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KISFALUDI UTCA ÁTADÁSA NAGYPÁLIBAN 

Az utcában élőknek és az odalátogatóknak 

minden jót kívánt az utca használatához, egy-

ben bejelentette, hogy változnak a szabályok 

a használat során, hisz rövidesen érvénybe 

lép a lakó- pihenő övezeti, parkolási, és zsák-

utca forgalmi szabályozás. Beszédét zárva el-

mondta, hogy az Önkormányzat minden év-

ben szeretne egy ilyen utcafejlesztést létre-

hozni, ezzel is szolgálva a lakosság jobb élhe-

tési feltételeit, valamint növelve az ingatlanja-

ik értékét. A megvalósult fejlesztés illeszke-

dik „Rendezett a környezetem” szemlélet-

formáló Önkormányzati versenyprogram-

hoz.  

Vígh László beszéde során kiemelte, hogy a 

most átadásra kerülő utca sokkal jobban néz 

ki, mint egy városi utca. Felidézte, hogy aki 

’90-es évek elején járt a faluban, s napjaink-

ban ismét idelátogat, az úgy gondolja, hogy 

rossz helyen jár, mert ez a falu nem az a falu, 

ami akkor volt. Ez így igaz, ez a falu már nem 

az a falu, mert Nagypáliban mindig olyan dol-

gokat találnak ki, ami minden településre 

nem jellemző - zárta beszédét az országgyű-

lési képviselőnk.  

Az ünnepség során a Nagypáli Napraforgó 

Tánccsoport adott rövid műsort, majd az 

utcában lakó fiatal és idősebb férfiak közösen 

végiggurítottak egy teli söröshordót a felújí-

tott úton, melynek tartalmát a jelenlévők kö-

zösen elfogyasztották. Az utcabeli asszonyok 

általuk sütött finom pogácsákkal, sör kiflik-

kel, pizza falatkákkal kínálgatták a résztvevő-

ket. A gyerekek mindjárt birtokba is vették 

és kipróbálták az utca térkövén az önkor-

mányzat által vásárolt elektromos kisautókat. 

A szeptember elején, ragyogó napsütésben 

készült Nagypáli apraja-nagyja a felújított 

utca ünnepélyes átadására.  

Az ünnepségen jelen volt Vígh László ország-

gyűlési képviselő, aki az ünnepi beszédet 

mondta, majd a nemzeti szalag átvágásában is 

részt vett Köcse Tibor polgármester, Bónus 

Gyöngyi az út tervezője, valamint Kulcsár Béla a 

kivitelező Vasi Aszfalt-Gép Kft. ügyvezetője 

közreműködésében. Az ünnepi beszédek so-

rát Köcse Tibor nyitotta meg, aki kitért arra, 

hogy az elmúlt hónapokban önkormányzati 

önerőből 25 millió forint összértékben való-

sult meg a Temetőkert ravatalozója előtti 

terület és a sétány térkövezése. Elkészült a 

faluközpontba vezető gyalogjárda térköves 

felújítása is.  

Befejeződött Kisfaludi Stróbl Zsigmond utca 

rekonstrukciója, melynek eredményeként az 

utca nagy teherbírású térkövezett burkolat-

tal és folyókás vízelvezetővel lett ellátva és 

mindenki egységes, térköves kapubejárót ka-

pott. Megköszönte az Önkormányzati képvi-

selők döntését, a tervező és a kivitelező 

munkáját, a lakosság türelmét. 
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frissen sült lángosnak, prószának, de a gyönyörű szala-

gos fánk is gyorsan fogyott, alig győzték sütni a szorgos 

kezű asszonyok. Lassan beesteledett, és elérkezett a nap 

fénypontja, a főzőcsapatok munkájának értékelése. A 

zsűri hozzáértően végigkóstolt mindent, értékelésük sze-

rint a változatos ételeket nem lehetett rangsorolni, vala-

mennyi csapat szép oklevelet és ajándékcsomagot ka-

pott. Az igazi véleménynyilvánítást az jelentette a jelen-

lévők körében, hogy bőven fogyott mindenből, így senki 

sem távozott éhesen és szomjasan a rendezvényről. Akik 

kilátogattak az Öko-völgybe kellemes, jó hangulatú dé-

lutánt töltöttek együtt, felnőtteknek és gyerekeknek 

egyaránt maradandó élményekkel gazdag program volt. 

 A CSALÁDI NAP AZ IDÉN IS JÓL SIKERÜLT! 

Az önkormányzat a korábbi évek hagyományaihoz 

híven szeptember 16. délutánra hirdette meg az őszi 

családi napi programot az Öko-völgybe, ahol aztán 

több mint száz fő részvételével zajlott a vigadalom.  

A rendezvény keretében hangsúlyos szerepet kapott a 

helyi közösségeknek meghirdetett főzőverseny, az ön-

kormányzat az alapanyagok beszerzéséhez csapatonként 

most is 10 ezer Ft-tal járult hozzá. A nagy érdeklődést 

bizonyítja, hogy kilenc csapat is indult a versenyen, s 

valamennyien biztosították saját főzőhelyük kiépítését, a 

technikai feltételeket. A program kora délután kezdődött, 

miközben készültek a finom, változatos ételek, a gyere-

kekre és a felnőttekre is sok izgalmas feladat várt. Soka-

kat vonzott az íjászat, a különböző népi fajátékok kipró-

bálása, a számos ügyességi feladattal is sikeresen meg-

birkóztak kicsik és nagyok egyaránt. Nagy örömet oko-

zott a gyerekek körében az önkormányzat által vásárolt 

elektromos kisautókkal való „száguldozás”, ezt ki nem 

hagyta volna egyikük sem. A főzőüstök melletti vidám 

hangulatot a „folyékony helyi termékek” is segítették 

megalapozni, a jó borokból egyes bográcsokba is került 

bőven. A főzőcsapatok és segítőik szorgosan készítették 

változatos remekműveiket, a kondérokban rotyogott a 

sertés és csülökpörkölt, készült a sokak által kedvelt pa-

cal, a babgulyás, az ízletes különleges székelykáposzta, 

az igazi zalai kuriózum, a dödölle. Óriási sikere volt a 



Oldal  3 

 

HHÍREKÍREK  AA  FALUFALU  ÉLETÉBŐLÉLETÉBŐL  

NYUGDÍJASOK ÉS DIÁKOK AZ ÖNKORMÁNYZATI GYÜMÖLCSÖSBEN 

Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület 

az Önkormányzat felkérésére, a helyi az ön-

kormányzati gyümölcsösben dolgozók áldo-

zatos munkáját segítve, társadalmi munkát 

szervezett a tagjai részvételével. 

A hűvös, borús őszi idő ellenére az önkéntesek 

kora reggel kezdték a munkát a gyümölcsösben. A 

reggeli munka-eligazítást követően nagy lendülettel 

indult az almaszedés, s a jó hangulatban, tréfálkozá-

sokkal és sok humorral tarkított munka öt órán át, 

ebédig tartott. Az önkormányzat által elkészített 

babgulyást, valamint a helyi gyümölcsfeldolgozóban 

készült alma és meggylét a szabadban jó étvággyal 

fogyasztotta a munkában megéhezett kis csapat.  

POLGÁRŐRÖK IS SEGÍTETTEK A GYÜMÖLCSÖSBEN 

Nagypáli Polgárőr Egyesület az Önkormány-

zat felkérésére társadalmi munkát szervezett 

a tagjai  és civil támogatók részvételével.  

Az önkéntesek a közmunkaprogramban résztvevők-

kel közösen nemcsak az almaszedésben jeleskedtek, 

hanem munkájukkal hozzájárultak, hogy a gyümölcsöt 

szállító kamion raktere is mihamarabb megteljen, és a 

leszedett alma időben a gyümölcsfeldolgozóba kerül-

jön. 

Az ebédet követően a napi munkából még hátrale-

vő almafákról is gyorsan leszedték a termést anek-

dotázva, vidám történeteket mesélve. 

Ez az összefogás ismét szép példája annak, hogy a 

falu nyugdíjasai képesek és akarnak is tenni a közös 

célok megvalósulásáért. Köcse Tibor Nagypáli tele-

pülés polgármestere e nemes szándékot és munkát 

a közösségnek megköszönve kérte őket, hogy a 

jövőben is tartsák meg e jó szokásukat. 

Másnap a Zalai Hírlap munkatársai tudósítottak a 

diákok almaszedéséről, valamint a gyümölcsösben fo-

lyó munkákról Nagypáli község almája minden-

kié címmel. A cikk a https://www.zaol.hu/gazdasag/

helyi-gazdasag/nagypali-kozseg-almaja-mindenkie-

2140993/ weboldalon érhető el. 

A Zalai Hírlap fotósa készíti a másnapi címlapfotót. 

A társadalmi munkán részt vett Nagypáli Nyugdíjasok 

Közössége Egyesület tagjai 



Oldal  4 

MÚLTIDÉZŐ:  MEGÚJULT A RAVATALOZÓ MÚLTIDÉZŐ:  MEGÚJULT A RAVATALOZÓ   

Észak-Nyugat Zala, 2003. április 

„Ahogyan halottainkat tiszteljük, úgy viselkedünk az élőkkel is” – írta le valamikor a XIX. század 

közepén a Torontál megyei Csatádon született Nikolas Lenau költő. 
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Minden társadalom alapvető feladata, hogy az 

elhunytak részére méltó temetkezési helyről 

gondoskodjon. A temető nemcsak a sírok ösz-

szessége, hanem közösségi hely is. Kapcsolat 

élők és holtak között.  

A szaporodó sírok, a temetők a település történetének egy

-egy fejezetét alkotják. Az élők kötelessége, hogy ezek a 

fejezetek emberhez méltó tartalommal legyenek kitöltve.  

Az elmúlás, a halál természeti törvény, életjelenség. Épp 

úgy része életünknek, mint a születés. Életünk olyan út, 

amely a halálhoz vezet. Az ősök tisztelete nem más, mint 

saját múltunk emlékének ápolása. Az emberi élet szokása-

inak utolsó kegyelet teljes alkalma a temetés, amely az 

emberi méltóság gesztusa. Olyan érték, amely kultúrán-

ként változhat, de tartalmát, jelentését tekintve egyetemes. 

A temetés a család a hozzátartozók végső búcsúja, amely 

egyszeri és megismételhetetlen. 

A szokásoknak, a temetkezési szertartásnak olyannak kell 

lennie, hogy az méltó legyen az elhunyt emlékéhez, hogy 

csökkentse az élők fájdalmát. 

A régi kerítés és kapu 2012-ben újult meg. 

A ravatalozó felújítása csak az első lépése volt a Teme-

tőkert megújításának. Az Önkormányzat döntései 

nyomán 2012-ben összesen 4,5 millió forint pályázati - 

és önerős forrásból újult meg a régi kerítés, míg 2017-

ben  25 millió forint összértékű önkormányzati önerő-

ből , több munka részeként (Kisfaludi utca rekonst-

rukciójával és a faluközpontba vezető járda felújí-

tásával együtt) a Temetőkert ravatalozója előtti 

terület rendezésére és a sétány térkövezésére is 

sor került. 

 

A korábban kövezett út térköves burkolata is  

2017-ben lett kész. 

A ravatalozó előtti tér rendezése és térkövezése  

2017-ben készült el önerős  forrásból. 

Településünk temetőkertje napjainkban. 
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NYUGÁLLOMÁNYÚ KATONATISZTEK LÁTOGATÁSA NAGYPÁLIBAN 

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 

(ma Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző 

Kara) 1989-ben végzett hallgatói a 

szokásos évenkénti baráti találkozó-

jukat idén a közeli Aquatherma Ter-

málfalu és Kempingben tartották 

meg.  

A szeptember harmadik hétvégéjére 

tervezett háromnapos program ré-

szeként szombaton délután Nagypá-

liba is ellátogattak. A műszaki hadtu-

dományaikat bővítő, akkor még fia-

tal katonatisztek és családjaik kö-

zött a hároméves együttlét alatt 

mély barátságok szövődtek, mely 

azóta is tart. A férfiak tanulmányaik 

befejezésekor megfogadták, hogy a 

rögös és változatos, nem ritkán gya-

kori lakóhely változtatással is járó 

katonai pályafutásuk során bárhova 

is veti őket a sors, legalább évente 

egy alkalommal összejönnek az or-

szág különböző pontjain családostól 

egy hosszú hétvégére. Ezt a hagyo-

mányt azóta is tartják, kezdetben a 

hasonló korú gyerekekkel együtt 

szervezték a programokat, de az idő 

múlásával a ma már nyugdíjas kato-

natisztek csak a párjaikkal vesznek 

részt az országjárással is egybekö-

tött találkozókon.  

Zala megyében első alkalommal 

jöttek össze, Nagypáliról már sokat 

hallottak egyik társuktól, aki időköz-

ben lakóhelyül választotta ezt a 

„csodafalut”, ezért is szerettek vol-

na közelebbről megismerkedni ezzel 

a településsel.  

A vidám 20 fős társaságot Köcse 

Tibor polgármester fogadta a falu 

központjában lévő Energia Parkban, 

és a ragyogó őszi napsütésben inte-

raktív séta közben mutatta be a te-

lepülést. A kötetlen beszélgetés 

során a látogatók megismerhették a 

„Zöld út falufejlesztési program” 

eddig elért eredményeit, tájékozta-

tást kaptak a jövőbeli célokról is. A 

faluközpontban lévő létesítmények, 

a növények, a rendezett környezet, 

a „napraforgó”, a nemrég átadott 

hibrid kiserőmű, a felújított térkö-

ves járda és utca, és nem utolsó 

sorban a smaragdfa lenyűgözte a 

társaságot, akik ezután a helyi gyü-

mölcsfeldolgozót tekintették meg. 

Itt megkóstolhatták a helyben ter-

melt almát, a belőle készült tartósí-

tószer mentes almalét, a különle-

gességnek számító 

vegyszer nélküli al-

mabort. A program a 

közeli lakóliget meg-

tekintésével, majd az 

Öko völgyben lévő 

Borházban (Helyi 

Kiállító Tér) folytató-

dott, ahol további 

helyi termékeket 

kóstolgatva vidáman 

telt az idő. A tartal-

mas program végeztével a látogatók 

kifejezték elismerésüket a látotta-

kért, hallottakért, a smaragdfa be-

szerzési lehetősége iránt is többen 

érdeklődtek. A kis csapat tagjai 

megköszönve a személyes bemuta-

tót és a vendéglátást arról is bizto-

sították a polgármestert, hogy bár-

merre járnak az országban vagy 

külhonban, ezt az öko falut baráti 

és szakmai katonai körökben is kö-

vetendő példaként fogják csak em-

legetni.(hkzs) 

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 

Idén szeptemberben tizenhatodik alkalommal rendezték meg az Európai Mobilitási Hetet, mely-

nek célja, a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. Európa legna-

gyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre népszerűbb Magyarországon is. Az 

idei év mottója: „Közös út, közös jövő”. Témája: tiszta, közösségi és intelligens mobilitás. Az 

önkormányzat által szervezett egynapos program célja a lakosság bevonásá-

val olyan környezet és klímavédelem, amely a hagyományos üzemanyaggal 

működő gépjárművek használatának önkéntes korlátozását jelenti. A prog-

ram a nemrég felújított Kisfaludi utcán kezdődött, ahol gyerekek mindjárt birtokba is vették és 

kipróbálták az önkormányzat által vásárolt elektromos kisautókat, használták az egyensúly-

vezérelt elektromos guruló járgányt. Később az ÖKO völgyben folytatódott az elektromos kis-

autókkal való „száguldozás”, a különböző népi fajátékok kipróbálása és számos ügyességi feladat-

tal is sikeresen megbirkóztak kicsik és nagyok egyaránt. 
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VIRÁGZIK AZ ŐSZI KIKERICS ÉS AZ ALMAFA 

Virágzik hazánk egyik legmérgezőbb növénye, az őszi 

kikerics. Nedves, nyirkos réteken ősszel tömegesen nyí-

lik, szinte lilára festve a gyepet. Ekkor nincs levele, ez 

csak tavasszal jelenik meg. Nem véletlen, hogy népi ne-

vei között a közismert  őszike  mellett 

a kutyadöglesztőfű is szerepel.  

A nyárvégi-koraőszi időjárásnak köszönhetően az ön-

kormányzati gyümölcsösben idén ismét kivirágzott az 

almafa. 
Őszi kikerics Ősszel is virágzó almafa 

ŐZBAK AZ ÖKO-VÖLGYBEN 

Az ősz kezdetén egy eltévedt, árva őzike szomorúan feküdt a Nagypáli Megúju-

ló Energiaforrások Innovációs Ökocentrumához vezető út mellet. Polgármes-

terünk talált rá, s rögtön  segítséget kért telefonon a közeli állatorvostól és a 

vadásztársaságtól. Közös erővel elszállították a helyi vízmű területére, ahol a 

doktor erősítő injekcióval látta el, hogy pár nap lábadozás követően, újra erő-

re kapva az erdőbe szaladjon a fiatal őzbak, s a többi szarvassal és őzzel együtt 

folytassa életét. 

KISFALUDI UTCA FORGALMI REND VÁLTOZÁSA 

ALMAVÁSÁR 

Szeptemberben ünnepélyes keretek között lett átadva a felújí-

tott Kisfaludi utca, ahol az Önkormányzat döntése szerint 

megváltoztak a közlekedési szabályok: érvénybe lépett az új 

lakó-pihenő övezeti és parkolási rend. 

Kérünk mindenkit, hogy a KRESZ 39/A. § Közlekedés lakó-pihenő 

övezetben paragrafusában leírtak szerint közlekedjen ebben az 

utcában. 

GYÜMÖLCSLÉ KÉSZÍTÉSE 

Szeptember hónapban az Önkormányzat gyümölcsö-

sében termett finom almákból a Nagypáli lakosok ked-

vezményes áron vásárolhattak. Az egészséges és ízle-

tes almák mindig gyorsan elkeltek, s ezért többször  

kellet a vásárt  megtartani. 

Rossz idő esetén az Önkormányzat a közösségi gyü-

mölcsfeldolgozóban helyi dolgozókkal és a közmunka-

programban foglalkoztatottak részvételével végzi a meg-

termett, ivólének alkalmas gyümölcsök feldolgozását.  
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HHÍREKÍREK  AA  FALUFALU  ÉLETÉBŐLÉLETÉBŐL  

PROGRAM ELŐZETES 

Oldal  8 

November 25. 9:00 /szombat/: Arany János emlékév tiszteletére vers- és mese-

mondó verseny 

December 6. /szerda/: Érkezik a Mikulás a faluba 

December 9. /szombat/: Karácsonyi mézeskalácsdíszek készítése 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

ÁTADTUK A DÍJAT A ZALAI HÍRLAP MUNKATÁRSÁNAK 

A településünk önkormányzati testülete 

ez évben Nagypáli Média-díjat adomá-

nyozott a Zalai Hírlap munkatársának, 

Arany Horváth Zsuzsának a község fejlődé-

séről, kulturális rendezvényeiről szóló 

tudósításainak elismeréséül. A kitüntetést 

szeptember elején nyújtotta át Köcse Ti-

bor, Nagypáli polgármestere. 

NAGYPÁLIBAN FORGATOTT A HAZAHÚZÓ MŰSOR STÁBJA 

A Hazahúzó című kulturális műsor, turisztikai maga-

zin, mely hazai üdülési és szabadidős lehetőségekről 

szól. 

Nagypáliban két napon keresztül forgattak, s Lóth Kati riporter-

nek Köcse Tibor polgármester a faluközpontban beszélt a tele-

pülés múltjáról, jelenéről, a jövőbeli tervekről és célokról; a 

lakóparkban Simon Attila képviselő mutatta be a település új 

részét, a Turinform irodát, beszélt a sportolási leshetőségekről. 

A Öko-völgyben lévő Helyi termék bemutatótérnél, valamint a 

boronapincénél a helyben termesztett gyümölcsökkel és a belő-

lük készített termékekkel ismerkedett a stáb. 


