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Rendszeres a kapcsolatok ápolása a
testvértelepüléseinkkel, kölcsönösen
részt veszünk egymás nevezetesebb
programjain, s mára már eljutottunk
oda, hogy közös pályázatokon indulunk különböző fejlesztések megvalósítása érdekében.
Nagypáli község Önkormányzat küldöttsége a
Bodrogszerdahely község Önkormányzata meghívására július 20.-22. között látogatást tett
Bodrogszerdahelyen. A program részeként
meglátogattak mezőgazdasági vállalkozásokat, a
helyi tűzoltósággal ismerkedtek, valamint a település környékét és természeti értékeit tekintették meg madártávlatból sétarepülés közben.

A küldöttségünk részt vett a szombaton tartott IV. Szerdahelyi Nyár rendezvényen is.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A NAGYPÁLI–KISPÁLI BEKÖTŐÚT
ÉPÍTÉSI MUNKÁIRÓL
Július 27-én az érintettekből álló stáb
a 74-es főútról Nagypálin át Kispáliba
vezető bekötőút felújításának ellenőrzését követő sajtótájékoztatón elhangzott, hogy jó ütemben halad a
munka, s nem látszik veszélyben az
október 6-i befejezés.
Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri
biztos, kiemelte: a leendő autóipari tesztpálya emeli a térség jelentőségét, kedvező
hatását a falvak is élvezik majd, s a jó minőségű úttal a terület értéke is tovább emelkedik.
Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere elmondta, hatalmas forgalom bonyolódik a falun is
áthaladó úton, azt használják a Nagykutasi
almásba, a közeli csirketelepre igyekvő kamionok, a helyközi autóbuszok, s arra közelítenek többek között az AquaCitybe igyek-

vők is. Az út az évtizedek során eléggé elhasználódott, hiszen egykor nem ekkora
terhelésre épült.
Horváth Zsuzsanna, Kispáli polgármestere
hozzátette, mintegy a szóban forgó útfelújítás folytatásaként 71,5 millió forintos pályázatot nyertek a falu belterületi határától a
közterületi határáig húzódó szakasz felújítására, s remélhetően sikerült forrást szerezni a fennmaradó 200 méter belterületi út
rendbetételére is.
Vigh László ehhez kapcsolódva a közlekedők türelmét kérte amiatt, hogy a tesztpálya bejárata és a 76-os főút közötti szakaszt
csak a kőszállítás befejezése után újítják
majd fel.
Mórocz József, a beruházást végző Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Zala megyei igazgatója
elmondta, hogy az útfelújítást speciális, újrahasznosító (Remix) technikával
végzik, a felmart régi aszfaltot
és a követ alapként felhasználják. Az út két új aszfaltréteget
kap, s kiépítik a vízelvezető
árkokat is.
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VÖLGYI BÚCSÚBAN JÁRTUNK

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület
július 22-én autóbuszos kirándulást szervezett a
Somogyvámosi Krisna völgyi búcsúra.

Az érdekesnek ígérkező program sokakat vonzott, a
kirándulásra a Kispáli nyugdíjasok is velünk tartottak.
A Krisna-tudat a hinduizmus legősibb és legismertebb
irányzata, mely Indiából ered, nyugaton az 1960-as évek
közepétől vált ismertté. A Krisna-tudatú Hívők
Nemzetközi Közösségét (ISKCON) Bhaktivedánta
Szvámi Prabhupáda 1966-ban alapította meg az Egyesült
Államokban. A vallásosság a kultúra minden területén
megmutatkozik, áthatja a családi és társadalmi életet is.
Tanításainak lényege a bhakti, a Krisna iránti szeretetteljes odaadás, fő szentírásuk a Bhagavad-gita.
Krisna-völgy egy békés sziget a rohanó hétköznapok
tengerén, a Balatontól csak harminc kilométerre, Kaposvár irányában. Kétszázhatvan hektáron fekvő terület
- mely egyben kulturális központ és biofarm is - azzal a
céllal létesült 25 évvel ezelőtt, hogy az embereket hozzásegítse egy ősi lelki kultúra értékeinek, valamint a
természetes életmódnak a megismeréséhez. A völgy
területén jelenleg közel százötven Krisna-tudatú hívő él,
akik ökogazdálkodással, védikus – az ősi indiai szentírásokon, a Védákon alapuló – életmóddal, és számtalan
hasznos és érdekes dologgal foglalkoznak – önfenntartásra törekedve. A fenntartható vidékfejlesztés alapelvei
sokoldalúan valósulnak meg a Krisna völgy gazdaságának
gyakorlatában, így az önellátás, vegyszermentes termesztés, ökológiai állattartás, megújuló energiák használata, hulladék komposztálása, vízbázis védelem. Több-

féle helyi kézműipari terméket is előállítanak, pl. kozmetikumokat, méhészeti termékeket.
Az év egyik legnagyobb rendezvénye a Krisna-völgyi
Búcsú, mely minden év júliusának utolsó hétvégéjén
kerül megrendezésre. A háromnapos fesztiválon számos
érdekes program várta a látogatókat, emellett bepillantást nyerhettek a Krisna hívők életébe, ízelítőt kaptak
az indiai kultúrából, különleges ételeket, italokat kóstolhattak, megtekinthették a biogazdálkodás helyszíneit. A
fesztivál egyik kiemelkedő eseménye volt vasárnap délben a színes és látványos indiai esküvő, melyen mi is
részt vettünk. Felejthetetlen élmény volt a közel egyórás védikus esküvői szertartás, ahol minden esemény
és mozzanat pontosan szervezett és előírt formában
zajlott. A jelenlévők teljesen az események hatása alá
kerültek, és mindenki átszellemülten ismételte a főpap
szavait, áldást szórva az ifjú párra:”Hare Krisna Hare Krisna Krisna Krisna Hare Hare Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare”.

A völgyben tett körséta során megcsodáltuk a gyönyörű
tájat, ellátogattunk a tehenészetbe, a biokertészetbe, a
helyi védikus iskolába és óvodába, megnéztünk egy családi házat belülről, mely bizonyítja az itt élők egyszerű,
puritán életmódját. Többségük családos, ezek a családok az egyszerű életmód elveit követik. A közösség
fizikai, szellemi és lelki középpontja a templom épülete,
mely hagyományos indiai építészeti stíluselemeket tartalmaz, vezetői kíséret mellett kaptunk részletes információt a helyhez kapcsolódó kulturális hagyományokról, szokásokról, a szentély jelentőségéről.
Folytatás a 3. oldalon
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Krisna völgyi búcsúban jártunk
A hívők minden reggel fél 5-kor kezdődő közös lelki
gyakorlaton vesznek részt, melynek célja, hogy egész
nap békés, meditatív tudatállapotban létezzenek, könynyebb legyen egész nap Istenre gondolniuk, s az ő elégedettségét szem előtt tartva végezniük szolgálatukat,
legyen az földművelés, a tehenek fejése, gondozása, az
idelátogató turisták fogadása, templomi imádat, irodai
munka vagy művészeti tevékenység. A látogatás során
rengeteg új ismerettel gazdagodtunk az indiai kultúrát
illetően, többek között megtudhattuk mi a jelentősége
a különböző színű öltözéknek, a homlokra, arcra festett szimbólumoknak, a hölgyek ékszer és frizura viseletének. Ezen a gyönyörű nyári napon hazafelé rövid
pihenőt tartottunk a fonyódi Balaton parton, majd
folytattuk utunkat Balatonszentgyörgyre, ahol a Csillagvár étteremben nagyon jó hangulatban fogyasztot-

tuk el közösen a vacsorát. Ez az élmény dús kirándulás
is emlékezetes marad számunkra. (hkzs)

A NAGYPÁLI POLGÁRŐRÖK ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK
KÖZÖS CSALÁDI NAPJA
A helyi polgárőr és tűzoltó egyesület július 28-án
az ÖKO völgyben tartotta közös családi napját,
melyet ezúttal is nagy érdeklődés kísért.
A polgárőrök már 2001 óta tevékenykednek a faluban a
bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, a környezetvédelem érdekében. Az önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel szorosan
együttműködve számos rendezvényen vettek részt koordináló, rendező szerepet betöltve.
A Nagypáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014 őszén
alakult, tagjai vállalták, hogy katasztrófavédelmi és tűzvédelmi feladatok önkéntes ellátásával segítik veszélyhelyzetben a település vezetését.

Ezen a kellemes nyári délutánon polgárőrök, tűzoltók
és családtagjaik, kicsik és nagyok együtt szórakoztak,
mindenki megtalálta a számára legkedvezőbb időtöltést.
A kicsik fáradhatatlanul futkároztak, hancúroztak a felnőttek felügyelete mellett.
A rendezők gondoskodtak finom ételekről, hűsítő italokról, a kemencénél bográcsokban készült a kétféle
pörkölt, melyre jól csúszott a hideg sör. A fiatalabb
korosztály között inkább a mogyorókrémes gofri aratott nagy tetszést, boldogan majszolták a kicsik is. Ez a
kellemesen együtt töltött délután még jobban összekovácsolta a polgárőrök és a tűzoltók családtagjait, vidám
beszélgetés, anekdotázás közepette barátságuk tovább
mélyült, a csapatépítés sikeres volt. (hkzs)
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A FALU HÁZIORVOSÁVAL BESZÉLGETTÜNK
A Nagypáli Hírmondóban már több alkalommal
mutattunk be a község életében fontos szerepet
betöltő személyeket, ezúttal a falu háziorvosával beszélgettünk magánéletről, hivatásról, az
itt zajló látványos fejlesztésekről, valamint az
egészségügyben bekövetkezett változásokról és
azok hatásairól a mindennapi munkavégzés során.
Dr Gergye Ferenc
mintegy negyven éve
végezte tanulmányait
a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, a
megyei kórházban
aneszteziológusként
és
intenzív
terepautaként több
évet dolgozott, majd
vidéki háziorvosként
gyakorolta hivatását.
Időközben folyamatoFoto: Internet
san bővítette szakmai
ismereteit, a foglalkozás egészségügyi tevékenység mellett, mint háziorvos szakfőorvos ma már részt vesz a
rezidensképzésben, a jövő háziorvosai tőle tanulhatják
ennek a szép hivatásnak csínját-bínját. Talán kevesen
tudják, hogy a doktor úr édesapja is orvos volt, 1973-ig
több éven keresztül látta el több település mellett
Nagypáliban is a körzeti orvosi teendőket. A pályaválasztásnál ez a családi indíttatás is szerepet játszott, hiszen már gyerekkorában is megismerhette ennek az
egyáltalán nem könnyű, de csodálatos hivatásnak a
szépségeit, de a nehézségeit is. A háziorvosoknak az
orvostársadalmon belül is kiemelt szerepük van a betegek ellátásában, sohasem volt könnyű a dolguk, de az
utóbbi években az egészségügyben zajló folyamatos
változások, az egyre szerteágazóbb és növekvő mértékű adminisztráció rendkívüli módon növelte a leterheltségüket. Ezeknek az elvárásoknak való megfelelést a
doktor úr életében stabil és biztos családi háttér segíti,
többdiplomás felesége egészségtant oktat a jövő nemzedékének, felnőtt gyermekei, lánya és fia már nem az
egészségügyben, hanem az üzleti életben váltak sikeres-

sé. Háziorvosunk nem csak hirdeti, hanem jó példával
elöl jár az egészséges táplálkozás és életmód terén, a
nehéz és fárasztó munka feszültségének oldásaként
feleségével
rendszeresen kerékpároznak, sétálnak,
gyakran kirándulnak hazai és külföldi tájakra egyaránt.
Dr. Gergye Ferenc már harminc éve őrködik a Nagypáliak egészsége felett, ma már több olyan páciense is
van, akinek gyerekkorában is a doktor bácsija volt. Az
eltelt időszakban sokat tett a falu lakosainak egészségéért, az egészséges életmód elfogadtatásáért, méltán
kapta meg 2011-ben a díszpolgári címet. Az alapellátásban nyújtott kiemelkedő tevékenységéért szakmai elismerésben is részesült, a Magyar Orvosi Kamara Zala
megyei Szervezete 2015-ben a Szent Kozma és Damján
Díj-ban részesítette. Beszélgetésünk során hangsúlyozta, hogy Nagypálit követendő példának tartja a környező települések számára, elismerésre méltó, hogy az
utóbbi évtizedekben mekkora fejlődésen ment keresztül, az egészségre is pozitívan ható környezettudatosság elmélyülése, a megújuló energiák hasznosítása az itt
élők számára rendkívül kedvező életfeltételeket biztosít. Nemrég saját maga is kipróbálta az elektromos
parkgondozó járművet, amelyet az Energy Globe díj
nyerteseként kapott a falu. Ugyanakkor sajnálatos, hogy
a falu lakosainak egészségtudatossága az országos átlagnál nem jobb, a megelőzés és a különböző betegségek
kezelésében sokszor sokkal nagyobb eredmény érhető
el életmódváltással, egészséges táplálkozással, sok mozgással, a legnagyobb rizikófaktorok - dohányzás, alkohol
fogyasztás- mérséklésével, mint a rengeteg pirulával.
De ez fejben dől el, és ezen a téren még sokat tehetnének a lakosok, ha az együttműködésükkel az Ő munkáját is megkönnyítenék.
Az egészségügy mai helyzetében köztudott, hogy számos településen megoldatlan a háziorvosi ellátás, sok a
betöltetlen praxis, a fiatal orvosok számára nem vonzó
ez a szakterület.
Szerencsések vagyunk, hogy nekünk van
háziorvosunk, ezúton is köszönjük a
munkáját, további sok sikert kívánunk
hivatása gyakorlásában és magánéletében egyaránt. (hkzs)
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KÖLTÖZÉS SVÁJCBÓL MAGYARORSZÁGRA!
Nemrég Nagypáliba költözött egy svájci házaspár, megkértük őket, hogy röviden mutatkozzanak be a Hírmondó hasábjain, hogy
jobban megismerhessük egymást, ezzel is
segítve a beilleszkedésüket a falu életébe. A
férj, Jan Paul az alábbiakat osztotta meg velünk:
Az én nevem Jan Paul, a feleségem neve Lonkina Jan
Iryna,
ezideig
Svájcban
éltünk.
Számítástechnikusként dolgoztam, a munkámmal
kapcsolatban sok európai országban jártam, a feleségem egy idősotthonban ápolónőként dolgozott.

Nyugdíjasok családi napján: Németh Jelena (b), Lonkina Jan
Iryna és Jan Paul (k), valamint Huberné Kuncsik Zsuzsanna (j)

Sokszor beszélgettünk arról, hogy a nyugdíjas éveket szívesen leélnénk egy másik országban, ahol
számunkra a körülmények kicsit nyugodtabbak.
Tavaly mindketten nyugdíjasok lettünk, így már
szabadabban a tavasszal Horvátországban pihentünk. Nagyon tetszett ott minden, már arra gondoltuk, hogy talán ez az ország lehetne az új otthonunk. Aztán böngésztem az interneten, és ráakadtam Hévízre, nagyon kedvező volt, amit ott láttam
erről a kisvárosról. Magyarországon korábban még
soha nem jártunk, de mivel közel van Horvátországhoz mondtam a feleségemnek, hogy ugorjunk
át, és nézzük meg ezt szép fürdő várost. Így is tettünk, Hévízen béreltünk egy apartmant egy hétre,
amiből aztán kettő lett. Mindkettőnknek nagyon
tetszett a vidék, megfogott bennünket a táj szépsé-

ge, no meg a gyógyfürdő is, amiből ráadásul Magyarországon elég sok van. A kedvező benyomások
hatására elkezdtünk lakáshirdetéseket nézegetni
Zala megye területén, találtunk számunkra érdekesnek tűnő ingatlanhirdetést, melyet úgy gondoltuk érdemes megnézni. Felvettük a kapcsolatot az
ingatlanközvetítővel, s mivel semmilyen helyismeretünk nem volt, a technika (GPS) segítségével rövid
utazás után megérkeztünk Nagypáliba. Volt időnk
alaposan megnézni a házat és környékét, míg vártunk az ingatlanközvetítőre, mivel a megbeszélt
időnél jóval korábban érkeztünk. Már a ház környezete is elvarázsolt bennünket, mindketten úgy
éreztük ez az amire vágytunk, mi megérkeztünk,
itthon vagyunk! Amikor a házat belülről is megnéztük, ez az érzés csak fokozódott, pont ilyet képzeltünk el!
Nagypáli nagyon szép, tiszta rendezett a település.
A tulajdonossal sikerült megállapodni a vételárban,
ettől kezdve az események felgyorsultak. Szerettünk volna minél előbb beköltözni, legszívesebben
már vissza se mentünk volna Hévízre az apartmanba. Mivel még nem beszélünk magyarul, az adásvétel lebonyolításában nagyon sok segítséget kaptunk
a polgármester úrtól, és a szomszédoktól. Az ő
segítségük nélkül nehezebb lett volna a döntés, de
egy héttel később már biztosan tudtuk, hogy Nagypáli lesz az új otthonunk, Magyarország pedig az új
hazánk. Szeretnénk beilleszkedni a közösségbe,
megismerni az itteni embereket, megtanulni ezt a
nagyon nehéz nyelvet. Majdnem elfelejtettem megemlíteni a kutyánkat, ő is azonnal otthon érezte
magát, boldogan futkározik, őrzi a házat. Sokat sétálunk, kirándulunk. 2018 júniusa óta vagyunk
Nagypáli lakosok, nagyon jól érezzük magunkat,
szeretünk itt élni és egyre inkább hiszünk abban,
hogy jó döntést hoztunk!
Szeretettel köszöntjük a falu új
lakóit, a mielőbbi beilleszkedéshez, a jobb kommunikáció érdekében
a magyar nyelv elsajátításához sok
sikert kívánunk!

KONFERENCIA, RURENER HÍREK

Oldal 6

KONFERENCIA: A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLENI HELYI VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) Nemzeti Alkalmazkodási Központ
Főosztályának (NAKFO)
„Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR)
továbbfejlesztése” című projektje keretében megrendezésre kerülő „A klímaváltozás elleni helyi védekezés lehetőségei és a
Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer” című konferenciáját Nagypáli településen szeretnék tartani, amihez Köcse Tibor polgármester támogatását és segítségét kérte Dr. Czira Tamás főosztályvezető.

A tervezett konferencia célja, hogy bemutassa az országos és helyi klímavédelmi fejleményeket, illetve jó példaként Nagypáli megújuló energetikai fejlesztéseit, továbbá
azokat a NATéR továbbfejlesztése című projekt keretében készülő új eszközöket, amelyek segíthetik a települési önkormányzatokat a helyi klímastratégiák tervezésében és megvalósításában.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) a
hazai klímapolitika tudományos háttérbázisként működik
közre az ország nemzeti szintű éghajlatvédelmi feladatainak stratégiai megalapozásában, az éghajlatváltozás hazai
hatásainak értékelésére vonatkozó módszertanok kifejlesztésében, az önkormányzati éghajlatvédelmi terezést
és helyi alkalmazkodást támogató tevékenységek ellátásában.

A megkeresést polgármesterünk tisztelettel fogadta,
mivel Nagypáli fontosnak tartja a klímaváltozás okozta
problémák kiküszöbölési lehetőségeit. Ennek okán a
szeptember második felére tervezett konferenciának a
Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma ad
helyet, melynek résztvevői elsősorban önkormányzatok
képviselői lesznek.

„Nagypáli Község a közelmúltban számos, az energiahatékonyság, megújuló energiaforrások felhasználása és a
környezetvédelem területén előremutató, példaértékű
fejlesztést valósított meg. Részben emiatt, részben pedig
azért, hogy a projekt eredményeit a fővárostól távolabb
eső önkormányzatokkal is megismertessük, szeretnénk
a következő konferenciát Nagypáliban szervezni.” - indokolta választásuk Dr. Czira Tamás, főosztályvezető.

NEMZETKÖZI ONLINE MUNKAMEGBESZÉLÉSEK
Nagypáli 2011 óta a RURENER (Network of
small RURal Communities for ENERgetic
Neutrality - Kis Vidéki Közösségek Hálózata az
Energiasemlegességért) nemzetközi egyesület
tagja, amely az energiasemlegesség elérésért
tevékenykedik európai szinten.
Köcse Tibor, az Egyesület elnökeként igyekszik minél
több térségi települést bevonni az Egyesület tagjai közé,
így megosztva a zöld energiák hasznosításában szerzett
tapasztalatokat és nemzetközi kapcsolatépítési, fejlesztési potenciálokat a kis településekkel. Szekeres Szilvia
és Kereszturiné Lochuk Nikoletta a koordinátorai Nagypáli, RURENER Egyesületben végzett tevékenységének.
Július 23.-án video konferenciabeszélgetéseket tartottak
több tagország résztvevőinek bevonásával. Az online
találkozó alkalmával a nemzetközi projektek előkészítése, az Egyesület munkatevékenységeinek áttekintése,
meghatározása, szolgáltatásainak fejlesztése, konferenci-

ák szervezése zajlott. A soron következő éves közgyűlés 2018. szeptember 12-15. között kerül megrendezésre Creuse-ban, Franciaországban.
A RURENER keretein belül aktuálissá vált a célcsoportok újragondolása, amely lehetővé teszi a belépő településeken kívül vállalkozások, szervezetek, főként az
energia ügynökségek, vagy energia szektor területén
tevékenykedő vállalkozások csatlakozását is.
(Bővebb információk az Egyesületről http://nagypali.hu/
rurener, vagy www.rurener.eu honlapon érhetők el.)
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HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
VÁSÁRTÉR / RENDEZVÉNYTÉR MUNKÁLATAI
A falu Sport- és Rendezvényterén, a közelgő augusztusi programok miatt, ismételten munkálatok
folytak, hogy a színpad és környezete is az érkező
vendégek minőségi kiszolgálását biztosítsa.

finanszírozza és ütemezze a munkálatok befejezését. Az eddig elkészült munkák akár önerőként is
számíthat a pályázatunk elbírálásánál, ezért is bízunk a településünk számára kedvező döntésben.
Így annak teljes elkészültekor egy többfunkciós
(vásár, konferencia, ismeretterjesztő, zenei, nyári
színház, program, rendezvény stb.) tér áll majd a
falu rendelkezésére.

Az első ütemben elkészült épületegyüttes homlokzati része.

A vásártér további építési munkálatait lassítja, hogy
az érvényes pályázatunkra még nem érkezett végső
válasz, így ennek a döntés függvényében határoz a
falu Önkormányzata, hogy milyen konstrukcióban

Az épület oldalsó és hátsó rész kialakítása.

JÓ TERMÉS VÁRHATÓ A GYÜMÖLCSÖSKERTBEN
A sorok közötti terület kaszálása is napirenden van, ezzel is
könnyítve a gyümölcsszedési
munkálatokat.

Az önkormányzati gyümölcsösben a terméseredmények jól alakulnak és hamarosan megkezdődik a különböző körte- és almafajták szedése. Idén, a „Szedd magad!” akcióval is megpróbálkozik az önkormányzat, kiegészítve a tavaly is bevált léalma értékesítéssel. Érdekesség, hogy a tavaly még nem termő fák is termőre
fordultak, ugyanakkor a művelés során szoktatják a
fákat a kevesebb vegyszerhasználathoz is és csak a
szükséges mértékben permeteznek a gyümölcsösben.
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TURINFORM HÍREK
F Ő N I X A PA RT M A N H Á Z
A Nagypáli Főnix Apartmanház a Főnix Klubkávézó felett, településünk közösségi központjában helyezkedik el, mely 2014 óta egész évben
nyugodt, mégis modern környezetben várja a
belföldi és külföldi szállóvendégeket egyaránt.

A szálláshely 4 napraforgó minősítésű és 4 különálló,
jól felszerelt apartmannal rendelkezik. Ezek mindegyike
2 fő befogadására alkalmas, igény esetén
pótágyazhatóak, így összesen az apartmanház 12 fő
elszállásolására van lehetőség.

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

Minden apartmanban
teljesen felszerelt konyha - beépített hűtőszekrény, mikrohullámú
sütő, vízforraló, elektromos főzőlap, tea- és
kávéfőző, edény- és
étkészlet – és fürdőszoba hidromasszázs
káddal, hajszárítóval áll
a látogatok rendelkezésére. Az apartmanok
hálószobáiban 2 darab
1 személyes ágy található, továbbá a szálló vendégek kényelméről síkképernyős TV, komód- és öltöző szekrény, ruhaszárító, ventilátor, valamint íróasztal és székek gondoskodnak.
Főnix Apartmanházba az ország több pontjáról érkeznek látogatók, külföldi vendégeink többnyire szomszédos országokból foglalnak, de amerikai, brit és marokkói szállóvendégek is megfordultak már a település
szálláshelyén. Érdekesség, hogy a Turay Ida Színház művészei állandó nyári „lakói” az apartmanháznak, de számos híresség töltötte már itt vendégéjszakáját.
A megyeszékhely közelsége mellett a kikapcsolódni
vágyó vendégek számára vonzó tényező Nagypáli község modern, innovatív, mégis a falusi hagyományokat
tisztelő település képe, ahol a pihenést a csend, zalai táj
szépsége és a friss levegő is elősegíti.
Árak, szolgáltatások bővebben és további információ
www.nagypali.hu honlapon!
Érdeklődni/foglalni www.szallas.hu, www.booking.com
közvetítő oldalakon keresztül vagy közvetlenül a
+36-20/4817188-as telefon számon vagy a
nagypalitourinform@gmail.com email címen lehet.

PROGRAM ELŐZETES
Szeptember 15. 17,00 /szombat/: Idősek Napja (Közösségi Ház)
Szeptember 22. /szombat/: Szüreti hagyományok felelevenítése (Gyümölcsfeldolgozó)
Szeptember 29. /szombat/: Családi Nap (Öko-völgy)

Web: nagypali.hu

Programváltozás jogát fenntartjuk.

