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TTUNÉZIAIUNÉZIAI   TESTVÉRTELEPÜLÉSSELTESTVÉRTELEPÜLÉSSEL   

BŐVÜLTEKBŐVÜLTEK   AA   KAPCSOLATAINKKAPCSOLATAINK   

Nagypáli önkormányzata meghívásá-

ra decemberben egyhetes tartózko-

dásra ötfős magas rangú tunéziai kül-

döttség érkezett a faluba.  

A polgármesterünk három éve járt hivata-

los látogatáson Tunéziában, Tataouine vá-

ros akkori polgármestere fogadta, s több 

szervezet vezetőivel is folytatott tárgyalá-

sokat az együttműködési lehetőségekről. 

Az itt kialakult kapcsolatok eredményeként 

került sor a viszont látogatásra. A Dél Tu-

néziai Tataouine tartományi delegációt a 

Adel Ouerghi kormányzó vezetette, tagjai 

voltak Tataouine város polgármestere 

Boubaker Souid, a városi vezetés egyéb 

szakemberei, valamint a Bécsben élő egye-

temi tanár, dr. Noureddine Boufalgha. A kül-

döttséget a Főnix apartmanokban szállásol-

ták el, az itt tartózkodásuk során gazdag 

program várta őket. Meglátogattak ipari és 

mezőgazdasági jellegű szervezeteket, léte-

sítményeket, többek között megtekintették 

az épülő zalaegerszegi járműipari teszt

pályát, ellátogattak az őrségi nemzeti park-

ba, ismerkedtek a helyi gasztronómiával, a 

magyarországi kultúrával. 

A tunéziai delegáció látogatása során a 

legkiemelkedőbb esemény a testvér 

települési megállapodás aláírása volt 

az Innovációs Központban a Nagypáli és a 

Dél-Tunéziai 80 ezres Tataouine város 

között. Az ünnepélyes program keretében 

először Nagypáli marketingfilmjét vetítet-

ték le angol nyelven, majd Tataouine kor-

mányzója és Tataouine város polgármeste-

re köszöntötte a jelenlévőket, és bemutat-

ták térségüket és városukat. A Tunéziai 

Köztársaság déli részén lévő legnagyobb 

tartomány jelentős tengerparttal rendelke-

zik, a táj köves, sziklás hegyekkel tarkított, 

a ritkán lakott területen mintegy 280 ezer 

ember él, legjelentősebb városa Tataouine. 

A térség infrastruktúrája nem épült még ki 

teljes egészében, de az áram és az ivóvíz 

mindenki számára elérhető, sajnos a fiata-

lok körében elég nagy a munkanélküliség, 

ezért a vendégmunkások itteni alkalmazásá-

ban is lehetséges az együttműködés. A be-

mutatókat követően került sor a 

testvértelepülési megállapodás ünnepélyes 

aláírására, majd a díszzászlók cseréje, a fe-

lek kölcsönös ajándékainak átadása után 

vacsora és kötetlen beszélgetés követke-

zett.  

Nagypáli településfejlesztési programjában 

fontos szerepe van a nyitottságnak, új utak 

és kapcsolatok keresésének. Legközelebb a 

települések vezetői várhatóan 2019 márci-

usában találkoznak Tunéziában. 
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ország más részéből is előadókat, akik a saját területü-

kön már jelentős sikereket értek el a településfejlesztés 

terén. A kétnapos esemény ezúttal is a tapasztalatcseré-

ről, a friss információk átadásáról, az együtt gondolko-

dásról és a térséget érintő témák megvitatásáról szólt, 

emellett a jó gyakorlatokat is bemutatták.  

A rendezvényen Nagypáli polgármestere Köcse Tibor is 

felszólalt, előadásából a résztvevők megismerhették a 

Zala megyei kis öko falut, az ott élők gondolkodásmód-

ját, a fejlesztési elképzeléseket és azok megvalósítása 

érdekében tett erőfeszítéseket. Az eddig elért eredmé-

nyek jól példázzák, hogy helyi összefogással, a lehetősé-

gek minél jobb kiaknázásával egy parányi település is 

képes életben maradni, lakosai számát növelni, környe-

zetbarát módon folyamatosan fejlődni.  

(Forrás: http://www.infokiskunfelegyhaza.hu) 

A BA BÁCSÁCS--KKISKUNISKUN  MEGYEIMEGYEI  SZAKMAISZAKMAI  TANÁCSKOZÁSONTANÁCSKOZÁSON  AA  FALUFALU  

POLGÁRMESTEREPOLGÁRMESTERE  ISIS  FELSZÓLALTFELSZÓLALT  

A Bács-Kiskun megyei polgármesterek szakmai 

fórumát november 9-10-én rendezte meg a 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, melynek a 

kecskeméti Four Points by Sheraton Kecskemét 

Hotel & Konferenciaközpont adott otthont.  

A megyei önkormányzat legfőbb célkitűzése egy olyan 

környezet megteremtése, ahol jó élni, ahol elégedettek 

az emberek és erős a kötődésük lakóhelyükhöz. Ezért 

hívnak meg a rendszeres szakmai tanácskozásokra az 

nunk és van mit tennünk! A klíma változik – változunk mi 

is” címmel tartott érdekfeszítő előadást az éghajlatválto-

zás okozta problémákról és azok kiküszöbölési lehető-

ségeiről. Külföldi példák és helyzetek szemléltetésével 

vezette rá a hallgatóságot, hogy a klímaváltozás ellen 

helyben kell cselekednünk. Szerencsésnek mondhatjuk 

magunkat, hogy még lehetőségünk van változtatni, a 

megelőzésre fordított erőfeszítések mellett a jövőben 

kiemelt figyelmet kell fordítanunk a klímaváltozáshoz 

való alkalmazkodásra is. Bemutatta Nagypáli „Zöld út” 

falufejlesztési programját, a megújuló energia alkalmazá-

sát, mellyel nem csak a környezettudatos település, ha-

nem a lakosság is jelentős energiát tud megtakarítani. 

„V„VANAN   MITMIT   TANULNUNKTANULNUNK   ÉSÉS   VANVAN   MITMIT   TENNÜNKTENNÜNK””   

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város támogatásával 

és a BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg közös 

együttműködésében valósul meg már több éve 

a zalaegerszegi Senior Akadémia.  

Megannyi érdekes, ismeretterjesztő előadás közül vá-

laszthatnak a tanulni vágyó 55. életévüket betöltött 

„hallgatók”. Az ingyenes képzés során főleg időskorúa-

kat érintő kérdéseket boncolgatnak az előadók, de szá-

mos egyéb témában is bővíthetik ismereteiket a lelkes 

szeniorok. Novemberben a klímaváltozás okozta prob-

lémák és megoldások témakör került napirendre, mely-

re előadóként Nagypáli polgármesterét is meghívták. 

Németh Lajos nyugdíjas 

meteorológus „Mi lesz veled 

föld? Mi lesz veled éghajlat?” 

címmel napjaink éghajlati kihí-

vásairól, az extrém időjárási 

jelenségekről és annak okairól 

beszélt humorral fűszerezve, 

majd Köcse Tibor Nagypáli 

polgármestere „Van mit tanul-
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MMAGYARAGYAR   UURBANISZTIKAIRBANISZTIKAI   TTÁRSASÁGÁRSASÁG   LÁTOGATÁSALÁTOGATÁSA   

A magyar urbanisztikai társaság szakemberei december 4-én, a 2030-ig szóló 

„Nagypáli fenntartható energia” stratégiai tanulmány készítéséhez kapcsolódva a 

helyszínen tájékozódtak az aktuális energetikai témákról.  

Az egyeztetés során áttekintették az eddig elkészült, közel száz oldalas tanul-

mányt.  

A jövőt illetően ez az energiastratégia-tanulmány alapul szolgál a település klíma-

stratégiájához, de az EU-s pályázati rendszerben bizonyos pályázatokhoz ennek 

megléte is elengedhetetlen követelmény. A tanulmány várhatóan március végére 

készül el.  

BBODROGKÖZIODROGKÖZI   NNÓTAESTÓTAEST   BBODROGSZERDAHELYENODROGSZERDAHELYEN   

Másnap délelőtt a település nevezetességeivel ismerked-

tünk, délután pedig részt vettünk a közel háromórás 

kulturális műsoron, melyet Erdélyi Claudia a Dankó Rá-

dió alapítója, szerkesztője, műsorvezetője vezetett.  

A teltházas, közel ötszáz fős rendezvényen hazai, erdélyi 

és felvidéki kiváló művészek előadásában magyar nóták 

és ismert operett-részletek hangzottak el, a zenei kísé-

retet Miskolci Balogh Zoltán és zenekara szolgáltatta, 

akik még bennünket is dalra fakasztottak. A színvonalas 

műsort a többiekkel együtt vastapssal jutalmaztuk, el-

mondhatjuk, hogy nagyon kellemes napokat töltöttünk 

el vendéglátóink jóvoltából, a bodrogszerdahelyi látoga-

tás örök élmény marad számunkra. A bodrogköziek ma-

gyarságtudata erős, ápolják a hagyományokat, az ilyen és 

hasonló személyes találkozások a településeink közötti 

jó kapcsolatot tovább mélyítik. (Balla László) 

A sz lovák ia i  testvérte lepü lésünkön 

Bodrogszerdahelyen a magyar nótáé volt a fő-

szerep november 25-én, vasárnap délután, ahol 

második alkalommal rendezték meg a Bodrog-

közi Nótaestet.  

Az önkormányzat által szervezett színvonalas műsorra a 

további kapcsolatépítés jegyében Mento Zoltán polgár-

mester meghívta Köcse Tibort Nagypáli polgármesterét, aki 

a falu három nyugdíjasával (Szabó József, Németh Ferenc 

és Balla László) együtt eleget is tett a meghívásnak. Egy 

hűvös esős nap reggelén, november 24-én indultunk 

négyesben Bodrogszerdahelyre.  

Ú t k ö z b e n 

megálltunk a 

jelenleg felújí-

tás alatt lévő 

Borsi várnál, 

itt született II. 

Rákóczi Fe-

renc erdélyi 

fejedelem.  

Bodrogszerdahelyre érkezve a polgármester fogadott 

bennünket, ezt követően a helyi képviselő testület tag-

jaival kötetlen beszélgetést folytattunk, ahol szó esett a 

helyi közösségek munkájáról az emberek aktivitásának 

hiányáról és annak okairól is. Az ízletes és bőséges va-

csora után ellátogattunk egy helyi borosgazda Balla Dé-

nes borospincéjébe, ahol az igen finom borok mellé a 

helyi termékek közül a frissen készült és érlelt kecske-

sajtból is kóstolhattunk.  
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KKÖZÖSSÉGIÖZÖSSÉGI  PROGRAMOKPROGRAMOK  AA  FALUBANFALUBAN    

A Mikulás december 7-én délután érkezett 

Nagypáliba, és két helyszínen a falubusszal 

látogatta meg a rá váró falubeli gyerekeket, 

hogy átadja ajándékait.  

Délután öt óra 

körül gyülekez-

tek a lakótelepi 

gyerekek a tu-

risztikai központ 

előtt és izgatot-

tan várták, hogy 

mikor jön már a 

n a g y s z a k á l l ú . 

Amikor végre 

megérkezett a 

buszban fogadta 

a gyerekeket és 

szüleiket. Az 

ajándékok átadása előtt mindenkihez volt néhány 

kedves szava, a bátrabb gyerekek most is verssel, 

énekkel és ajándékkal kedveskedtek neki., Bizony 

előfordult, hogy egy-egy kisgyermeknél eltörött a 

mécses az ijesztőnek tűnő apóka és a krampuszok 

láttán, de hamar megvigasztalódtak.  

Jócskán beesteledett mire a Mikulás a busszal to-

vábbindult a Faluház elé, ahol további türelmetlen 

gyereksereg várta. Itt is figyelmesen meghallgatott 

mindenkit, megnyugtatta a megszeppent kicsiket, a 

krampuszok pedig gondoskodtak arról, hogy vala-

mennyi falubeli gyerek megkapja a jól megérdemelt 

csomagot. A Mikulás dolga végeztével fáradtan to-

vábbindult, hiszen még sok gyerek várta érkezését, 

de megígérte, hogy jövőre ismét eljön!  

 

KKARÁCSONYIARÁCSONYI  GYEREKMŰSORGYEREKMŰSOR  AA  TTARISZNYÁSOKARISZNYÁSOK  EGYÜTTESSELEGYÜTTESSEL  

A Nagypáli önkormányzat december 8-án a 

szombathelyi Tarisznyás együttes kará-

csonyváró koncertjére hívta a faluban és a 

környező településeken (Lakhegy, Misefa, 

Gősfa, Vasboldogasszony, Kispáli, Nemeshetés, 

Nagykapornak, Kisbucsa) élő családokat.  

A háromtagú zenekar (Kiss Attila, Molnár András, 

Pados Zsolt) a jelenlegi felállásban 2004 óta játszik 

együtt, sokféle pengetős-, fúvós- és ütőhangszer 

megszólaltatásával, többszólamú énekléssel, kizáró-

lag csak élő koncerteken megzenésített verseket 

ad elő a legkülönbözőbb korosztály számára.  

A Faluházban megrendezett programon ezúttal 

főleg az óvodás és kisiskolás gyerekekhez szóltak, a 

„játszatós, és foglalkoztatós” dalokkal, közös ének-

léssel, találós kérdésekkel aktívan bevonták őket is 

az előadásba. Az érdeklődők rendkívül kellemes 

délutánt tölthettek el együtt, kicsik és nagyok is jól 

szórakoztak a koncerten. 
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TTELTHÁZASELTHÁZAS   VOLTVOLT   AA   KARÁCSONYIKARÁCSONYI   ÜNNEPSÉGÜNNEPSÉG   

Nagypáliban december 23-án délután tartották 

meg a „Mindenki karácsonya” hagyományos kará-

csonyi rendezvényt.  

Az ünnepi hangulatot árasztó Faluház nagyterme zsúfolá-

sig megtelt, az egybegyűlteket Köcse Tibor polgármester 

köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta a szeretet ünne-

pének jelentőségét, az ilyen, és hasonló rendezvények 

megtartásának, a közös ünneplésnek fontosságát.  

Elsőként a 25 főből álló Nagypáli gyerekcsoport versek-

kel, énekekkel, furulyaszóval színesítve, Betlehemes szín-

darabot adott elő, amit a Napraforgó néptánccsoport 

gyertyafényes tánca követett.  

A további jó hangulatot meghívott vendégként az Arany-

udvar Zenekar biztosította, karácsonyi zenés interaktív 

műsoruk, melynek során a gyerekeket is sikerült bevonni 

a játékos feladatokba, nagy tetszést aratott a jelenlévők 

körében.  

Az önkormányzat 2018-ban is meghirdette a „Rendezett 

a környezetem” című pályázatot, melynek nyertese ezút-

tal Eil György Gyöngyvirág utcai lakos lett, aki a díjat a pol-

gármestertől vette át. Az emlékplakett mellett a kert 

további szépítéséhez 10 ezer Ft-tal járul hozzá az ön-

kormányzat.  

A karácsonyi ünnepségen került sor a Nagypáli KVÍZ 

játék nyereményeinek átadására is, a december 20-án 

megtartott sorsoláson 10 értékes nyeremény talált gaz-

dára. A díjazottak és a nyeremények listája az önkor-

mányzat honlapján megtalálható. A program baráti be-

szélgetéssel, forralt borozással, folytatódott késő estig. 

AADVENTIDVENTI   KÉSZÜLŐDÉSKÉSZÜLŐDÉS   AA   FFALUHÁZBANALUHÁZBAN   

Az EFOP 1.3.7. pályázatból megvalósuló, karácsonyváró 

programsorozat keretében elsőként kézműves foglako-

zásra került sor november utolsó vasárnapján délután a 

Nagypáli Közösségi Házban, ahol adventi asztali dísze-

ket készíthettek szülők és gyerekek.   

A szokásostól 

eltérően az 

idén nem a ha-

g y o m á n y o s 

szalmakoszorú 

alapot díszítet-

ték, hanem fa-

törzs szelete-

ket használtak 

fel, ami mindenki számára újdonság volt.  

Otthonról hozott anyagból és az önkormányzat által 

vásárolt díszítő kellékekből szebbnél szebb koszorúkat 

varázsoltak az ügyes kezű anyukák és gyerekek. A jó 

hangulatú közös munka során sok jó ötlet született, a 

résztvevők egymástól is tanultak, s így az itt elkészült 

kreatív alkotásokon 

már mindenki az 

otthonában gyújt-

hatta meg advent 

első gyertyáját, va-

lamint a Közösségi 

Házban elhelyezett 

koszorút is meg-

csodálhatták az oda 

betérők. 
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KÖZMEGHALLGATÁS 

Az önkormányzat képviselő-testülete a törvényi előírá-

soknak megfelelően december 17-én tartott közmeg-

hallgatást a Közösségi Ház nagytermében, melyről elő-

zetesen írásban kaptak értesítést a falu lakosai. A megje-

lenteket Köcse Tibor polgármester köszöntötte, majd 

átfogó tájékoztatást adott az önkormányzat 2018. évi 

munkájáról, valamint a jövőbeli feladatairól. Beszédében 

röviden kitért a lakosok által már ismert eredményekre, 

továbbá hangsúlyozta, hogy az önkormányzat továbbra 

is mindent megtesz annak érdekében, hogy különböző 

pályázatok révén többletforrásokat szerezzen a további 

célkitűzések megvalósításához. Továbbra is jó hír a lako-

soknak, hogy az önkormányzat gazdálkodása hitelek és a 

tartalék igénybe vétele nélkül is stabil. A 2018. évi fela-

datok közül kiemelte a falut átszelő bekötőút felújítását, 

ennek során olyan magas színvonalú út jött létre, amely-

lyel nem sok település büszkélkedhet. Igaz, hogy a mun-

kálatok sok türelmet is igényeltek a falubeliektől, de az 

eredmény önmagáért beszél, a tömegközlekedés feltét-

elei is jelentősen javultak, a lakóligetnél elkészültek a 

buszöblök, továbbá a főút melletti járda a Petőfi utcáig, 

amely a biztonságos közlekedés szempontjából nagy 

előrelépést jelent. A falumegújítási mozgalom 2016. évi 

nyerteseként májusban Nagypáli volt a házigazdája a 

2018. évi díjátadó országos rendezvénynek, melyet a 

lakosok összefogásával sikeresen lebonyolítottunk. Az 

A ZALAKAROSI KÖVET KONFERENCIÁN 

MEGHÍVOTT VENDÉG VOLT A POLGÁRMESTER 

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdasá-

gért 1995 októberében alakult Környezettudatos 

Vállalatirányítási Egyesület néven, nem nyereség-

orientált, a kormányzattól és érdekcsoportoktól 

függetlenül működő közhasznú szervezet.  

Fő célja a vállala-

tok és más szerve-

zetek felelősségé-

nek erősítése a 

környezettudatos 

irányítás megvaló-

sításában, a jó gya-

korlatok megis-

mertetése, nép-

szerűsítése, a kül-

földi tapasztalatok hasznosítása. Az Egyesület 2018. de-

cember 10-11-én, Zalakaroson tartotta XXIII. éves kon-

ferenciáját és az itthon általa koordinált HETES (Helyi 

Energia-takarékossági Együttműködések Segítése) pro-

jekthez kapcsolódó műhelymunkát. A HETES projekt 

része egy német-lengyel-magyar nemzetközi projektnek, 

amely az EUKI (European Climate Initiative – Európai 

Klímavédelmi Kezdeményezés) égisze alatt valósul meg 

a Párizsi Klíma Megállapodásban kitűzött célok gyakorla-

ti megvalósítása érdekében. A rendezvény második nap-

ján a meghívott neves kutatók, vállalati, önkormányzati 

és civil szervezetek vezetői a vállalatok és a települések 

fenntarthatósági célkitűzéseit és eredményeit vették 

górcső alá az ENSZ 2030-ra szóló Fenntartható Fejlődé-

si Céljainak (SDG) tükrében. A kerekasztal beszélgeté-

sen meghívott előadóként Nagypáli polgármestere is 

felszólalt, röviden bemutatta a témához kapcsolódóan 

elért eredményeket és vázolta a település további célki-

tűzéseit. 

első alkalommal megrendezett roncs derbi is jó vissz-

hangot kapott szakmai berkekben. Folyamatban vannak 

pályázati projektek, elkezdődtek a lakhegyi út munkála-

tai, több újszerű közösségépítő program is megvalósult 

2018-ban, ezek között különösen jól sikerült a szüreti 

mulatság, mely kicsik és nagyok körében is tetszést ara-

tott. A lakossági észrevételekre is alapozva, az önkor-

mányzat a jövőben mellőzi a többnapos, zsúfolt közös-

ségi programok szervezését, ehelyett a rövidebb, de 

tartalmasabb, nagy érdeklődésre számító rendezvények 

szervezésére fókuszál.  

A polgármester tájékoztatója után kérdések hangzottak 

el a jelenlévők részéről a közvilágítás bővítése, a mozgó 

bolt működése, valamint a megújuló energia lakosság 

általi hasznosításának bővítési lehetőségeivel kapcsolat-

ban. A polgármester válaszában elmondta, hogy a lakóli-

getnél lévő új buszmegállók közvilágítása 2019-ben meg-

oldódik, a mozgó bolt üzemeltetőjével történő tárgyalá-

sok lezárultával a lakosság írásban kap tájékoztatást a 

szolgáltatás megváltozott igénybevételi lehetőségéről, a 

megújuló energia lakosság általi hasznosítása, a lehetősé-

gek bővítése nemcsak az önkormányzat döntésén múlik, 

a mindenkori jogszabályi környezet ebben a mérvadó. A 

polgármester válaszát a kérdésfeltevők tudomásul vet-

ték, egyben megköszönték a részletes tájékoztatást 
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VÁLTÁS AZ ÖKO CENTRUM FŰTÉSÉNÉL 

HEVES MEGYEI A NAGYPÁLI KVÍZ FŐDÍJÁNAK NYERTESE! 

Korábban már hírt adtunk arról a nyereményjá-

tékról, amely Nagypáli Kvíz címen 2018. márciu-

sában indult az önkormányzat honlapján.  

A nagy érdeklődést bizonyítja, hogy nemcsak Nagypáli, 

hanem a szomszédos településeken élők, Zalaegerszegi-

ek, és még Heves megyei résztvevők is voltak. A játék 

december 16-án lezárult, és a 10 értékes díj kisorsolása 

20-án megtörtént. A sorsoláson mindenki részt vett, aki 

a játékba bekapcsolódva legalább 500 pontot összegyűj-

tött a heti kvíz kérdések helyes megválaszolásával. A 

szerencsés nyerteseket emailben értesítették, a díjak 

átadására december 23-án a „Mindenki Karácsonya” 

ünnepségen került sor.  

A nyereményjáték fődíját, a síkképernyős televíziót egy 

Heves megyei, Boldog településen élő lakos nyerte, aki-

nek a családja személyesen jött el Nagypáliba az értékes 

nyereményért.  

A fődíj nyertesével, Futó Andrással a díjátadást követő-

en beszélgettünk arról, hogy milyen kötődése van Nagy-

pálihoz, mi motiválta a játékban való részvételre. A 

Nagypáli Hírmondónak adott interjúban elmondta, hogy 

soha eddig nem járt a faluban, rokonai, ismerősei sem 

élnek a környéken, a településre csak a média híradásai-

ból figyelt fel. Az Öko falu sikerei, a megújuló energia 

alkalmazása és hasznosítása, az ezen a téren tett erőfe-

szítések szerinte is követendő példa lehetne más telepü-

lések számára. A kvízjátékra a felesége talált rá az inter-

neten, Ő kezdemé-

nyezte, hogy kapcso-

lódjanak be, és aktivi-

zálta az egész csalá-

dot annak érdeké-

ben, hogy a lehető 

legtöbb információt 

szerezzenek be a 

falunkról a kérdések 

helyes megválaszolá-

sához. Elárulta azt is, 

hogy a játék során 

többször is előfor-

dult, hogy csak tip-

peltek, de a szeren-

cse melléjük szegő-

dött, és a válasz helyes volt, de az is igaz, hogy rengeteg 

energiát fektettek abba, hogy minél jobban megismerjék 

Nagypálit. Végül is sikerült annyi pontot gyűjteniük, 

hogy a nyereménysorsoláson részt vegyenek, de azt 

álmukban sem gondolták, hogy a fődíjat is megnyerik, 

sőt még az egyik rokon egy mobiltelefonnal is gazdago-

dik a játék eredményeként. Most, hogy a falunkat 

„élőben” is látták, tovább mélyült a már kialakult kötő-

dés, és biztos, hogy nem felejtik el ezt a zalai kis telepü-

lést, amely ekkora örömöt okozott számukra, pont a 

szeretet ünnepe előtt. Az Önkormányzat terve szerint 

2019-ben ismét elindítja a kvíz-játékot.  

Az önkormányzat a fűtési idény kezdetén vásárolt egy hulladékhasznosító kazánt az 

Öko centrumhoz, ezzel kiváltásra került a magas költségű tartályos PB gáz. Ezzel a 

kazánnal párhuzamosan egy pellet kazán is működik biomassza kazánként. Így a 

kettő fűtőberendezés már kielégíti az Innovációs központ fűtési igényét. A cserére 

gazdasági és környezetvédelmi megfontolások miatt volt szükség, mivel az önkor-

mányzat területén egyre több fás szárú hulladék (bokrok nyesedékei, fák gallyai, 

stb.) keletkezik, melyeket méteres darabokra vágva itt hasznosítanak. Ezzel már 

tett egy lépést az önkormányzat a hulladékkezelés ésszerű megoldása felé. További 

elképzelések vannak a lakosságnál keletkező hulladék zsiradékok (sütőzsír és olaj), 

papírhulladék, valamint fűnyírási aprítékok begyűjtésére és hasznosítására. 
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Január 26. /szombat/: Hagyományos Közösségi Disznóvágás (Öko-völgy)  

Február 2. /szombat/: Tollfosztás a Közösségi Házban  

Február 9. /szombat/: Orvosi előadás / Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, gyó-

gyítása /(Közösségi Ház) 

Február 23. /szombat/: Kézműves foglalkozás: Farsangi álarcok készítése (Közösségi 

Ház) 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

ÓÓ ÉVBÚCSÚZTATÓÉVBÚCSÚZTATÓ   AA   FALUHÁZBANFALUHÁZBAN     

Az önkormányzat korábbi évek hagyomá-

nyaihoz igazodva ismét meghívta lakosait 

december 31-én 23.30-ra a Faluházba, az 

Óév-ből az Újévbe történő átmenet prog-

ramjára. 

Éjfél közeledtével egyre többen érkeztek a falu-

központba, ahol terített asztalokkal, forralt borral, 

teával, pogácsával, pezsgővel várták a vendégeket. 

Az óévet a jelenlévők együtt búcsúztatták éjfélkor, 

együtt hallgatták és énekelték a himnuszt, majd a 

polgármester pohárköszöntője következett.  

Beszédében az ilyenkor szokásos jó kívánságokon 

túlmenően röviden beszélt a 2018-ban elért ered-

ményekről, és az előttünk álló újév feladatairól.  

Az újévi jó kívánságok és a pezsgős koccintást kö-

vetően kezdődött a Faluház előtti energia parkban 

az impozáns tűzijáték, majd a vendégek egy része 

hazatért, míg mások 2019 első óráit is együtt töl-

tötték, tovább ünnepeltek, iszogattak, vidáman 

beszélgettek hajnalig. 


