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K ARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A FALUHÁZBAN
Karácsonyváró programsorozat utolsó rendezvénye, a
„Mindenki Karácsonya” volt,
ami december 22-én vasárnap délután került megrendezésre, a Közösségi Házban.
A meghitt ünnepen Köcse Tibor polgármester köszöntötte a jelenlévőket,
majd a Nagypáli gyerekek énekes, verses műsora, a Betlehemes színdarab
előadása következett. Ezt követően a
Nagypáli Napraforgó néptánc csoport
műsora szórakoztatta a közönséget.
A további jó hangulatot meghívott
vendégként a RÉPARETEKMOGYORÓ Társulat biztosította, karácsonyi
zenés interaktív műsoruk, melynek
során a gyerekeket is sikerült bevonni
a játékos feladatokba, nagy tetszést aratott a jelenlévők körében. Bár az
idén sem volt „fehér karácsony”,
de a műsor alatt a helyiséget ellepő ezernyi légbuborék igazi
„havas tájat” varázsolt, így már
könnyű volt a képzeletbeli hóember, hóangyal építés a gyerekekkel, a közös játékokba, éneklésbe
még a legkisebbek is örömmel
bekapcsolódtak.
A műsor végén sor került a Nagypáli
KVÍZ nyereményeinek kiosztására,
sok értékes ajándék talált gazdára. A
Nagypáli Önkormányzat vendégül látta
a jelenlévőket, és távozáskor minden
család kapott ajándékba egy csomag
szaloncukrot.
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N AGYPÁLI K VÍZ NYERTESEK
2019- BEN

A nagy sikerre való tekintettel az idén is
volt Nagypáli KVÍZ játék, mely 2019. március 4-én kezdődött és december 8-án zárult.
A játékosoknak hétről hétre öt kérdésre kellett
válaszolni, minden helyes válasz 10 pontot ért. A
játék negyven hete alatt 2000 pontot lehetett elérni, a nyereményjáték sorsolásában azok a játékosok vettek részt, akik legalább 800 pontot szereztek. A sorsolás december 12-én megtörtént.
A szerencsés nyertesek az ajándékot a „Mindenki
Karácsonya” ünnepségen személyesen vehették
át, akik valamilyen okból nem tudtak eljönni az
ünnepségre, azok postán kapták meg a nyereményüket. A nyertesek között nemcsak helyi lakosok
voltak, ez is bizonyítja, hogy Nagypáli honlapját
sokan látogatják, a jó válaszokhoz szükséges információkat onnét szerezhették.
A fődíjat a 3 nap 2 éj 2 fő részére a NAGYPÁLI FŐNIX APARTMANHÁZBAN
Belső Ferenc Nagypáli lakos nyerte.

A Zöld Út falufejlesztési program 1997-ben vette
kezdetét Nagypáliban, melynek fő célja egy fejlett
európai színvonalú, önfenntartó településsé fejlődés, megőrizve a magyar, és területi egységből
adódóan a göcseji falvak hagyományait.
A fejlesztések korai szakaszában kezdődött el az amerikai
stílusú lakópark kialakítása. Napjainkban Nagypáliban soha nem látott mértékben nőnek ki az új házak a lakóparkban, az elmúlt hónapokban hat építkezés kezdődött
és már van amelyikben már laknak, vannak amelyikeknél a
kivitelezés van folyamatban.
Az építkezések kisebbik része hagyományos téglaépítésű,
nagyobb része pedig könnyűszerkezetes, de mindegyik
energiatakarékos megoldásokkal rendelkezik. Az épülő
házak között van egy, amelyik előregyártott könnyűszerkezetes panelekkel épült igen rövididő alatt.

Ú JABB LENDÜLETBEN A
LAKÓPARKBAN AZ
ÉPÍTKEZÉSEK

A M IKULÁS EZÚTTAL IS
BUSSZAL ÉRKEZETT A FALUBA
A Mikulás december 5-én délután érkezett
Nagypáliba, és ismét a falubusszal látogatta meg két helyszínen a rá váró falubeli
gyerekeket, hogy átadja ajándékait.

A Mikulás először a lakótelepi gyerekekkel találkozott a turisztikai központ előtt, akik már izgatottan várták érkezését. A nagyszakállú az idén is
a falubuszban fogadta a gyerekeket és szüleiket.
Az ajándékok átadása előtt mindenkihez volt néhány kedves szava, a bátrabb gyerekek most is
verssel, énekkel, rajzzal és egyéb ajándékkal kedveskedtek neki.
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A bátortalanabb kicsik között előfordult, hogy
eltörött a mécses az ijesztőnek tűnő apóka és a
krampuszok láttán, de hamar megvigasztalódtak.

Jócskán beesteledett mire a Mikulás a busszal
tovább indult a Faluház elé, ahol a többi faluban
élő gyerek türelmetlenül várta érkezését. Itt is
figyelmesen meghallgatott mindenkit, megnyugtatta a megszeppent kicsiket, a krampuszok pedig
gondoskodtak arról, hogy valamennyi falubeli
gyerek megkapja a jól megérdemelt csomagot.

A Mikulás dolga végeztével tovább indult ajándékosztó útjára, de megígérte, hogy jövőre ismét
eljön!

N AG YP ÁL I T É L E N
December 13–n, Luca napján behavazott a táj
Nagypáliban. A havas táj szépsége nem tartott sokáig, gyorsan elolvadt a hó, s inkább tavaszias idő
lett, mint télies.
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K ÖZÖSSÉGI ÚJRAÉLESZTÉSI
OKTATÁS

Nagypáli Önkormányzata már korábban
beszerzett egy automata defibrillátor készüléket (ez egy életmentő eszköz), mely a
faluközpontban a Közös Önkormányzati
hivatalban érhető el.
A készülék ismerőinek, illetve az elsősegélynyújtási ismeretek oktatásán részt vettek köre mára
már lecsökkent, ezért új tanfolyam, illetve képzés
vált szükségessé.
Az Országos Mentőszolgálat a Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához
kapcsolódó egészségügyi
ágazati
szakpolitikai program keretében országos közösségi újraélesztési
tréning sorozatot valósít meg.
A programhoz csatlakozva, Nagypáli Önkormányzata december 9-én kihelyezett tanfolyamot szervezett a településünkön a faluházban, ahol az oktatást Németh Zsolt mentőtiszt vezette.
Program célja volt, hogy a képzést elvégző laikusok képesek legyenek:
Nyugdíjba vonult Zsidi Zoltán, a Magyar
Posta dolgozója, Nagypáli postása.

·

Elsősegélynyújtás szabályainak, alapelveinek
ismeretére
· A baleseti helyszín felmérésére, értékelésére,
biztonságosságának megítélésére
· Segélykérésre, mentőhívásra
· Beteg állapotának felmérésére
· Újraélesztés folyamatának elvégzésére, félautomata defibrillátor használatával
· Megfelelő kommunikációra baleseti helyszínen
Az oktatáson résztvevők, az ismeretek birtokában már magabiztosabban lesznek képesek az
elsősegélynyújtási, illetve újraélesztés folyamatának elvégzésére, akár AED készülékkel, akár anélkül is.

N YUGDÍJAS LETT A FALU
POSTÁSA

Bensőséges ünnepség keretében Nagypáli Önkormányzata
nevében Köcse Tibor polgármester köszönte meg a településért végzett munkáját, s
kívánt neki hosszú, boldog
nyugdíjas éveket.
Polgármesterünk reményét
fejezte ki, hogy Zoli nem
hagyja el teljesen Nagypálit, s
közös munkára a nyugdíjas
évei alatt is számíthatunk.
Ennek legfőbb bizonyítéka, hogy Zoli a feleségével
együtt felvételét kérte a helyi nyugdíjas egyesület-

be, melynek örömmel eleget tettünk, és bízunk
abban, hogy a jövőben aktívan bekapcsolódnak az
egyesület tevékenységébe.

L ÁTÓÚT N AGYPÁLIBA , A
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
FALUJÁBA
A Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei
Igazgatóságának szervezésében — a
„Művelődő
Közösségek
NyugatMagyarországon” elnevezésű EFOP-3.7.3-162017-00150 azonosító számú projektjének keretén belül — a tizenegyedik Metszéspont
műhelyfoglalkozásra 2019. december 10-én
került sor Nagypáliban.
A reggeli borongós, később napsütéses téli napon
Nagypáli község nagyívű fejlődését szemlélték
meg, amelynek mozgatórugója a 2007-ben elindított program, azon belül pedig a megújuló energiaforrás, melynek eredményeként a községünk
2020 végére az önkormányzati fogyasztás területén eléri a teljesen zöld energiafelhasználást.
Nemcsak a helyi önkormányzati vezetők elhivatottak a megújuló energiaforrások tekintetében,
de a faluban élők is hasonló szemléletet vallanak.
Az egykor 272 lelkes falu lakossága 500 főnél
többre emelkedett a tudatos falufejlesztésnek köszönhetően. Megtalálható itt a bioszolár fűtőmű, a
napraforgó alakú, napkövető rendszerrel ellátott

Nagypáli
Faluházban
december 15-én a hagyományos karácsonyi
kézműves
foglakozáson, mézeskalács sütemények díszítésére került sor.
A tésztát előző nap, két –három ügyes anyuka
begyúrta, kiszaggatta és az önkormányzat
konyhájában megsütötte. A sok-sok különböző formájú süteményhez a cukormázat Mészégető Mária keverte ki saját jól bevált receptje szerint, majd kiadagolta kis zacskókba.
Több féle díszítő mintát mutatott a résztvevőknek, megmutatta, hogy kell fogni és kinyomni a mázat a zacskóból, amit a gyerekek

napelemtelep és a napkollektorok hálózata is. A 5
Zöld Út Falufejlesztési Programnak köszönhetően a falu központjában smaragdfa ligetet telepítettek. Az önkormányzat szolgálati gépkocsija is
elektromos autó, melyet természetesen a helyi
töltőállomás lát el energiával. Az új házak közepén
látványos játszótér várja a legfiatalabbakat, mely
közel sem szabványos, hanem igazi grund.
A közművelődés is a legjobb úton halad, a településen teljes állású, OKJ-s végzettséggel rendelkező
közművelődési és közönségkapcsolati szakember
figyel a lakosság kulturális igényeire. A kötelezően
nyújtandó alapszolgáltatáson felül számtalan közösségépítő programot, eseményt valósítanak meg
Nagypáliban.

H AGYOMÁNYÁPOLÁS M ÉZESKALÁCS SÜTEMÉNY
DÍSZÍTÉS
különösen élveztek. A jó hangulatú foglalkozáson, gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon
ügyesek voltak, mindenki három papírtálca
sütit díszíthetett, amit haza is vittek.
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KARÁCSONY ELŐTTI AJÁNDÉKOZÁS
ZAJLOTT NAGYPÁLIBAN

Nagypáli Önkormányzata
idén is támogatta a közös
hivatalhoz tartozó településeken (Kispáli, Kisbucsa, Nemeshetés, Alsónemesapáti,
Nemesapáti, Vasboldogaszszony, Szentpéterúr) élő kisgyermekes családokat a Magyar
Iszlám Szervezet segítségével érkezett bébiételekből, sőt, a
társulásból időközben kivált Gősfa községbe is jutott. Itt
az adományozás a Gősfa Község Kultúrájáért, Fejlődéséért
Egyesülettel együttműködésben zajlott le.

Németh Zsolt vasboldogasszonyi (balról)
és Köcse Tibor nagypáli (jobbról)
polgármester, valamint Horváth Edit, a
gősfai egyesület elnöke

F OLYTATÓDIK A JÁTÉKOS FEJLESZTŐ TORNA
GYERMEKEKNEK
gyermek a hétköznapitól eltérő mozgásformákkal
és mozgásfejlesztő eszközökkel ismerkedjen meg.
Mozgásfejlesztő foglakozásainkra 1 éves kortól 3
éves korig váruk a már járni tudó, izgő-mozgó
kistornászokat. A foglalkozások nem épülnek
egymásra, de a rendszer mégis szoros egészet
alkot, így a csatlakozás év közben bármikor lehetséges!
Az elmúlt években népszerűvé vált Csiri-biri Játékos Mozgásfejlesztő Torna pályázati finanszírozású programja ugyan befejeződött, de Nagypáli Önkormányzata úgy döntött, hogy a helyi
lakosok számára tovább finanszírozza a foglalkozásokat, melyek egy olyan dalolós, mondókázós,
örömteli foglalkozás, ahol cél, hogy a legtöbb

MEGALAKULT NAGYPÁLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SZENTPÉTERÚRI KIRENDELTSÉGE
Az önkormányzati választásokat követően Szentpéterúr település
csatlakozott Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A település önkormányzati küldöttsége és a Szentpéterúri Kirendeltség
dolgozói december 17-én bemutatkozó látogatáson és munkamegbeszélésen vettek részt Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatalban. Szentpéterúr polgármestere köszönetet mondott a csatlakozási lehetőségért, ezt követően bemutatta a településükön működő kirendeltség dolgozóit. A munkamegbeszélés második
részében szakmai egyeztetésen vettek részt a Hivatalt vezető jegyző, Szita Gabriella vezetésével.

Az önkormányzati választások következtében kikerülő
tag pótlása vált szükségessé a Göcsej-Zala mente Leader Egyesületnél.
A tisztújító Közgyűlésre 2019. december 3-án Nagypáliban került
sor, melynek levezetője a Rózsás Miklós a munkaszervezet vezetője volt.
A közgyűlés az elnökség tagjai közé választotta Gyarmati Antal,
Zalalövő polgármesterét és egyúttal megválasztotta Göcsej-Zala
mente Leader Egyesület elnökévé. A közgyűlés határozata alapján Vertetics Lászlót döntéshozó testületbe választotta.
A tisztújítást követően tájékoztató hangzott el a Göcsej-Zala
mente Leader Egyesület helyzetéről, valamint a még meglévő
pályázatok sorsáról.
(Bővebb információ: http://www.gocsejzalamente.hu/)

G ÖCSEJ -Z ALA
MENTE L EADER
E GYESÜLET
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KÖZGYŰLÉSE

S ZE NT P É T E R ÚR
Szentpéterúr község Zala megye keleti részén, a Balaton felé eső oldalon fekszik. A Zalai-dombságot
a Principális-csatorna és az Alsó-Zala észak-déli irányú völgyeivel felszabdalja, közrefogva a kisebb egységet, a Zalaapáti-hátat, melynek dombjai között található a település. A falutól északra a 76-os főút, délre
a 75-ös főút halad, innét közelíthető meg Pacsa felől Szentpéterúr.
A Szentpéterúri Általános Iskolában hosszú évek óta működik betlehemes csoport. Szentpéterúri diákok
képviselhették az országot a pápa újévi miséjén. Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány és más külföldi egyházi szervezetek által elindított csillagénekes, betlehemes mozgalomban részt vevő több ezer gyermekből válogatták ki a delegáció tagjait. Ebben az évben a szentpéterúri iskola diákjait, Orsós Melindát
és Sárközi Krisztofert érte a megtiszteltetés.
Szentpéterúr legaktívabb civil szervezete a polgárőr egyesület. Fő feladatuk, a bűnmegelőzés és a közbiztonság támogatása mellett a falu életének minden szeletéből kiveszik a részüket, s a nevükhöz fűződik a
település két nagy sikerű rendezvénye, a nyári falunap és a téli kolbásztöltő verseny.

Ü NNE P I M ŰS O R
S ZE NT P É T E R ÚRO N
Szentpéterúr Önkormányzata meghívta Nagypáli Önkormányzatát a december 21-én tartott karácsonyi ünnepségére, ahol a helyi amatőr csoportok részvételével
tartottak ünnepi műsort. Ezt követően kitüntetéseket
adtak át, majd a helyi nyugdíjasokat látták vendégül. A
rendezvényen településünket Köcse Tibor polgármester és Paizs Zoltán képviselő képviselte.

FEJLESZTÉSEK A NAGYPÁLI MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
INNOVÁCIÓS ÖKOCENTRUMÁBAN
Az év során a WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. részéről irodaigény merült fel az Ökocentrumban, ezért az Önkormányzat megkezdte az emeleti részen lévő terasz beépítését. A kialakítást követően a jelenleg a konferencia termet használó bérlő költözik az
emeleti új irodahelyiségbe.

2 0 2 0 KÖ S Z Ö NT É SE A K ÖZ ÖS S É G I H Á Z BA N

8

Nagypáli Önkormányzat Képviselő Testülete
a korábbi évek hagyományaihoz híven december 31-én 23.30 -ra a Közösségi Házba
hívta a falu lakosságát Óévből az Újévbe
történő átmenet programra.
Éjfélhez közeledve egyre többen érkeztek a
Közösségi Házba, ahol pogácsával, forral borral várták a lakosságot a szervezők. Éjfélkor
együtt hallgatták és énekelték a himnuszt,
majd Köcse Tibor polgármester újévi köszöntője, jókívánságai és a pezsgős koccintást
követően káprázatos tűzijátékot láthattak a
meghívottak. A vidám beszélgetés, poharazgatás hajnalig folytatódott a Közösségi Házban.

Mentovics Éva: Újévi köszöntő
Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!

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
Web: nagypali.hu

PROGRAM ELŐZETES
Január 27. /hétfő/: Hóbor József: Elvek, Eszmék, Egyház c. könyvének bemutatója
(Közösségi Ház)
Február 15./szombat/: Szülői Támogató Rendszer rendezvény lezárása /lufi hajtogatás,
arcfestés, kézműves foglalkozás/(Közösségi Ház)
Február 22./szombat/: Gyerekfarsang (Közösségi Ház)
Programváltozás jogát fenntartjuk.

