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„Közhírré tétetik” kezdettel hirdette ki a szüreti programot a kis-

bíró Nagypáli utcáin szeptemberi 18-án délután.  

A szüreti felvonulási menetet a 

kisbíró, Szabó József vezette, 

majd követték lovas hintón he-

lyet foglaló bíró, bíróné, népvi-

seletbe öltözött lányok asszo-

nyok, néptáncosok, vadászok és 

szüretelők. Több helyszínen, a 

lakók már előre készültek, fi-

nom pogácsával, itókával kínál-

gatták a nótaszótól, dobszótól hangos felvonulókat.  

A szüreti vigasság a Rendezvény Téren folytatódott, ahol ünnepélyes keretek 

között Köcse Tibor polgármester jelképesen átadta rendezvény tér II. ütemé-

ben megépült tetőszerkezetet, köszöntötte a testvér településekről érkező 

polgármestereket és a delegációk tagjait, valamint Dr. Batbayar Zeneemyadar 

Mongólia nagykövetét, aki magyarul kezdte el a Csitári hegyek alatt… kezdetű 

népdalt. A nótázásba a meglepődött nézőközönség is bekapcsolódott.  

Már hagyománnyá vált, a „Falu legjobb tanulója” díj átadására is ez alka-

lommal került sor. Kulturális program szereplői, a BINKÓ tánccsoport az 

előző évekhez hasonlóan most is nagy sikert aratott, majd őket a Vasboldo-

gasszonyi Népdalkör és az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület népdalköre kö-

vette.  

Kézművesek, kiállítók sokaságának portékáiban gyönyörködhettek és vásá-

rolhattak a nézelődők. A kíváncsiskodók kipróbálhatták az agyagozást, ková-

csolást, a kézműves sátorban karkötőket készíthettek, illetve a kisebb gyere-

kek népi fajátékokkal játszhattak. A tartalmas programot, faluvacsora, majd 

Kánya László és zenekarának műsora zárta. 
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A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egye-

sület szervezésében augusztus 14-én csalá-

di napot tartottak az ÖKO-völgyben.  

A világot, és így hazánkat is sújtó Covid-járvány a 

nagypáli nyugdíjasok által szervezett gyakori és jó 

hangulatú rendezvényeket is lehetetlenné tette 

hosszú ideig. A társas kapcsolatok szinte meg-

szűntek, személyesen alig találkoztunk, így min-

denki nagyon várta már, hogy újra együtt lehes-

sünk, beszélgethessünk egymással. Amint ezt a 

járványhelyzet lehetővé tette, és az utált masz-

koktól is megszabadulhattunk, megszerveztük a 

személyes találkozást, aminek mindenki örült, és 

aki csak tehette eljött a pincében megtartott ren-

dezvényünkre.  

Csodaszép nyári napon találkoztunk, mindenki 

által kedvelt elemózsiával, velős pirítóssal, zsíros 

kenyérrel, sok egészséges zöldséggel és hűsítő 

italokkal készültünk. Az egyesületi tagjaink sze-

retnek és tudnak is sütni, főzni, senki nem jött 

üres kézzel, így bőven volt édes és sós sütemény 

is az asztalon.  

Kezdetként a jelenlévőket az egyesület elnöke 

Szekeres Istvánné köszöntötte, mivel a tagság bő 

háromnegyede jelen volt, egyhangúan megszavaz-

tuk a jövő évtől a tagsági díj felemelését is, hogy 

ezzel is növelhessük mozgásterünket a közösségi 

programok szervezése terén. Sajnos időközben 

öt egyesületi tagunk elhalálozott, róluk is meg-

emlékeztünk. Mindig tisztelettel és szeretettel fo-

gunk gondolni Halász István, Németh Miklós, Szako-

nyi József, Tóth Ferenc és Tóth László tagtársainkra, 

nyugodjanak békében. Különösen hiányozni fog 

egyik legaktívabb tagunk, Laci kedvessége, humo-

ra, Miki az elmaradhatatlan szájharmonikájával, 

ami a nótázásnál mindig előkerült.  

Az összejövetelt Köcse Tibor polgármester és er-

délyi vendégei is megtisztelték, akik nagyon jól 

érezték magukat, és még adománnyal is hozzájá-

rultak a céljaink megvalósításához. A délután to-

vábbi része vidáman telt, végre jól kibeszélgettük 

magunkat egymással, megtudhattuk, hogy ki ho-

gyan vészelte át a mögöttünk lévő nehéz idősza-

kot. Eközben elfogyott a sok enni és innivaló, 

lassan beesteledett, és mindenki hazatért. Abban 

a reményben váltunk el egymástól, hogy ezentúl 

újra gyakrabban találkozhatunk, kirándulhatunk, 

és jövőre talán az egyik legsikeresebb rendezvé-

nyünket, a nőnapi bált is ismét korlátozások nél-

kül megszervezhetjük. Elmondhatjuk, hogy a csa-

ládi napunk sikeresnek bizonyult, nagyon kelle-

mes nyári délutánt töltöttünk el együtt. 



AZ  „ÉV  DIGITÁLIS  FALUJA  2021” DÍJJAL  
TÜNTETTÉK  KI  NAGYPÁLIT  

„Az Év Digitális Faluja” címet 2021-ben alapítot-

ták azzal a céllal, hogy a települések képesek legye-

nek alkalmazni és bemutatni a digitális fejlesztései-

ket, kihasználva az ebben rejlő lehetőségeket. 

A Digitális Jólét Program (DJP) által idén először 

meghirdetett címre 5000 fő alatti települések, 

négy kategóriában pályázhattak. Nagypáli a 

„Fenntartható épített és természeti környe-

zet” kategóriájában lett nyertes. 

- A településünk egy energiaparkkal rendelkezik, a 

berendezések között szerepel egy hibriderőmű, nap-

raforgó fotovoltaikus napelem telep, napelemmel 

fedett autó parkoló, hőszivattyú az épületek fűtésé-

hez, valamint egy automatikusan vezérelt vándor 

rostélyos kazán, amelynek az energia termelése fo-

lyamatosan összehangolásra kerül az újonnan telepí-

tett energia piramissal. A piramis segítségével ponto-

san szemléltethető a közintézmények aktuális ener-
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giafogyasztása, valamint a megtermelt elektromos és 

hőenergia közötti különbségek, továbbá az időjárási 

adatok. - mondta Köcse Tibor polgármester. 

A díjat Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium 

mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős állam-

titkára adta át Köcse Tibor Nagypáli polgármesteré-

nek. 

TANULMÁNYÚT  NAGYPÁLIBA  

Dunakiliti polgármester asszonya nem 

véletlenül választotta úti célnak Nagypá-

lit, hisz 2018-ban a Magyarországi Falu-

megújítási Díj átvételekor már járt a tele-

pülésünkön, ami már akkor felkeltette 

érdeklődését.  

Most egy nyertes pályázatuk lehetőséget biztosí-

tott arra, hogy egy nagyobb létszámmal egy nagy 

autóbusszal, ellátogassanak a zalai kis faluba, 

Nagypáliba.  

A csoportot Köcse Tibor fogadta a Közösségi 

Ház előtt, ahol egyben bemutatta a legújabb fej-

lesztéseket, eredményeket, beszélt a megújuló 

energia felhasználásáról. A település bemutatása 

az öko- völgyben folytatódott, ahol a Nagy-

páliról szóló kisfilmet is láthatták, majd végezetül 

bor-és gyümölcslé kóstolásban volt részük a 

vendégeknek.  

KÖZÖSSÉGI  MUNKA  

 A településre érkezőket színpompás virágok köszön-

tik a lakóparknál lévő autóbuszmegálló környékén. 

Ezúttal is köszönjük a Nagypáli Nyugdíjasok Közössé-

ge egyesület aktív tagjainak munkáját, akik rendben 

tartják ezt a kis parkot. 



4 II. TESTVÉRTELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓ 

Szeptember 18-ai több programot magá-

ba foglaló hétvége alkalmából, háromna-

pos találkozóra invitálta a falu vezetősége 

testvértelepüléseink elöljáróit.  

A meghívott 4 ország 5 településéről – Alsóverec-

ke, Bodrogszerdahely, Gyergyóalfalú, Szászcsávás, 

Tornyos – összesen 25 fő képviseltette magát. 

Az első nap ünnepi fogadással indult a település 

Helyi Termék Kiállító Termében, ahol egy kötet-

len beszélgetéssel egybekötött vacsorával vette 

kezdetét a három napos program. Másnap a ven-

dégek aktív résztvevőként szerepeltek a délelőtti 

tűzoltó napon. Külön kiemelendő, hogy a 

bodrogszerdahelyi önkéntes tűzoltó egyesület 

vezetősége egy tartalmas előadás keretében 

szemléltette határon túli munkásságukat, melyet 

a közönség elismerően fogadott.  

Ebédet követően a delegáció tagjai csatlakoztak 

az őszi szüreti rendezvény felvonulásához, volt, 

aki szekéren vagy tűzoltókocsin vonult végig te-

Már több éves kapcsolatot ápolunk a Budapesti 

Gazdasági Egyetemmel, hisz már többször voltak 

nálunk, több nemzet diákjaiból álló csoportot is 

fogadtunk már, ez alkalommal viszont Budapes-

ten tanuló diákok látogattak el Nagypáliba.  

lepülésünkön. A nap kulturális műsorokkal, tom-

bolával és nótázással zárult. A találkozó egyik 

fontos eleme volt a meghívottak sokszínű bemu-

tatkozása, melyre a záró nap délelőttjén került 

sor az önkormányzat nagytermében. A fórumon 

és szabadprogramokon történő kötetlen beszél-

getések lehetőséget teremtenek az intézmények, 

civil szervezetek és szolgáltatások működési ta-

pasztalatainak cseréjére. A program során a je-

lenlévő települések egymás közötti megállapodá-

sokat is kötöttek.  

A vasárnapi ebédet követően vendégeink élmé-

nyekkel, tapasztalatokkal feltöltődve hazatértek.  

BUDAPESTI DIÁKOK ISMERKEDTEK NAGYPÁLIVAL 

A csoportot Köcse Tibor Nagypáli polgármestere 

köszöntötte az Öko – völgyben.  A faluról szóló 

film vetítése, és az előadást követően számtalan 

kérdés merült fel a fiatalokban, melyekre kielégí-

tő válaszokat kaptak polgármester úrtól, majd 

egy sétát tettek a településen. Rövid időre bir-

tokba vették a grundot, ahol, mint a kisgyere-

kek, felmásztak várba, kipróbálták az  alagutat, a 

labirintust, nagyon élvezték, nagy élmény volt 

számukra.  Az est folytatásaként vacsorával egy-

bekötött borkóstolóban volt részük a diákok-

nak. 

 A legkisebbek is járnak könyvtárba... 

KÖNYVTÁRLÁTOGATÓK 
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A több éves múlttal rendelkező környe-

zetvédelmi egyesület látogatott el Nagy-

páliba.  

Benedek Miklós elnök elmondása szerint a térítés-

mentes tanulmányi kirándulást nagykanizsai köz-

oktatásban résztvevő gyerekek és felnőttek szá-

mára szervezték, céltudatosan Nagypáliba az öko 

faluba.  

A tanulmányi úton résztvevőknek az előadást 

Köcse Tibor polgármester tartotta, a program ke-

retében megnézték a faluról szóló kisfilmet, be-

járták a megújuló forrásokon alapuló fejlesztése-

KÁN KÁROLY KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET LÁTOGATÁSA 

A RENDEZVÉNY TÉR FEJLESZTÉSE 

Nagypáliban található rendezvény tér további 

fejlesztése jelenleg saját forrásból nem kivitelez-

hető, így pályázat adta lehetőségekből valósítha-

tó meg. A rendezvény tér első üteme már elké-

szült, a vizesblokk, iroda-raktár helyiség, az elő-

tér és előtér-színpad részek. A második ütem-

ben a rendezvény tér első felének a tetőfedési 

munkálatai folytatódtak a nyár folyamán, a teljes 

tetőszerkezet mérete 188 m².  

ket, Energia Parkot, Öko – Centrumot.  A prog-

ram helyi termékek kóstolásával zárult. 

ÚJ JÁTÉK ELEMMEL BŐVÜLT A LAKÓTELEPI GRUND 

A Magyar Falu Program játszótér fejlesz-

tési pályázata a lakóligetben található 

grund bővítésére adott lehetőséget.  

A grund középső területén egy olyan naturális 

labirintust alakítottunk ki akácfa cölöpökből, 

amelyben számtalan lehetőség van a közlekedés-

re, valamint a benne lévő átjárókkal elérhetőek a 

kisebb és nagyobb gyerekeknek való egyensúlyo-

zók is.  

A labirintus jól illeszkedik a grund szerű játszó-

tér elemei közé és rendeltetésszerűen használva, 

a gyerekek mozgásfejlesztését segíti elő, és 

egyéb Kneipp (egészséges testmozgás, amely 

ésszerű és rendszeres testmozgáson alapul, ahol 

a cél nem a kimagasló teljesítmény, hanem a ter-

helés és tehermentesítés rendszeres és egész-

ségjavító keveréke) célokat is szolgál.  

A rendezvény tér számos közösségi rendezvény-

nek a színtere, mint pl. szüreti vigasságok, roncs-

derbi verseny, tűzoltónap. 
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GENERÁCIÓK TALÁLKOZÓJA 

Szeptember első szombatján, az idősebb 

generációnak szervezett közösségi ren-

dezvényen, a település minden korosztá-

lya képviseltette magát.  

Óvodás és iskolás gyerekek kulturális műsorral, 

a falu fiataljai megható történetekkel, köszöntők-

kel kedveskedtek a szép korúaknak, majd a Zala-

egerszegi Hevesi Sándor színház művészei, éne-

kes produkcióval emelték a rendezvény színvo-

nalát.  

„TÖK” JÓ DÉLUTÁN 

Október 16-án rendezett közösségépítő 

családi délután helyszíne az Öko-völgy 

volt, ahol az ősz hangulatához illeszkedő 

programokat kínáltak a szervezők.  

A kora délután kezdődő kézműves foglalkozáso-

kon őszi képet ragasztottak színes előre össze-

gyűjtött lepréselt falevelekből, alkotó kedvű gye-

rekek terménybábokat készítettek burgonyából, 

sárgarépából, borókabogyóból különféle kiegé-

szítő eszközök felhasználásával. „Ügyes kezek”, 

ötletes töklámpást faragtak, természetesen szü-

lői segítséggel, közben játszhattak népi fajátékkal, 

csocsóztak, pingpongoztak. A közösségi kemen-

cénél sült kolbászt, - szalonnát lehetett falatozni, 

sült gesztenyét, sütőtököt kóstolgatni. A „tök” 

jól sikerült vidám délután sötétedésig folytató-

dott.  

A „Kis Kocsi” zenekar gondoskodott a jó hangu-

latról, a kellemes zenére, többen táncra is per-

dültek.  

A két fogásos finom vacsora elfogyasztása köz-

ben, régmúlt szokásokról, történetekről mesél-

tek az idősebbek. A mulatság közös énekléssel, 

nótaszóval, kötetlen beszélgetéssel késő estig 

folytatódott.  

A program a TOP-5.3-1-ZA1-16-2017-00008 - 

„Szomszédságban” Közösségfejlesztő együttműkö-

dések Nagypáli, Gősfa, Kispáli és Vasboldogasszony 

településeken projekt keretén belül valósult meg. 

A program a TOP-5.3-1-ZA1-16-2017-00008 - 

„Szomszédságban” Közösségfejlesztő együttműkö-

dések Nagypáli, Gősfa, Kispáli és Vasboldogasszony 

településeken projekt keretén belül valósul meg. 
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Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 

„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek 

támogatása pályázat forrásából tartott Nagypáli 

Tűzoltó Egyesülete a megyében működő egyesü-

letek bevonásával látványos, izgalmakban gazdag 

találkozót.  

A rendezvény lebonyolításához a támogatásból 

került beszerzésre sátrak, sörpad garnitúrák, 

mellyel a látogatók kényelme került biztosításra. 

A rendezvényt Köcse Tibor polgármester, 

valamint a Zala Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság képviseletében érkezett Bajsz 

András tű. alezredes nyitotta meg ünnepi 

beszédével. Mindketten felhívták a figyelmet  az 

önkéntesség fontosságára, a pályázat adta remek 

fejlesztési lehetőségekre, valamint örömmel vet-

ték a nagylétszámban jelenlévő önkéntes csapa-

tok részvételét. A rövid eligazítást, napi program 

ismertetését követően elkezdődtek a tartalmas, 

valamint látványos bemutatók és versenyek.  

Az egyesületek szakmai felkészültségüket kismo-

torfecskendő- és fali tűzcsap-szerelésben, vala-

mint a mindennapok történéseit szimuláló ötle-

tes ügyességi versenyen, égő szalmabálán tűzol-

tási feladatokban mérethették meg. A verseny-

TŰZOLTÓ NAP NAGYPÁLIBAN 
nap színesítése érdekében a bodrogszerdahelyi 

vendég egyesület tartalmas előadást tartott hatá-

ron túli munkásságukról, a program fő attrakció-

jaként pedig a tűzoltónapra ellátogatók részt 

vehettek egy "valódi" bevetésen is: a zala megyei 

hivatásos tűzoltók ügyeletes csapata szakmai 

mentést mutatott be lépésről lépésre egy erre 

az alkalomra biztosított roncson. A rendezvény 

keretén belül bemutatták  az érdeklődők számá-

ra a hivatásos és önkéntes tűzoltó autókat és a 

bennük található különböző eszközöket, amiket 

a tűzoltók egy-egy bevetéskor használnak.  

A tűzoltónap lezárásaként díjkiosztásra került 

sor, valamint a verseny résztvevői és a jelenlé-

vők számára a Nagypáli Tűzoltó Egyesület frissen 

készített bográcsos egytálételt és alkoholmentes 

italokat biztosított.  

Szeptembertől újra indult a Csiri-

Biri Torna a Nagypáli Közösségi 

Házban, csütörtöki napokon 10 

órai kezdettel.  

A 40 perces mozgásfejlesztő foglalkozás 

1- és 3 év körüli gyerekeknek szól, akik 

szívesen fedezik fel a kúszás, mászás, 

pörgés, gurulás, futkározás, nagy térben 

való mozgás örömét. A mozgások vég-

rehajtásához speciális tornaszereket, 

irányított játékos gyakorlatokat, vala-

mint sok-sok dalt és mondókát alkalma-

zunk, ezáltal fejlődik többek közt a figye-

lem, az egyensúlyérzék, zenei hallás, rit-

musérzék, koordinációs készség és a 

„KISTORNÁSZOK” A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN 

társas kapcsolatok kialakulása. Jelenleg a csoportba 10 kis-

tornász jár Nagypáliból és a környező településekről. Sze-

retettel várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt ven-

nének, szeretnének bekapcsolódni a foglakozásokba. Bő-

vebb információ: Farkas Ferencné 30/8990177 telefonszámon 
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PROGRAM ELŐZETES 

December 5.  16.30 - órától : Érkezik a Mikulás 

A Közösségi Házban tartandó hagyományos Adventi és Karácsonyváró 

közösségi rendezvények a Covid járvány terjedése miatt várhatóan elma-

rad. 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

8 GÓLYAHÍR!!!!! 

„Gyereket akarni igen nagy elhatározás.  

Ilyenkor dönt úgy az ember, hogy élete végéig testén kívül dobog-

jon a szíve.”  
(Elizabeth Stone) 

2021. júliustól egy újszülöttel gyarapodott az állandó lakcím-

mel rendelkező lakosok száma a településen. 

  Szekér Ádám 
Gratulálunk a szülőknek! 

A globalizációs hatások, illetve a természetre hárított 

öko-lábnyomok, amelyet az emberek az életmód 

fejlődésével okoztak, valamint mára már érezhető a 

gyors technikai fejlődésnek a környezetre gyakorolt 

hatásai, a föld légkörének megváltozása, az üvegház-

tartás és felmelegedés mértékének növekedése.  

Mindezek következtében, átalakulnak évszakjaink, az 

évszakok közti átmenet szinte megszűnik (lásd a már-

ciusi tavasz, az április – májusi tél vége, vagy a szep-

temberi- októberi nyári hőmérséklet). A magas fokú 

napsugárzás gyorsan változó hőingadozások és a hir-

telen egyenetlen csapadékeloszlás, hó nélküli telek és 

hirtelen keletkező viharok, rövid idő alatt lezúduló 

nagy mennyiségű esők a jellemzők. Augusztus 15-én 

délnyugat irányából tornyosuló felhő nagy erejű szél-

lel érkezett, szupercellának nevezett jelenség Nagypá-

li felett, nagy erővel tombolt mintegy 80-90 km-es 

szél tette tönkre az útjába eső fákat mezőgazdasági 

kultúrákat és okozott károkat épületekben. Meteoro-

lógiai magyarázata az eseménynek az volt, hogy a föld 

közelében lévő meleg levegő fölé az Alpok felől hideg 

széllel érkező hideg 

levegő érkezett, 

aminek keveredé-

séből alakult ki a 

szupercella fordí-

tott hurrikán szerű 

tölcsérrel. A ter-

mészet ezen jelen-

ségei figyelmezte-

tőek, hogy tegyünk 

környezetünk véd-

elme érdekében. 

SZUPER CELLA NAGYPÁLI FELETT 

Covid 19 járvány, 4. hulláma idején ez év szeptemberétől mostanáig, 

a bejelentett Nagypáli lakcímmel rendelkező lakosok között 11 főre 

nőtt a betegek száma.  

Vigyázzunk egymásra! Tartsuk be a járványügyi szabályokat! 

JÁRVÁNYÜGYI HÍREK 


