ebédünket jobbnál jobb borok társaságában elfogyaszthattuk. Jozef
Hancik és családja néhány éve pályázati támogatásból alakította ki a
hangulatos éttermét és borospincéjét, ízes beszédével, a muravidék

szőlészetének és borászatának sajátosságairól szóló anekdotáival megalapozta a társaság jó hangulatát. A
helyet reklámozó prospektus szlogenje szerint „itt ennyi innyi köll”,
nagyon találó, nem is lehet másként,
nem csoda, hogy a társaság egy idő
után dalra fakadt, és nehezen indult
tovább utolsó uticélunk, az energiapark felé.
Dobronak közelében a Bakónaki
tó mellett található energiaparkban
radieszteziológusok és a természetgyógyászok számos jótékony földkisugárzási pontot fedeztek fel: ezek
az energiapontok, amelyek állítólag
pozitívan befolyásolják közérzetünket és egészségünket. A több mint
50 energiapont közül huszonhatot
pontosan bemértek és megjelöltek
– ezeket jelzik a padok, amelyeken
többen is megpihentünk. Sajnos arra
már nem volt idő, hogy valamennyi
ponton kellő ideig magunkba szívjuk
az energiát, és a tó szépségét is élvezhessük, de ízelítőnek ennyi is
elég volt. Hogy itt töltődtünk fel
nagyon energiával, vagy az élményekben gazdag nap, a jó borok is
besegítettek nem tudni, de rendkívül jó hangulatban, vidáman nótázva
telt a hazaút. Mindenki jól érezte
magát, ez a programunk is jól sikerült. (hkzs)

HÍRMORZSÁK A FALU ÉLETÉBŐL

Oldal 8

HAGYOMÁNYÁPOLÁS: IDÉN IS ÁLL A MÁJUSFA NAGYPÁLIBAN
Vasárnap este, április 30-án, a hagyományokhoz
híven ismét felállítottuk a májusfát a közösségi
ház előtti téren.

A májusfa az idén is 20 méter körüli, melyet rengeteg
színes szalag díszít és a gondos kezek munkájával „Elek”
a jópofa rongybábu is rákerült.

Ennek a népszokásnak a felelevenítése ma már inkább a
közösséghez való tartozást, az összefogást fejezi ki. A
koraesti programon képviseltette magát minden korosztály, ki-ki a lehetőségeihez mérten segített a fa előkészítésében, feldíszítésében, felállításában, és az esemény megörökítése ezúttal sem maradhatott el. A
program kezdetén már javában főtt a finom pörkölt egy
méretes bográcsban, s a Faluház előtti téren asztalok,
padok és székek várták a részvevőket.

Izgalmas percek voltak, amíg a sudár májusfa a helyére
került, de az összeszokott csapat munkájának eredményeként ismét gyönyörű látvány, amint a magasban lengedezik a sok színes szalag, az éppen arra járók is érdeklődve megcsodálták.
A jól végzett munkát
az estébe nyúló vidám beszélgetés,
falatozás, iszogatás
követte, eközben
közelebb kerültek
egymáshoz fiatalok
és idősebbek, a rendezvény közösségformáló
szerepe
most is érvényesült.

MUNKALEHETŐSÉG A KÖZSZFÉRÁBAN
Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző
munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8924 Alsónemesapáti, Petőfi utca 1.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szita Gabriella jegyző nyújt, a 92/564-040 -os telefonszámon, illetve a részletes pályázati kiírás a https://kozigallas.gov.hu -n olvasható.
NAGYPÁLI HÍRMONDÓ
A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA
Kiadó-főszerkesztő: Köcse Tibor
Szerkesztő: Huberné Kuncsik Zsuzsanna
Képszerkesztő: Huber Imre
Kiadja: Nagypáli Község Önkormányzata
Szerkesztőség ügyfélszolgálat: 8912 Nagypáli, Arany J. u. 26.
Tel./fax:(92) 564-041
E-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu
Web: nagypali.hu

PROGRAMAJÁNLÓ
Május 13. /szombat/: Madarak és Fák Napja rendezvény a Boronapincénél
Május 20. /szombat/: Térségi Természetjáró Túraverseny Nagypáliban
Június 4. /vasárnap/: Gyereknap Nagypáliban

