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Ünnepélyes keretek között áp-

rilis 18-án adták át a 74-es főút-

tól Kispáli központjáig vezető 

bekötőút megújult szakaszát, 

mely 600 millió Ft-os kormány-

zati támogatással valósult meg.  

Az új buszmegállónál tartott ünnep-

ségen közösen vágták át az átadást 

jelképező szalagot Köcse Tibor Nagy-

páli polgármestere, Vigh László ország-

gyűlési képviselő,  Horváth Zsuzsanna 

Kispáli polgármestere, Balaicz Zoltán 

Zalaegerszeg polgármestere, Mórocz 

József a Magyar Közút megyei igazga-

tója, és Csizmadia Roland a beruházás 

építésvezetője.  

A beruházó képviselője Mórocz Jó-

zsef elmondta, hogy közel 70 éve 

épített út komplex felújítása, maga-

sabb műszaki tartalommal, remix 

technológiával, környezetbarát mó-

don valósult meg, a mai igényeknek 

megfelelő közlekedési viszonyokat 

eredményez a jövőben.  

Az átadás alkalmával Nagypáli pol-

gármestere hangsúlyozta, hogy az 

útfelújításra már nagy szükség volt, 

hiszen még az ötvenes években ka-

pott szilárd burkolatot a község a 

szomszédos Kispálival együtt új 

nyomvonalon. Azóta a jelentősen 

megnövekedett forgalom miatt a 

közút állapota rendkívül sokat rom-

lott, már nem felelt meg a korszerű, 

biztonságos közlekedési feltételek-

nek, sokszor adódtak veszélyes hely-

zetek. Pár évvel ezelőtt Nagypáli ön-

kormányzata 45 millió Ft-os költség-

gel felújíttatta a községen átvezető 

szakaszt, de ez csak kismértékben 

javított a helyzeten. A község szom-

szédságában épülő autóipari tesztpá-

lya minél jobb megközelíthetősége 

miatt is további útjavítási munkálatok 

szükségesek a Kispálit érintő szaka-

szokon, melyek megvalósulásával a 

környék közlekedési feltételei még 

tovább javulnak. 

Vigh László országgyűlési képviselő, 

miniszteri biztos beszédében hangsú-

lyozta, hogy a kormány számára ki-

emelten fontos az alsóbbrendű utak 

felújítása is. Emellett a két település, 

Nagypáli és Kispáli rendezettsége 

példaértékű, nemcsak a helyi porták, 

hanem a közterületek, az út menti 

területek környezetére, virágosításá-

ra, parkosítására is fokozott figyel-

met fordítanak. 

Az Önkormányzat által készíttetett új, 

egyedi megjelenésű buszváró a lakópark 

közelében. 
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fogadtak bennünket. A mintegy 2500 lakosú ru-

szin település a Volóci járásban található, a törté-

nelem során főként katonai és közigazgatási köz-

pontként szolgált. Vendéglátónk az ukrán szárma-

zású polgármester Ryabincsák Mihál 

Mihájlovics már több alkalommal járt Nagypáli-

ban, a többnapos program során is velünk tartott.  

Másnap a járási székhellyel, a közeli Volovec vá-

rosával ismerkedtünk, megnéztük a felújítás alatt 

álló görögkatolikus fatemplomot, majd folytattuk 

utunkat a Szinevéri Nemzeti Parkba. A Park 

az ökörmezői járásban található, hegyekkel, er-

dőkkel borított, gazdag ásványvízforrásokban, jó 

természeti adottságai miatt a turisták előszeretet-

tel látogatják. Ellátogattunk az itt található 12 hek-

t á ro s  reh ab i l i t á c ió s  közpon t ba ,  a 

„medveszanatóriumba”, mely 2011-től működik, 

elsősorban olyan barnamedvéket gondoznak itt, 

amelyeket korábban méltatlan körülmények kö-

zött tartottak. A macik nem idegenkedtek tőlünk, 

többen is kíváncsian odamerészkedtek a kerítés-

hez. Este a kellemesen elfáradt csapatunknak a 

vidám beszélgetés mellett Kerekeséknél nagyon 

jól esett a finom vacsora, a frissen sült malacpe-

csenye, a többféle helyi gasztronómiai különleges-

ség.  

Szombaton uticélunk egyik legfontosabb állomásá-

hoz érkeztünk, ellátogattunk a Vereckei hágó-

ra, a magyar honfoglalás millecentenáriu-

mának alkalmából emelt emlékműhöz, me-

lyet ünnepélyes keretek között 

megkoszorúztunk. A vereckei 

hágó történelmünk része, a le-

genda szerint itt jöttek be hon-

foglaló őseink. Az emlékmű el-

készítésére Matl Péter, Kárpátal-

ja egyik legjelentősebb mai szob-

rászművésze kapott megbízást, 

aki a környező népek népművé-

TTOVÁBBOVÁBB   ERŐSÖDTEKERŐSÖDTEK   AA   TESTVÉRTELEPÜLÉSITESTVÉRTELEPÜLÉSI   

KAPCSOLATOKKAPCSOLATOK   AA   KKÁRPÁTALJAIÁRPÁTALJAI   AALSÓVERECKÉVELLSÓVERECKÉVEL   

A Nagypáli önkormányzat az e célra el-

nyert pályázati támogatás felhasználásával 

április elején autóbuszos kárpátaljai utat 

szervezett. Az utazásra a képviselő-testület 

tagjai, valamint a faluban működő civil 

szervezetek vezetői és a közösségi progra-

mokban részt vállaló legaktívabb tagjai 

kaptak meghívást.  

Nagypáli és Alsóverecke települése 2016 nyarán 

kötöttek testvér települési megállapodást, az öt-

napos program, valamint az önkormányzatok kö-

zötti kölcsönös tapasztalatcsere során a már ki-

alakult kapcsolatok tovább mélyültek.  

Az autóbusszal csütörtökön kora reggel indultunk 

a faluház elöl, és a délutáni órákban megérkeztünk 

utunk első állomására, Beregszászra. Itt már várt 

bennünket az idegenvezetőnk, aki a városban tett 

séta során bemutatta a legfőbb nevezetességeket, 

beszélt a város múltjáról és jelenéről.  

Beregszász Ukrajnában a Beregszászi járás szék-

helye, a magyar határtól mindössze 8 km-re van, a 

mintegy 24 ezres város lakosainak fele magyar, 

ezért is jelentős magyar kulturális központ. Sétánk 

során többek között megtekintettük a református 

templomot, mely a város egyik legszebb műemlé-

ke, láttuk az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színhá-

zat, ahol korábban Vidnyánszky Attila (ma a buda-

pesti Nemzeti Színház igazgatója) volt a színház 

főrendezője.  

Az egykori törvényszék épületében jelenleg a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola mű-

ködik, itt található a Polónyi Katalin Textilmúze-

um is, ahol különböző technikával készült beregi 

és más kárpátaljai vidékről származó szőtteseket 

láttunk. A beregszászi városnézést követő ebéd 

után továbbindultunk szál láshelyünkre 

Alsóvereckére, ahol a város vezetői szívélyesen 
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szetének közös motívumai alapján alkotta meg a 

művet. Az alkotás bonyolult, többrétegű szimbó-

lumrendszert foglal magába, a hétágú virágforma 

az ősi vallásokból vett életfamotívum, a hét ág 

egyben a hét magyar törzsét, az alsó kő pedig a 

vérszerződés kelyhét is jelképezi. A pusztuló em-

lékművet 2008-ban a Magyar Állam támogatásával 

újjáépítették, a Kelet és Nyugat közötti kaput is 

jelképezi.  

Délután megcsodáltuk az alsóvereckei pravoszláv 

templomot, majd újabb fontos esemény követke-

zett, koszorút helyeztünk el a településen 

felújítás alatt álló katonai temető emlék-

művénél.  

A főtértől mintegy 150 m-re terül el az a dombol-

dal ahova a világháborúk magyar áldozatait hantol-

ták el. Az emlékhely méltó kialakításában jelentős 

szerepet vállal a település ukrán polgármestere, 

emellett a Nagypáli önkormányzat koordinálásával 

a Honvédelmi minisztérium támogatásával folya-

matban van a temető környezetének rendbetéte-

le.  

Vasárnap reggeli után először a Katlanfalunál lévő 

Szent Gyógyító Forrás zarándokhelyhez 

látogattunk, amelynek vizében megfürödve a le-

genda szerint elkerül bennünket minden betegség.  

Rövid pihenő után továbbindultunk Felsőgereben-

re az Árpád-vonalként ismert magyar erőd-

rendszer látogatható földalatti alagút-és bun-

kereihez. A Magyar Királyi Honvédség légvonal-

ban mért 600 kilométeres védővonalát a Kárpá-

tokban alakították ki.  

A Gerebeni közel 2,5 kilométer 

hosszú háromszintes alagútrend-

szert a helyiek turistalátványos-

sággá alakították és idegenveze-

téssel bárki megnézheti a láto-

gatható részeit. Nem mindenna-

pi élmény volt kicsit elidőzni a 

földalatti bunkerekben, egy 

olyan második világháborús hely-

színen, amit egykor embertelen körülmények kö-

zött magyar katonák és civil szakemberek hoztak 

létre. A kijáratnál lévő emléktáblánál mi is lerót-

tuk kegyeletünket a hősök előtt. A bunkernél el-

fogyasztott ebéd után a közeli katolikus templom-

ba látogattunk, ahol részt vettünk a helyi szokások 

szerint megtartott szentmisén.  

Az utolsó nap reggeli után búcsút vettünk vendég-

látóinktól, majd hazafelé még megnéztük a mun-

kácsi várat. Kárpátalja legszebb történelmi mű-

emléke fontos szerepet játszott a Rákóczi szabad-

ságharc idején is, a vereség után osztrák kézre 

került. Az idők folyamán állaga leromlott, de kö-

zel húsz éve megkezdődött a restaurálása, szépen 

helyreállították, ma már múzeumként működik, 

szabadon látogatható, bástyáiról gyönyörű kilátás-

ban volt részünk.  

A kárpátaljai kiránduláson megismerkedtünk a 

határon túl élők nehéz életkörülményeivel, emel-

lett gyönyörű tájakon jártunk, új barátságokat kö-

töttünk, mindannyian maradandó, örökre emléke-

zetes élménnyel gazdagodtunk. (hkzs) 
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A A FALUBELIEKFALUBELIEK  

ÖSSZEFOGÁSÁVALÖSSZEFOGÁSÁVAL  

SZÉPÜLTSZÉPÜLT  AA  TELEPÜLÉSTELEPÜLÉS  

A nagypáli lakosok számára kiemelten fontos a 

környezet- és a természetvédelem, a település 

közterületeinek virágosítása, csinosítása, ez egyik 

fő célja a közelmúltban megalakult helyi civil szer-

vezetnek, a Smaragdzöld Jövő Egyesületnek is. 

Az itt élők nagy örömére elkészült a falut átszelő 

út felújítása. A munkálatok során a lakóliget bejá-

ratánál új buszmegállókat alakítottak ki, emellett 

elkészült a régóta hiányolt új járdaszakasz is a 

közút mellett, amely sokkal biztonságosabbá teszi 

a gyalogos közlekedést a falu központja felé.  

Április 13-án délelőtt ide szervezett társadalmi 

munkát az Egyesület az önkormányzattal össze-

fogva, hogy az új létesítmények környezete is par-

kosítva legyen. A rendkívül kellemetlen zord idő-

járás ellenére lelkes csapat gyűlt össze, a falu ap-

raja nagyja összefogott a terület szépítése érde-

kében. Az ültetéshez szükséges cserjéket, növé-

nyeket az önkormányzat biztosította, a szükséges 

szerszámokat az önkéntesek hozták magukkal.  

A jól szervezett munka eredményeként kora dé-

lutánra valamennyi növény a helyére került, a 

résztvevőket a szervezők finom ebéddel várták a 

faluházban, ahol fehér asztal mellett beszélgetve 

pihenték ki a fáradalmakat. 

AANYÁKNYÁK  NNAPIAPI  

AJÁNDÉKKÉSZÍTÉSAJÁNDÉKKÉSZÍTÉS  AA  

KKÖZÖSSÉGIÖZÖSSÉGI  HHÁZBANÁZBAN  

Anyák Napja előtt egy héttel a Nagypáli 

gyerekek saját készítésű ajándékkal készül-

tek meglepni anyukájukat és nagymamáju-

kat a közelgő ünnepen.  

Az önkormányzat által szervezett kézműves foglal-

kozáson virágokat készíthettek színes krepp- és 

muffin papírból. 

A gyerekek nagyon ügyesen formázták a virágokat, 

ügyesen bántak az ollóval, ragasztóval. A kicsik és 

nagyok örömmel vitték haza virágcsokrokat, édes-

anyjuknak, nagymamájuknak. 

Önkormányzati dolgozók és a közfoglalkoztatottak 

közösen ültetik a facsemetéket az út mellett 
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HAGYOMÁNYŐRZŐ HAGYOMÁNYŐRZŐ 

„HÚSVÉTI LOCSOLÁS”„HÚSVÉTI LOCSOLÁS”  

Húsvét előtti héten a húsvétváró prog-

ramsorozat keretében a Közösségi Ház-

ban kézműves foglalkozásra került sor.  

JJÁTSZÓHÁZÁTSZÓHÁZ  --  HHÚSVÉTIÚSVÉTI  

KÉSZÜLŐDÉSKÉSZÜLŐDÉS  

Húsvéti szokásokat felidézve a résztvevők to-

jást festettek hagyományos módon, de új 

technikák kipróbálására is volt lehetőség, s így 

márványos, arannyal, ezüsttel, díszített tojások 

is készültek. Amíg a tojások száradtak további 

alkotások is születtek, változatos húsvéti de-

korációk, különböző nyuszi figurák és tojás-

tartók.  

Húsvét hétfőn reggel, lányok, fiúk és 

szüleik gyülekeztek a Közösségi Ház 

előtti téren, ahol egy magyar népszokás 

a „húsvéti locsolás” felelevenítésére ke-

rült sor.  

Az idén is így történt. A kislányok izgatottan 

várták, hogy a fiúk meglocsolják őket, akik a 

locsolóversek elmondása után rendre meg is 

locsoltak mindenkit az illatos kölnijeikkel. 

Amikor már minden kislány elég illatos volt, 

kis kosárkáikból festett és csoki tojással kínál-

ták meg a fiúkat. A nagypáli kislányok biztosan 

nem „hervadnak el”, erről a legények most is 

gondoskodtak!  
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IISMÉTSMÉT  ÁLLÁLL  AA  MÁJUSFAMÁJUSFA  AA  

FALUKÖZPONTBANFALUKÖZPONTBAN  

Április 30-án délután a falu minden korosz-

tálya, gyerekek és felnőttek gyülekeztek a 

Közösségi Ház előtti téren, hogy segítse-

nek a májusfa felállításának munkálatai-

ban.  

A hagyományos programon valamennyi korosz-

tály képviseltette magát, gyerekek, fiatalok, anyu-

kák, nagymamák segítettek a piros, fehér, zöld 

szalagok felkötésében, helyi szokásként az Elek-

nek nevezett bábú is felkerült a fára.  

A munka nehezét a férfiak végezték, akik most is 

ügyesen megoldották az egyáltalán nem veszély-

telen feladatot, és sikeresen a helyére állították a 

szépen feldíszített fát. A közös munka eredmé-

nyeként a sudár fenyőfa tetején színes szalagok 

lengenek a magasban, messziről megcsodálhatják 

az arra járók.  

A munka végeztével a 

polgármester mindenki-

nek megköszönte a segít-

séget és finom babgulyás-

ra invitálta a jelenlévőket, 

akik vidám beszélgetés 

mellett falatozva, iszogat-

va töltötték az est továb-

bi részét. 

SSMARAGDFAMARAGDFA®®  VIRÁGZÁSVIRÁGZÁS  

LLAKÓÉPÜLETEKAKÓÉPÜLETEK  ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAKENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK  ÉSÉS  MEGÚJULÓMEGÚJULÓ  

ENERGIAENERGIA  FELHASZNÁLÁSÁNAKFELHASZNÁLÁSÁNAK  NÖVELÉSÉTNÖVELÉSÉT  CÉLZÓCÉLZÓ  PÁLYÁZATIPÁLYÁZATI  

LEHETŐSÉGLEHETŐSÉG  

A Sunwo Zrt. volt az első ma-

gyarországi kutató és fejlesztő 

cég, aki kifejezetten a magyar-

országi éghajlati viszonyokra 

adaptálta a Paulownia 

T o m e n t o s a  a l f a j t ,  a 

Smaradgfát®.  

Ez a növény a harmadik évtől 

virágzik, 20–25 cm hosszú 

tölcsérszerű, nektárdús virágai 

fürtökben jelennek meg, erőteljes vaníliaillatot 

árasztva. 

A településünk közterülete-

in, a 3-5 éve ültetett sma-

ragdfák az idén ismét  sze-

met gyönyörködtető virágba 

borultak. 

2019. április 25-én a  Nagypáli Innovációs Ökocentrumában tartott tájékoztatót Avar 

Emese a Napelem Solar Grup Kft. területi képviselője . Az ott elhangzott, 0 %-os  pályáza-

ti hitelből történő energiahatékonysági és megújuló energia felhasználásának megvalósítás-

hoz még van lehetőség csatlakozni. Bővebb tájékoztatást Köcse Tibor polgármestertől (+36 20 

360 7530, vagy 06 92 564 041 telefonszámon) lehet kérni. 
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TELEPÜLÉSENTELEPÜLÉSEN   

Nagypáli Önkormányzata szervezésében negyed-

évi rendszerességgel faluvizit kerül megtartásra 

egy szakértő bizottsággal, mely körbejárja a falu 

bel- és külterületeit.  

A tapasztalatokról, látottakról készül egy problé-

matérkép, amin megjelölésre kerülnek a problé-

más területek és az adott területért felelős (lakos, 

önkormányzat, vagy valamilyen közmű-szolgáltató, 

stb.) is. A faluvizit során ellenőrzésre kerül a köz-

területek tisztasága, használata, valamint az, ha a 

lakók engedély nélkül bármit ültetettek, telepítet-

tek, vagy kihelyeztek. Az első vizitre várhatóan 

június első felében kerül sor. 

A faluközpontban 

virágdézsákba ül-

tetett áfonya-

csemeték és ár-

vácskák együtt 

díszítik a környe-

zetünket, de ez 

egyben egy kísér-

let is arra, hogy 

megtudjuk, melyik 

fajta áfonya lesz az, ami a környékünkön és a gyü-

mölcsösben is nagy mennyiségben telepíthető lesz.  

KKÖZTERÜLETÖZTERÜLET  

HASZNÁLATÁNAKHASZNÁLATÁNAK  

SZABÁLYAISZABÁLYAI  

A közterület rendeltetéstől eltérő célú 

használatbavételi szabályairól Nagypáli Kö-

zség Önkormányzati Képviselőtestületének 

16/2000. (XII. 30.) számú rendelete rendel-

kezik.  

A közterületet rendeltetéstől eltérő célra hasz-

nálni közterület-használati engedély birtokában 

lehet, amelyhez hozzájárulás, valamint ezen ren-

delet mellékletében meghatározott díjtételek sze-

rint számított használati díj megfizetése szükséges. 

A közterület rendeltetésétől eltérő jellegű hasz-

nálatát a polgármester egyszemélyben engedélye-

zi, ha a közterület használatba adás szabályait, fel-

tételeit a képviselőtestület megállapította. 

Ha a közterület igénybevétele építési munka vég-

zésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, 

felvonulási épület, stb. elhelyezése céljából szüksé-

ges az engedélyt a kivitelezést megrendelő ingatlan 

tulajdonosának, a kivitelező vállalkozó megjelölé-

sével, vagy a kivitelezőnek kell kérnie. A közterü-

let igénybevételének befejezése után az eredeti 

állapot helyreállításáért a tulajdonos és a kivitele-

ző egyetemlegesen felelős. 

(A rendelet teljes terjedelmében elérhető: nagypali.hu 

honlapon) 

BBIOIO  ((ZÖLDZÖLD) ) HULLADÉKHULLADÉK  LERAKÓLERAKÓ  

KERÜLKERÜL  KIJELÖLÉSREKIJELÖLÉSRE  

Nagypáli önkormányzata ez év júniusától tervezi, hogy a lakópark közelében kijelölnek egy lerakóhelyet a 

kertekben keletkező biohulladék (biohulladék: a háztartásokban keletkező élelmiszer- és konyhai hulla-

dék, továbbá a kertekből és parkokból származó zöld hulladék is) leraká-

sára. A lerakott bio hulladék első körben komposztálásra kerül, de későb-

biekben, a tervezett biogáz berendezésben kerülne hasznosításra. 

Erre a helyre szigorúan csak ilyen jellegű hulladék lerakására lesz mód. Az 

ettől eltérő hulladék lerakójával szemben az önkormányzat felelősségre 

vonást kezdeményez.  

ÁÁFONYAFONYA  CSEMETÉKCSEMETÉK  ÉSÉS  

VIRÁGOKVIRÁGOK  

nagypali.hu


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   
Június 1. /szombat/: Gyereknap, Családi nap (Öko-völgy) 

Június 2. /vasárnap/: II Napkitörés Roncsderby országos futam (Sport- és rendezvénytér) 

Június 29. /szombat/: Térségi Természetjáró Túra; Rózsák Ünnepe; Madarak és Fák 

Napja (Öko-völgy) 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 
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MEGHÍVÓMEGHÍVÓ  

Tisztelt Lakosság! A Nagypáli Önkormányzat a korábbi évek hagyományaihoz híven  

„CSALÁDI NAPOT” „CSALÁDI NAPOT” szervez,szervez,  az idén egybekötveaz idén egybekötve  aa  „GYERMEKNAPPAL”„GYERMEKNAPPAL”,,    

2019. 2019. JÚNIUSJÚNIUS  11--ÉNÉN  ((SZOMBATONSZOMBATON) 13. 00 ) 13. 00 ÓRÁTÓLÓRÁTÓL  AZAZ  ÖKOÖKO--VÖLGYBENVÖLGYBEN..  

A helyi közösségeknek főzőversenyt hirdetünk meg, amelyre nevezni az alábbiak szerint lehet. A csapatok pörkölt-

nek való alapanyagokból és burgonyából főzhetnek. A főzéshez szükséges húst és burgonyát, illetve az alapfűszere-

ket (só, pirospaprika, bors, majoránna,  vöröshagyma, fokhagyma, zsír) az önkormányzat  egységesen biztosítja a csapa-

toknak. Egyéni ízlés szerint a további fűszereket minden csapat a saját költségére szerezze be. Jelentkezéskor fog 

eldőlni ki milyen pörköltet fog főzni.  

Érdeklődni, jelentkezni, Farkas Ferencné Jutkánál, május 29. (szerda) 20.00 óráig lehet, személyesen a 

könyvtárban, vagy a 30/ 8990177 telefonszámon.  

Program az ÖKO- völgyben: 

13.00: - Főzés megkezdése 

 - Népi fajátékok gyerekeknek, felnőtteknek 

 - Némós csúszda és ugráló 

 - Aszfaltrajzverseny 

 - Csillámtetoválás 

 - Arcfestés 

 - Ügyességi versenyek  

 - Egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsadás 

 - Elektromos kisautókkal autózás 

 - Főzőverseny eredményhirdetése 

KÖZBEN, - 15.00 ÓRÁTÓL  ZSONGI BOHÓC  INTERAKTÍV MŰSORA 

Mindenkit szeretettel várunk. 

Nagypáli, 2019. 05. 23.     Tisztelettel :  Köcse Tibor sk. 

            polgármester 


