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 Nagypáli Nyugdíjasok 

Közössége Egyesület 
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 „TeSzedd!” akció 
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Öko-völgyben 
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 „A társadalmi ko-

hézió erősítése az 

egyházak és civil 

szervezetek közös-

ségfejlesztő tevé-

kenységének bőví-

tésével” című pro-

jekt 

 Pályázati Manage-

ment Iroda Nonp-

rofit Kft. hírek 

 Településünkért 

dolgoznak a köz-

munkások 

 Befejezés előtt a 

bekötő út felújítási 

munkálatai 

 Tervezett közössé-

gi programok 2019-

ben 

 Kvízjáték 

Tisztelt Olvasó! 

Immár negyedik évadához ér-

kezett a 2016 januárjában in-

dult helyi hírlevél a Nagypáli 

Hírmondó.  

Nagypálit a folyamatos megújulás, 

változás jellemzi, nincs ez másként a 

nyomtatott formában megjelenő he-

lyi sajtóval sem. A három éve válto-

zatlan formában megjelenő hírleve-

lünk ez évtől megújult köntösben, új 

arculattal tartalmazza az önkor-

mányzat tevékenységével, a falu leg-

fontosabb eseményeivel kapcsolatos 

híreket, információkat. Örömömre 

szolgál, hogy a helyi lakosok vissza-

jelzései alapján az eltelt időszakban 

sokan megkedvelték, várják és ér-

deklődve olvassák a havonta megje-

lenő ingyenesen terjesztett hírleve-

lünket, és nemcsak azok a helyi lako-

sok, akik valamilyen okból nem tud-

ják rendszeresen látogatni az önkor-

mányzat honlapját és a facebook ol-

dalát. A lelkes szerkesztőbizottság 

cseppet sem könnyű munkáját egyre 

többen segítik, ezzel is hozzájárulva 

ahhoz, hogy Önök széleskörű, ob-

jektív tájékoztatást kapjanak a falu-

ban zajló eseményekről, terveinkről, 

céljainkról és azok megvalósulásáról. 

Az önkormányzat és a szerkesztők a 

lehetőségeikhez mérten mindent 

megtesznek azért, hogy az önálló 

helyi nyomtatott kiadvány az Önök 

szolgálatában továbbra is rendszere-

sen megjelenhessen. 

Köcse Tibor polgármester 

„R„RENDEZETTENDEZETT   AA   KÖRNYEZETEMKÖRNYEZETEM” ”   

Az önkormányzat az elmúlt évben is 

meghirdette és év végén díjazta a 

„Rendezett a környezetem” című pályá-

zatot, melynek nyertese ezúttal Eil 

György Gyöngyvirág utcai lakos lett. Az 

emlékplakettet a településünk polgár-

mestere nemrég adta át a győztes ott-

honában. 

Az emlékplakett átadáson Éil Dominika  és 

Köcse Tibor polgármester 
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vezetősége arról is döntött, hogy a tagok részvételével még 

március végéig lesz egy egész napos autóbuszos kirándulás, 

melyet pályázati forrásokból finanszíroznak. A tervezett uticél 

Sümeg és Tapolca, ahol a híres tavas barlangba is ellátogatnak, 

hazafelé pedig a zalabéri csárdában múlatja éhségét és szom-

júságát a társaság. A polgármester főbb vonalakban tájékozta-

tást adott az önkormányzat által tervezett 2019. évi közössé-

gi programokról, melyek az elnyert pályázati támogatások 

felhasználásával az idén is bőven adnak lehetőséget a közös-

ségi együttlétre, a környező településekkel a kapcsolatépítés-

re. Továbbra is elengedhetetlen hogy a faluban működő civil 

szervezetek egymással, és az önkormányzattal is összehangol-

ják saját programjaikat, valamint aktív részvételükkel is segít-

sék a rendezvények sikerességét. Felszólalásában kiemelte, 

hogy ez a falu nyugdíjasait tekintve mindig is példamutató, ők 

azok akikre mindig lehet számítani, segítenek amikor kell, és 

ezt az aktivitást ezúton is köszöni az egyesület tagjainak. 

A NA NAGYPÁLIAGYPÁLI   NNYUGDÍJASOKYUGDÍJASOK   KKÖZÖSSÉGEÖZÖSSÉGE   EEGYESÜLETGYESÜLET   

VEZETŐSÉGÉNEKVEZETŐSÉGÉNEK   ÉVINDÍTÓÉVINDÍTÓ   MEGBESZÉLÉSEMEGBESZÉLÉSE   

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület vezető-

sége január 16-án évindító megbeszélést tartott a 

Faluházban, melyre meghívták Köcse Tibor polgár-

mestert és az IKSZT vezetőjét, Farkas Ferencnét is.  

A megbeszé-

lésen megvi-

tatták a 2019. 

évi tervezett 

e g y e s ü l e t i 

programokat, 

melyek kö-

zött ezúttal is 

kiemelt hang-

súllyal szerepel a már hagyományosnak mondható, és min-

denki által kedvelt Nőnapi Bál. Megegyeztek a rendezvény 

szervezési feladataiban, a lebonyolítás részleteiben, valamint a 

bál időpontjában (március 16.), mely előzetesen egyeztetésre 

került a talpalávalót szolgáltató zenésszel is. Az egyesület 

biztonságosan szedhető és zsákban gyűjthető, ab-

ban elszállítható, például nem szakad szét a súlyától 

a műanyag zsák. A TeSzedd! keretében nem gyűj-

tünk szelektíven, mert ezek a hulladékok általában 

szennyezettek, ezért nem hasznosíthatóak. Támo-

gatás keretében minden önkéntes csoportnak biz-

tosítanak zsákokat, kesztyűket és az összegyűjtött 

szemetet központilag elviszik.  

Nagypáliban a helyi koordinátor Szekeres Szilvia 

(06-20-481 7188). Kérjük a részvételi szándékot 

nála jelezni.  

Nagypáliban 2019. március 23-án 9.30-kor 

találkozunk a Faluközpontban lévő Energia 

Parknál. A tervezett szemétszedés itt kezdődik és 

a bekötőutunknak a 74-es főút csomópontjánál 

fejeződik be. 

„T„TEESSZEDDZEDD !” !” AKCIÓAKCIÓ   

A Teszedd 2019 -ben immár VIII. alkalom-

mal kerül megszervezésre Magyarország 

legnagyobb szemétszedési akciója a tiszta 

Magyarországért! Magyarország legtöbb ön-

kéntest mozgósító környezetvédelmi akció-

ja, amely idén a Fenntarthatósági Témahét 

köré szerveződik.  

A szemétgyűjtési akció keretében szerte az ország-

ban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. 

Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat minden 

évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb 

környezetünket. 

Mit szedhetünk? 

Csak olyan szemetet, ami nem veszélyezteti a testi 

épséged és az egészséged. A TeSzedd! keretében 

nem szabad összeszedni építési-bontási törmelé-

ket, gyógyszereket, autó akkumulátort, 

motorolajat, elektromos és elektronikai berende-

zéseket, vagy például nagyméretű autóalkatrésze-

ket. Nem gyűjtünk zöldhulladékot sem! Össze le-

het viszont szedni bármit, ami kézzel, kesztyűben 
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DISZNÓÖLÉSDISZNÓÖLÉS   AZAZ   ÖÖKOKO--

VÖLGYBENVÖLGYBEN   

Az önkormányzat január 26-án immár ne-

gyedik alkalommal szervezte meg a hagyo-

mányos disznótort az ÖKO völgyben, mely-

re meghívta a falu lakosságát.  

Csípős téli reggel ideális volt a közösségi hagyomá-

nyos disznóvágáshoz, az előkészületek már reggel 

megkezdődtek a kemence környékén. A több mint 

kétszáz kilogrammos kocának a sorsa beteljese-

dett, az ilyenkor szokásos áldomást követően a 

régi szokásnak megfelelően hamarosan már szak-

avatott módon szalmával perzselték, tisztították, 

darabolták.  

A nagy hideg ellenére egyre többen látogattak ki a 

völgybe, az érdeklődők végig nézhették a falusi ha-

gyományoknak megfelelően a hús feldolgozásának 

folyamatát, és aki akart részt is vehetett a munká-

ban. Akadt is segítség bőven, akik nagy hozzáértés-

sel előkészítették a húsokat, megtöltötték a hur-

kát, kolbászt, elkészítették a finom hatalmas meny-

nyiségű toros káposztát.  

Voltak, akik az italokról 

gondoskodtak folyamato-

san.  

Reggelire a híres böllér 

máj is elkészült a kemen-

cében sült krumplival, bi-

zony, aki késlekedett an-

nak már nem jutott az 

ízletes csemegéből.  

Az idő előrehaladtával a 

völgyet megtöltő jó illatok 

egyre több látogatót von-

zottak, kemencében sült a 

hús, a hurka, kolbász, min-

denki kóstolhatott a jobb-

nál jobb falatokból.  

Már jócskán délutánba haj-

lott az idő, mire a völgy 

elnéptelenedett, a fáradt 

munkások is megpihenhet-

tek, akiknek odaadó munkája révén ez a közösségi 

program is sikeresnek bizonyult. 
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„A „A TÁRSADALMITÁRSADALMI  KOHÉZIÓKOHÉZIÓ  ERŐSÍTÉSEERŐSÍTÉSE  AZAZ  

EGYHÁZAKEGYHÁZAK  ÉSÉS  CIVILCIVIL  SZERVEZETEKSZERVEZETEK  

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐKÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ  TEVÉKENYSÉGÉNEKTEVÉKENYSÉGÉNEK  

BŐVÍTÉSÉVELBŐVÍTÉSÉVEL” ” CÍMŰCÍMŰ  PROJEKTPROJEKT  

’’FALUÉRT” Alapítvány Nagypáli és a Kerca-

szomori Református Egyházközség közös 

együttműködésben zajló “Communitas for-

tissimo” Közösségfejlesztő együttműködés 

a társadalmi kohézió erősítése érdekében 

projektje immár második évébe lépett. 

A pályázat és konzorciumi partnerek közös célja, 

hogy a projekt keretében megvalósítandó tevé-

kenységek hozzájáruljanak az esélyegyenlőség fo-

kozásához, társadalmi együttélés javításához és a 

meglévő közösségek fejlesztéséhez vagy új közös-

ségek építéséhez, nem csak helyi, hanem térségi 

szinteken is. Pályázati forrásból különböző elektro-

nikai eszközök kerültek beszerzésre, valamint 

megépült Kercaszomoron egy kültéri sütögető is, 

melyet a közösség tagjai rendezvények során közö-

sen használhatnak. A pályázat lebonyolítására, a 

szakmai programok megvalósításának biztosítására 

a projekt összesen 6 fő számára nyújt munkalehe-

tőséget.  

A projekt időszak során több mint 100 közösség-

fejlesztő program kerül megszervezésre Nagypáli-

ban, Kercaszomoron és környékükön, melyek 

szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, társa-

dalmi együttélés javítása, valamint célcsoport ön-

érdekérvényesítő és önszerveződési képességének 

kialakítása témaköröket érintve zajlanak.  

2017 decembere óta szemléletformálás, társadalmi 

érzékenyítés tekintetében Rózsaoltási és Kárpát 

medencei őshonos gyümölcsfák szakmai nap, virá-

gosítás és ökofa ültetés programok kerültek meg-

rendezésre, melyek során a részvevők a növé-

nyekkel való bánásmódot ismerhették meg, vala-

mint közösségi munkájukkal a települések zöld te-

rületeit virágosították. Társadalmi együttélés javí-

tása témakörben valósult meg a „Közösség és Ünne-

pek” programsorozat, illetve az „Anya hogy csiná-

lod?” programok, ahol az ünnepek, hagyományok, 

a hozzájuk kötődő népi szokások kerültek felele-

venítésre és művelésre.  Probléma megoldás, konf-

liktuskezelés, együttműködés fejlesztés, önszerve-

ződési képességek fejlesztését érintő tréningek, 

orvosi és rendőri előadások eddig összesen 18 

alkalommal lettek szervezve a településeken.  

A projekt zárásáig még számos rendezvény vár 

megvalósításra, bevonva a helyieket, ösztönözve 

őket az aktív szerepvállalásra, társadalomba való 

beilleszkedésre, illetve nem utolsó sorban a ren-

dezvények hasznos szabadidő eltöltésnek bizonyul-

nak. 

Archív: 2018-ban a Nagypáli Nyugdíjasok Közössége 

Egyesület családi napján a Kercaszomori református egyház 

képviselőivel  

Archív: Rózsaszemzési és Kárpát medencei őshonos 

gyümölcsfák szakmai napon 2018-ban Nagypáliban 
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PPÁLYÁZATIÁLYÁZATI   

MMANAGEMENTANAGEMENT   IIRODARODA   

NNONPROFITONPROFIT   KKFTFT . . HÍREKHÍREK   

Kevesen tudják, hogy Nagypáli Község Ön-

kormányzatán belül 2013 óta működik egy 

pályázatírással foglalkozó cég, a Pályázati 

Management Iroda Nonprofit Kft. Ez év feb-

ruárjában az irodán belül ügyvezetőváltás 

történt, az új ügyvezető Pavlovics Szabina lett, 

aki újult erővel végzi munkáját.  

Az elmúlt évek során számos elnyert pályázatot tud 

felmutatni a cég, valamint jelenleg is több pályázat 

van benyújtva, melyek elbírálásra várnak (LEADER 

pályázatok, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt 

pályázat). 

Pályázatok nem csak önkormányzatok részére ke-

rülnek kiírásra, hanem magánszemélyek és vállalatok 

számára is számtalan lehetőség van pályázat útján új 

forrásokhoz jutni, vagy pedig a meglévőket bővíteni.  

Szeretném bátorítani a lakosságot, a vállalkozásokat, 

hogy nyugodtan keressék fel az irodát bármilyen 

ötletükkel vagy javaslatukkal és megkeressük rá a 

megfelelő pályázati lehetőséget. Az aktuális pályázati 

kiírásokról a honlapon (www.nagypali.hu) a pályá-

zatfigyelő fül alatt tájékozódhatnak, illetve a Pályáza-

ti Management Iroda Nonprofit Kft. elérhetőségein 

keresztül, melyeket szintén a honlapon a PMI Kft. 

fül alatt találhatnak meg.  

Felhívnám a figyelmet egy aktuális pályázati 

felhívásra, a GINOP-8.4.1/A-17-es számú hi-

telprogramra, mely a lakóépületek energia-

hatékonyságának és megújuló energiafel-

használásának növelését célzó hitel.  

Erre a programra pályázhatnak természetes szemé-

lyek, társasházak és lakásszövetkezetek.  

Magánszemélyek esetében a felvehető kölcsön 

mértéke minimum 500 000 Ft, maximum 10 millió 

Ft.  

Társasház és lakásszövetkezet esetében pedig mini-

mum 500 000 Ft, maximum 7 millió Ft.  

A kamat minden esetben évi fix 0%.  

Beadhatóság dátuma 2017. április 24. - 2022. de-

cember 31. között . 

(https://www.mfb.hu/maganszemelyek/lakossagi -

energiahatekonysagi-hitelprogram-t32-p32) 

Ha felkeltette az érdeklődését a pályázat, bátran 

keressenek fel bővebb információkért Nagypáli 

Község honlapján található elérhetőségek bármelyi-

kén. 

https://www.mfb.hu/maganszemelyek/lakossagi-energiahatekonysagi-hitelprogram-t32-p32
https://www.mfb.hu/maganszemelyek/lakossagi-energiahatekonysagi-hitelprogram-t32-p32
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BBEFEJEZÉSEFEJEZÉS   ELŐTTELŐTT   AA   

BEKÖTŐBEKÖTŐ   ÚTÚT   FELÚJÍTÁSIFELÚJÍTÁSI   

MUNKÁLATAIMUNKÁLATAI   

A téli hónapok során a 74-es főúttól Nagypá-

lin át Kispáliig tartó bekötőút használata a 

végső befejezés előtti állapotában is már biz-

tonságosabb közlekedés tett lehetővé a kör-

nyéken élőknek és az idelátogatóknak. 

A téli időjárás megszűntével a parkosítások, útbur-

kolati jelek felfestésével, valamint a lakóparknál az 

egy darab buszmegálló felépítményének elkészítésé-

vel folytatódnak a bekötőút építési munkálatai.   

TTELEPÜLÉSÜNKÉRTELEPÜLÉSÜNKÉRT  

DOLGOZNAKDOLGOZNAK  AA  

KÖZFOGLALKOZTATOTTAKKÖZFOGLALKOZTATOTTAK  

A közfoglalkoztatás átalakítása következté-

ben 2011. január 1-jétől megszűnt a közmun-

kaprogram, a közcélú munka és a közhasznú 

munkavégzés, melyeket az egységes közfog-

lalkoztatás rendszere váltott fel. 

Sok munkavállaló számára a közfoglalkoztatás az 

egyetlen lehetőség arra, hogy anyagi biztonságot 

teremtsenek saját maguk és családjuk számára. Ál-

talában meghatározott ideig történik a foglalkozta-

tás, amíg a munkaadó a munkaügyi központtól erre 

támogatást kap, de nem kizárt, hogy a megbízható, 

pontos munkavégzésnek az eredménye hosszabb 

távú együttműködés lesz. 

(https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/tajekoztato-a-

kozfoglalkoztatas-rendszererol) 

A támogatási rendszer változása miatt, az eddigi 

önkormányzati hozzájárulás rész mértéke 10 %-kal 

növekedett, és ez évben is a tavalyi létszámkeret 

igénylésére van lehetősége az önkormányzatnak a közfog-

lalkoztatás rendszerében. 

Bár a tél még nem múlt el, de az Önkormányzat már meg-

kezdte a parkok takarítását, rendbetételét, a szükséges 

metszési munkákat az önkormányzati dolgozók és a köz-

foglalkoztatottak bevonásával. A munkájuk eredményekép-

pen tovább szépül településünk, s a tavasz beköszöntével a 

gondos munkájukat a növények virágpompával hálálják 

meg. A levágott anyagok- a lehetőségekhez képest- hasz-

nosításra kerülnek apríték formájában a Faluközpont fűté-

sénél.  

Az ünnepélyes átadásra várhatóan április hónapban 

kerül sor. 

Bekötőutunk a munkák kezdetén 

A befejező munkák előtt 2019 elején. 
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TTERVEZETTERVEZETT   KÖZÖSSÉGIKÖZÖSSÉGI   PROGRAMOKPROGRAMOK   20192019--BENBEN   

Január 26.  Hagyományos Közösségi Disznóvágás (Öko-völgy) 

Február 02.  Tollfosztás a Közösségi Házban  

Február 09.  Orvosi előadás (Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, gyógyítása) (Közösségi Ház) 

Február 23.  Farsangi álarcok készítése Kézműves foglalkozás (Közösségi Ház)  

Március 02.  Gyerekfarsang (Közösségi Ház) 

Március 05.  Maskarás felvonulás, húshagyó keddi szokások felelevenítése (Közösségi Ház) 

Március 15.  Márc. 15. Ünnepség (Közösségi Ház) 

Március 16.  Nőnapi bál (Közösségi Ház) 

Március 22.  Aktuális kérdések, teendők a kertészkedésben (előadás a Közösségi Házban) 

Április 13.  Húsvéti tojásfestés, húsvéti dekorációk készítése (Közösségi Ház) 

Április 22.  Húsvéti locsolás (Közösségi Ház előtti tér) 

Április 27.  Anyák napi ajándékkészítés (Közösségi Ház) 

Április 30.  Májusfa állítás (Közösségi Ház előtti tér) 

Május 05.  Édesanyák és nagymamák köszöntése a Közösségi Házban 

Május 12.  Madarak és Fák napja (ÖKO-völgy) 

Június 01.  Gyereknap, Családi Nap (ÖKO-völgy) 

Június 02.  Országos RONCSDERBI verseny (Sport és Rendezvény Tér) 

Június 15.  DRÓN találkozó (Sport és Rendezvény Tér) 

Június 29.  Térségi Természetjáró Túra, Rózsák Ünnepe (szakmai konferencia, rózsa bemuta 

   tó, kulturális program) (ÖKO-völgy) 

Július 13.  Falu kirándulás  

Július 27.  Polgárőr Egyesület Családi Napja (ÖKO-Völgy) 

Augusztus 03. Műfüves Vándorkupa Bajnokság (Műfüves Futballpálya) 

Augusztus 10. Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület Családi Napja (ÖKO-völgy) 

  Fenyő Miklós nagykoncertje (Sport és Rendezvény Tér) 

Szeptember 14. Szüreti hagyományok felelevenítése (Gyümölcsfeldolgozó Üzem és környéke) 

Október 06.  Aradi Vértanuk Emléknapja (Közösségi Ház) 

Október 12.  Gesztenyesütés, szőlőhegyi túra 

Október 23.  Okt. 23-i megemlékezés az 56-os emlékműnél 

Október 27.  „Idősek Napja” (Közösségi Ház) 

November 16. Vers,- mese,- és prózamondó verseny (Közösségi Ház, ÖKO-Centrum) 

November 23. Adventi-koszorú készítés (Közösségi Ház) 

December 06. Érkezik a Mikulás (Turisztikai Központ, Közösségi Ház) 

December 17. Karácsonyi mézeskalács sütemények készítése (Közösségi Ház) 

December 22. „Mindenki karácsonya” ünnepség (Közösségi Ház) 

December 31. Új Év köszöntő a Közösségi Házban 



NAGYPÁLI HÍRMONDÓNAGYPÁLI 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 

PROGRAM ELŐZETESPROGRAM ELŐZETES   
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Március 02. /szombat/: Gyerekfarsang (Közösségi Ház) 
Március 15. /péntek/: Ünnepség (Közösségi Ház) 
Március 16. /szombat/: Nőnapi Bál (Közösségi Ház) 
Március 22. /péntek/: Aktuális  kérdések, teendők a kertészkedésben (Közösségi Ház) 
Március 23.  /szombat/: „TeSzedd!” akció  /Közösségi Ház előtti tér/ 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

KKVÍZJÁTÉKVÍZJÁTÉK   

Nagypáli Község Önkormányzatának 

szervezésében  

2019. március 4-én 0:00 órától 

idén is kvízjáték indul a  

http://nagypalikviz.hu elérhetőségen. 

Új játékosain az alábbi linken 

regisztrálhatnak: 

http://nagypalikviz.hu/signup 

(Tavaly regisztrált tagjaink előző évi belépési 

adataikkal már regisztrálva vannak) 

Értékes nyeremények!Értékes nyeremények!  

http://nagypalikviz.hu/nyeremenyek 

Minden héten 5 kérdés maximum 50 pontért, a játék 40 hete alatt maximum 2000 pontot 

lehet elérni.  

A játékba menet közben is be lehet kapcsolódni. 

Minden 1000 pontot elérő versenyző automatikusan részt vesz a sorsoláson. 

Minden kérdés megválaszolható a közösségi médiában Nagypáliról fellelhető információk alapján.  

Előnyben van, aki valóban ismeri, és napról napra olvassa a honlapunk, facebook oldalunk tartalmát. 

Figyelem! A kérdések megválaszolására csak bizonyos idő áll rendelkezésre, ha az időkeret 

elfogy, nem jár a pont. 


