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ÁTADTÁK A NAGYPÁLI CSOMÓPONTOT 

kálatait, dr. Pál Attila beszédében azt 

emelte ki, hogy még sok ilyen átadásra 

lenne szükség, mivel a közútkezelő fenn-

tartásában lévő több mint 1300 kilomé-

teres úthálózat nagy része teljes felújí-

tásra szorul, nem beszélve az önkor-

mányzati utak állapotáról. Mórocz József 

a közel egymilliárd Ft-os felújítási mun-

kákról szólva kiemelte, hogy az elágazás-

nál a munkálatok másfél kilométer hosz-

szúságban folytak, magassági korrekció-

kat hajtottak végre, új csomópontot épí-

tettek ki, a biztonság érdekében balra 

kanyarodó sávot létesítettek, a buszról 

leszálló gyalogosok átkelése is biztonsá-

gosabbá vált a nyomógomb használatá-

val.  

Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere be-

szédében hangsúlyozta, hogy a csomó-

pont kialakítása a régóta vágyott közle-

kedésbiztonságot teremtette meg nem-

csak a nagypáli lakosok, de az erre köz-

lekedők számára is, bízik abban, hogy 

ebben a csomópontban nem lesz több 

súlyos baleset, és köszönetét fejezte ki a 

beruházásért. (hkzs)  

Elkészült a 74-es főútvonal Zalae-

gerszeg és Egervár közötti, Nagy-

páli község felé történő leágazásá-

nak felújítása.  

A csomópont átadására május 9-én ke-

rült sor, a nemzetiszín szalagot Vígh Lász-

ló a térség országgyűlési képviselője, 

Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármeste-

re, dr, Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. 

Pál Attila a megyei közgyűlés elnöke, Mó-

rocz József a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt Zala megyei igazgatója, valamint 

Köcse Tibor Nagypáli polgármestere 

együtt vágta át. A beruházást főként a 

kérdéses útszakasz veszélyessége indo-

kolta, korábban az elágazásnál több sú-

lyos baleset is történt, sajnos volt, ame-

lyik emberéletet is követelt.  

Az átadási ceremónián résztvevők közül 

többen rövid beszédet mondtak. Balaicz 

Zoltán elmondta, hogy ez a felújítás egy 

hárommilliárdos csomag része volt, 

melyből Zalaegerszegen is több közleke-

désbiztonságot javító útépítés valósult 

meg. Vígh László felidézte a nagypáli út 

Vasvárral összekötő 22 kilométeres sza-

kaszának 1954-ben történt építési mun-
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deklődők a rendezvény helyszínére, egyre bővült a 

vidám gyereksereg is. Mindenki megcsodálhatta a 

helybéli lakos, Delacasse László díszmadártenyésztő 

csodálatos madarait, ismerkedhetett a szebbnél 

szebb papagájokkal. A gyerekek vidáman bekapcso-

lódtak a játékos feladatokba, szép rajzaik mind a 

természet szeretetéről árulkodtak. A meghívott 

vendég, dr. Illyés Zoltán biológus, természetvédelmi 

szakértő, a Zalaegerszeg botfai városrészben talál-

ható Mindszenti Ifjúsági Ház erdei iskolájának veze-

tője szemléletes érdekfeszítő előadást tartott a 

madarakról, fákról, melyet nemcsak a gyerekek 

hallgattak nagy figyelemmel. Az előadásból többek 

között sok érdekességet tudtunk meg az idén az 

év fájává választott vadalma fáról, valamint az év 

madaráról, a tengelicről. A legnagyobb sikert a ki-

csik körében a magával hozott kis sérült galambfió-

ka és a kiskacsák aratták, akiket lehetett simogatni, 

ezt ki nem hagyta volna egyikük sem, de sokan fi-

gyelték hosszasan az akváriumban úszkáló törpe 

harcsákat is. A délután fő programja egy őshonos 

almafa közös elültetése volt, a gyerekek is lelkesen 

segédkeztek a munkálatokban. Időközben elkészült 

a kemencénél a rendkívül ízletes babgulyás is, senki 

nem maradt éhes és szomjas ezen a közösen eltöl-

tött délutánon, mely elérte célját, tovább mélyítet-

te a résztvevők természetvédelem iránti elkötele-

zettségét. (hkzs) 

MADARAK ÉS FÁK NAPJA NAGYPÁLIBAN 

Magyarországon először a madarak és fák 

napját 1902-ben az európai államok párizsi 

madárvédelmi egyezményét követően 

Chernel István ornitológus szervezte meg.  

Az ünnep 1906-tól vált hivatalossá, amikor gróf 

Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter 

rendeletben írta elő a madarak és fák napjának 

megszervezését minden iskola számára. Napjaink-

ban a hatályos természetvédelmi törvény május 10-

ét jelölte meg a jeles nap dátumának.  

Nagypáliban az önkormányzat a „madarak és fák 

napja” alkalmából a múltbéli hagyományápolás 

jegyében szombaton délután közösségi programot 

szervezett az ökológiai környezetben lévő Borona-

pincénél. Sokakat vonzott a meghirdetett program, 

már kora délutántól folyamatosan érkeztek az ér-

a vadalmaa vadalma  
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KÜLÖNLEGES TANÓRA  A MINDSZENTHY ISKOLÁSOKNAK 

A Mindszenthy József Általá-

nos Iskola  2. b osztályos ta-

nulói május 26-án délután 

közelről is megfigyelhették 

mennyire jó is lehet, ha a 

környezetünket kímélve él-

jük a mindennapi életünket.  

Érdeklődve hallgatták a gyerme-

kek, milyen sok mindenre hasz-

nosíthatjuk a napfény energiáját. 

A lányoknak a smaragdfák, míg a 

fiúknak az elektromos töltőállo-

máson éppen töltésen lévő autó 

tetszett igazán.  

Az Innovációs Központ mögötti 

domb megmászásánál sem ma-

radt le senki, és a dombtetőn 

lévő kilátóban élvezhették a gye-

rekek a panorámát.  

Ezután a játékoké lett a főszerep. 

Előbb a foci, majd a Játszótéren a 

vár, és gombaházak nyújtottak 

nagy élményt a csapat számára.  

Köszönjük a felejthetetlen élményt! 

2.b osztály és a Tanító nénik 

1956 HŐSEINEK ÁLLÍTOTTAK EMLÉKET VASBOLDOGASSZONYBAN 

Vasboldogasszony önkormány-

zata pályázatot nyújtott be a 

Közép és Kelet-európai törté-

nelem és Társadalom Kutatá-

sért Közalapítványhoz 1956-os 

emlékmű létrehozására.  

A pályázatuk sikeres volt, így a millenniu-

mi emlékmű mellett 1956 hőseinek is 

állíthattak emlékművet, melyet ünnepé-

lyes keretek között avattak fel. Ünnepi 

beszédet mondott Manninger Jenő ország-

gyűlési képviselő és Mazzag Géza polgár-

mester. 

Az ünnepségre meghívást kaptak a kör-

nyékbeli települések polgármesterei és 

képviselői is, akik a helyiekkel közösen 

megkoszorúzták Vasboldogasszony tele-

pülés legújabb emlékművét. 
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Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás 1996-ban ala-

kult, 17 település alapította. Zala megyében ez a kistérség 

indította el először az évenként megrendezésre kerülő 

kistérségi kulturális találkozót, amely tömegeket vonzott 

egy-egy programra. A találkozók mindig más helyszínen 

kerülnek megrendezésre, ahol a vendéglátó település a fő 

szervező és a házigazda. A programok megszervezésének 

legnagyobb eredményévé vált, hogy a térségben működő 

civil szervezetek egymásra találtak, erősíteni tudták a la-

kossági és önkormányzati kapcsolatokat, hogy segíteni tud-

ták a térség hagyományainak feltárását, és hozzájárultak a 

térség megismertetéséhez. A rendezvények továbbá új 

kezdeményezéseket hívtak életre. Pl. térségi bornap meg-

szervezése, térségi vásár elindítása, az ifjúsági természetjá-

ró túraverseny és főző verseny-, környezetvédelmi nap 

szervezése. A kulturális találkozók sikere megalapozta a 

további kezdeményezéseket.  
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Az Észak-nyugat Zalai Kis-

térségi Társulás polgármes-

terei 2016-ban úgy dön-

töttek, hogy ez a társulási 

forma betöltötte a szere-

pét, de a további kedvező 

fejlesztési folyamatokat 

már nem segíti.  

Ezért 2017-től új szerve-

zeti formában - Észak Za-

láért Egyesület - és válto-

zó települési összetétellel 

folytatják  az együttműkö-

dést, mivel így nagyobb 

lehet a mozgástér és több 

a pályázati lehetőség.  

Ugyanakkor törekvés van 

arra is, hogy a jól bevált és 

megkedvelt kulturális- és 

hagyományápoló helyi ren-

dezvényeket továbbra is 

megtartsák, és a lehetősé-

gek szerint akár ki is bő-

vítsék. 

Parasztolimpiai pillanatok Térszínházi előadás 

Kulturális műsorok 
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ANYÁK NAPI AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS, ANYÁK NAPI KÖSZÖNTÉS  

Az írásos fel-

jegyzések és 

az anyák nap-

ja eredete 

szerint – az 

ókori Görö-

g o rsz á gb an 

már ünnepsé-

geket rendez-

tek az édesanyáknak. Eredeti-

leg az istenek anyja, Rhea tisz-

teletére gyűltek össze az embe-

rek, aztán vele együtt az édes-

anyákat is köszöntötték. 

Magyarországon a húszas évek óta 

május első vasárnapján az édesanyá-

kat köszöntjük tiszta szeretettel. 

Minden családban nagy izgalommal 

készülnek erre a napra, a gyerekek 

köszöntő verseket, dalokat tanul-

nak, kedves meglepetéseket, aján-

dékokat készítenek. Ezért évről 

évre, immár sokadik alkalommal 

„játszóház” keretében ajándékkészí-

tésre gyűltek össze a Nagypáli gye-

rekek a Közösségi Házban, május 6-

án szombat délután, ahol nagy igye-

kezettel készítették el a meglepetés 

ajándékaikat színes papírokból és 

szalagokból. Az ügyes és szorgos 

kezek munkájának eredményét, az 

elkészült virágdíszeket, valamint az 

Önkormányzat virágajándékait bol-

dogan vitték haza, hogy felköszönt-

sék majd édesanyjukat, nagymamá-

jukat a szép ünnepnapon. 

IVÓVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS MUNKÁK 

A Zalavíz Zrt. május 4-én ivóvízhálózat rekonstrukciós mun-

kákat végeztek Nagypáliban. Az Arany János utcában a háló-

zat 1968-ban épült, az akkori technikáknak megfelelően töb-

bek között vascsöves megoldásokat alkalmaztak az ivóvíz 

továbbítására. Mára ezek a csövek erősen korrodálódtak és 

az ellátás biztonsága érdekében szükségessé vált egy szaka-

szon az elöregedett csövek cseréjére korszerű, magasnyomá-

sú műanyag csővezetékre. 

FÖLDMUNKÁK A LAKÓPARKNÁL 

Az Önkormányzat betartotta ígéretét, a nagymennyiségű víz kezeléséhez földből készült műtárgyat készítettek, ami 

arra hivatott, hogy a  mintegy 100 ha területről a lakópark irányá-

ba lezúduló vizet visszatartsa, illetve elvezesse. A műtárgy építése 

még tovább folytatódik annak tömörítésével, illetve az elkészült 

tervek szerint a Nagypáli bekötő út rendezése kapcsán a vízelve-

zető árokrendszer is el fog készülni. Az önkormányzat szeretné 

elérni, hogy az árkok kikövezettek legyenek, annak érdekében, 

hogy ezt a föld-műtárgyat meg tudják védeni a kimosódástól, a 

felszíni vizet pedig zárt csatornán keresztül vezessék el a Nagypáli-

patak völgybe. 
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NAGYPÁLI NYUGDÍJASOK KÖZÖSSÉGE EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület 

május 19-én tartotta éves beszámoló közgyű-

lését, melyen a tagság több mint fele vett 

részt.  

A közgyűlésen Szekeres Istvánné az egyesület elnöke 

beszámolt a 2016. évi munkáról, valamint az önkor-

mányzattól kapott támogatás felhasználásáról. Az 

egyesület ismét sikeres évet zárt, az elmúlt évben 

számos programjukon egyre többen vettek részt a 

helyi lakosság köréből is. A beszámoló szerint a tag-

ság létszáma közel két év alatt megduplázódott, jó 

együttműködést alakítottak ki a Csácsi Nyugdíjas 

Egyesület Népdalkörével, akik az immár hagyomá-

nyos nőnapi bálon színvonalas operett előadással színesítették a műsort. Alig volt olyan hónap, amikor nem volt va-

lamilyen egyesületi rendezvény, vagy olyan önkormányzati, kistérségi program, melyen a nyugdíjasok ne vettek volna 

részt. Ezek között kiemelten jól sikerült a júliusi Baranya megyei kirándulás, az amatőr szabadtéri színházi előadás a 

Napkorona Fesztiválon, valamint az Ökovölgyben szeptemberben megtartott nyugdíjas családi nap.  

A közgyűlésen részt vett a falu polgármestere is, aki ezú-

ton mondott köszönetet az egyesület tevékenységéért, a 

falu közösségi életében vállalt aktív közreműködésükért.. 

Az egyesület a rendelkezésre álló forrásokból 2016-ban 

eredményesen gazdálkodott, a jelenlévők az elnök be-

számolóját, és az éves pénzügyi mérleget egyhangúan 

elfogadták.(hkzs)  

(További információ az interneten: www.http://nagypali.hu/

civil-szervezetek/nagypali-nyugdijasok-kozossege) 

ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR RENDEZÉSE 

A műfüves pálya szomszédságában kerül kialakításra az új, több-

funkciós közösségi tér. A korábban odaszállított anyagok mára 

elterítésre kerültek, s augusztusig a hengereléssel történő tömörí-

tés is megtörténik.  

Így a falunapra már megfelelő tér lesz a programok számára, s a 

későbbiekben (kedvező elbírálás esetén pályázati többletforrások 

felhasználásával) új állandó épület biztosítja a különböző közösségi 

programokhoz a megfelelő környezetet. 
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Július 01. /szombat/: Nyugdíjasok Közössége Egyesület családi napja 

 

AKIRE TOVÁBBRA IS BÜSZKÉK VAGYUNK 

Tisztelt Kovács Dominika Hanna! 

Örömmel értesítem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

meghirdetett, a „Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2016" cím el-

nyerésére benyújtott 0214/2016 azonosító számú pályázata a feltéte-

leknek megfelelt, és Balog Zoltán miniszter úr az Értékelő Bizottság 

által felterjesztett javaslat alapján érdemesnek találta Önt az elismerés-

re. 

Elért pontszáma: 3600. 

Eredményéhez gratulálunk! Elismerő oklevelét a postai úton küldjük 

meg a Pályázati adatlapon megadott értesítési címre. 

További jó tanulást és eredményes sportolást kívánunk! 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2016 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

A csehországi Hanna Hradec Královéba rende-

zett Shotokan Karate International Federation 

(SKI) világszövetség Európa-bajnokságán Nagy-

páli Önkormányzata által szponzorált Kovács 

Dominika Hanna aranyérmet szerzett.  

A képen Molnár Tamás edző, valamint Kovács 

Dominika Hanna az aranyéremmel. 

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA LEVELE 

MUNKALEHETŐSÉG 

Önkormányzatunk kertészeti jellegű munkára keres megbízható munkaerőt. 

Munkavégzés helye: Nagypáli Község Önkormányzatának közigazgatási területén 

Foglalkoztatás jellege: Napi 6 órás munkaidő 

Munkabér: Megegyezés szerint 

További információ és jelentkezés: 

Személyesen a 8912 Nagypáli, Arany János u. 26 címen, telefonon: 92/564-040, vagy 

e-mailen: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu 


