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Szombaton este, április 30-án, a hagyományokhoz híven ismét fel-

állítottuk a májusfát a közösségi ház előtti téren.  

Ez a népszokás a településeken 

régen is az együvé tartozást, az 

összefogást fejezte ki. Az utóbbi 

években a pandémia sok közös-

ségi programot ellehetetlenített, 

most viszont a járványveszély 

jelentős enyhülésével ezen a kel-

lemes estén valamennyi korosz-

tály képviseltettette magát. Min-

denkinek jutott feladat a fa előkészítésében, feldíszítésében, felállításában, és 

a vidám esemény megörökítésében. A sudár májusfa tetején rengeteg színes 

szalag lobog, a falu apróságai is szorgosan díszítették, gondos kezek munkájá-

val „Elek” a jópofa rongybábu is rákerült.  

Izgalmas percek voltak, amíg a 

májusfa a helyére került, de az 

összeszokott csapat ezúttal is 

ügyesen megoldotta ezt az egyál-

talán nem veszélytelen feladatot. 

A jól végzett munkát követően az 

önkormányzat megvendégelte a 

résztvevőket, mindenkinek jutott 

a finom elemózsiából és itókákból. Miközben a gyerekek vidáman szaladgál-

tak, és a pici baba - aki élete első ilyen eseményén vett részt - békésen aludt 

a babakocsiban, a falu fiataljai és az idősebbek a beszélgetés során közelebb 

kerültek egymáshoz. A rendezvény közösségformáló szerepe most is érvé-

nyesült, és a május-

fánkra is büszkék 

lehetünk, sokan 

megcsodálják az 

arra járók. 
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A Polgárőr Egyesület Nagypáliban egy 

olyan turisztikai látványosságot valósított 

meg, ami a térségben még eddig nem volt 

fellelhető.  

A tervezett beruházás során 1 darab 8 szemé-

lyes Kuube Plusz és 2 db Kuube  Nano 4 szemé-

lyes okos pad kialakítása valósult meg a Nagypáli 

Energia parkba.  

A fejlesztés Nagypáli Energia Parkjára integráló-

dig, ahol már megtalálható: hibriderőmű, napele-

mek, napraforgó szolár berendezés, valamint az 

energiapiramis. A fejlesztés teljesen egyedi 

konstrukció. Célunk az volt, hogy a települést 

fejlesszük továbbra is az ehhez hasonló turisztikai 

látványosságokkal. Ezzel az új technológóiával 

nemcsak látnivalóval bővült a település, hanem a 

közösség számára is egy hasznos eszköz vált el-

érhetővé. A szolgáltatás újdonsága az innováció-

jában, valamint a használatában, digitalizációjában 

és megjelenésében van. 

A beruházás során elnyert okosbútor 1 darab 8 

személyes Kuube Plusz, ami USB portokkal, vala-

mint vezetéknélküli töltővel van felszerelve. 2 db 

2,4 kijelzővel ellátott, fedett résszel rendelkezik. 

Működését napelemekkel töltött akkumulátorok 

biztosítják, így a telepítés helyszíne szabadon 

megválasztható volt. Aktív állapotban folyamato-

san monitorozza környezetének változásait: UV-

szintet, levegőminőséget, páratartalmat és lég-

nyomást mér. Egyedi színezéssel és dashboard 

felülettel van ellátva, amely a rendszer minden 

alkotóját (pl. megtermelt áram mennyisége) mé-

ri. A 8 személyes nagy pad, még abban is különle-

ges, hogy egyenáramú kicsatlakozási lehetőséggel 

van ellátva, így inverterhez történő csatlakozása 

is megoldott, így akár az Energia parkban megta-

lálható létesítményeknek energiaellátással betáp-

lálását is biztosíthatja. 

Színbeli megjelenése is tükrözi mivoltát, amely 

nem csak a nap színét jeleníti meg, hanem fiata-

los, jókedvet sugárzó, figyelemfelkeltő is egyben.  

 Kialakítása teljes mértékben illeszkedik a 

„ZöId út” településfejlesztési programhoz. 

Ezekkel az új eszközökkel nő a település turisz-

tikai hatása, mivel ilyen jellegű okos bútor nem 

található meg a környéken. Közösségépítő hatás-

sal is rendelkezik, hiszen a mai fiatalok az inter-

net, telefon korszakában élnek, így lesz egy olyan 

helyük, ahol az internetet, telefonjukat szabadon 

használhatják. Nő a szálláshely igény, növekszik a 

zöld turisták száma, diákcsoportok látogatása 

várható. 



NAGYPÁLI  SPORTEGYESÜLET  

2012-ben alakult meg Nagypáliban a 

Sportegyesület Simon Attila elnök vezeté-

sével. Az elnöki tisztséget 2021-től Szalai 

Réka látja el.  

Az egyesület fő célja a rendszeres testedzés és 

a labdarúgás népszerűsítése, utánpótlás nevelés, 

labdarúgás feltételeinek megteremtése, tagjai ré-

szére sportolás lehetőségének biztosítása, a kö-

zösségi élet kibontakoztatása, építése, fenntartá-

sa, a lakosság szabadidősportjának segítése. 

Az egyesület elnöksége azon tevékenykedik, 

hogy ha lehetőségünk nyílik az eredményes spor-

tolókat a jövőben is támogatni tudjuk. 

Egyesületünk alelnöke Havasi Ferenc sportlövé-

szetben elért eredményeire lehetünk méltán 

büszkék valamint női futballcsapatunkra, akik 

2011-ben már NB I-ben játszottak.  

Egyesületünk karolta fel Kovács Dominikát, aki 

kiemelkedő eredményeket élért sportegyesüle-

tünk tagjaként, képviselte hazánkat a 2019-es, 

U21-es WKF karate Európa-Bajnokságon. 

Labdarugó csapatunk 2017-ben indult először 

Bozsik tornán korosztályos csapatokkal a prog-

ramban. A fejlődés az évek során látszik. Jelenleg 

U7 U9 U11 kategóriában 32 leigazolt gyermek 

van az Egyesületünknél.  

A műfüves pályát már évek óta használhatják a 

sportolni vágyók, a pálya mellett öltöző is épül, 

elképzeléseink szerint 2023 őszén várhatóan 

használatba is tudjuk venni. A megépülő öltöző 
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azt a célt is szolgálja, hogy népesség-egészségügyi, 

nemzetközi és gazdasági szempontból dinamiku-

san fejlődjön egész térségünk.  

Fontosnak tartjuk, hogy a sporton, a labdarúgá-

son keresztül is az ifjúság szemléletében termé-

szetessé váljék a megújuló energia használata, a 

zöld természet megbecsülése, óvása. Ez a beru-

házás is illeszkedik településünk zöld út program-

jába, amivel már az elmúlt években is komoly ha-

zai és nemzetközi elismeréseket szereztünk 

Fontos célkitűzés, hogy a labdarúgás széles kör-

ben népszerű legyen, a gyerekek szeretete a lab-

da iránt megkapja azt a megbecsülést, hogy kultu-

rált körülmények között hódoljanak a sportág-

nak. Ez is a célt szolgálja elsődlegesen sportfej-

lesztési programunk, továbbá növelni kívánjuk a 

leány labdarúgók számát is, amely stratégiai cél az 

MLSZ-nél. 

TAVASZI  VIRÁGPOMPA  

Volcji Potok Arborétum- Szlovénia legszebb botanikus kertje, 

ahova érdemes ellátogatni 
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TÉLŰZŐ, VIDÁM FARSANGI DÉLUTÁN 

HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA - KISZEBÁB ÉGETÉS 

Február 26-án délután a Közösségi Ház-

ban, hagyományőrző, „télűző vidám far-

sangon” vehettek részt a kisgyerekes csa-

ládok.  

Jöttek is szép számmal az érdeklődők, különféle 

mesefigurás, állatos, ötletes jelmezbe öltözve 

gyerekek szüleikkel. A színes kavalkád jelmezes 

felvonulással, bemutatkozással kezdődött. Majd a 

népszerű „zsákbamacska” játékban a nagyobbak 

vettek részt, nagyon élvezték, egy-egy vers, ének 

Hosszú téli hónapok után felüdülést jelentenek és egyben a tavasz eljövetelét jelzi a természet-

ben és kertünkben is egyre szaporodó virágok. A környezetvédelemnek köszönhetően a ter-

mészetben mind több példánnyal 

találkozunk. Jó gyakorlat, hogy most 

már az emberek nem gyűjtik, hanem 

az erre célra termesztett virágokat 

vásárolják ünnepekre. 

előadása után izgalommal nyúltak bele a sok 

meglepi ajándékot rejtő zsákba.  

Közben Borka bohóc is bekapcsolódott a prog-

ramba, aki egy képzeletbeli föld körüli utazásra 

hívott mindenkit, és a sok kíváncsi gyermek 

örömmel vett részt a játékban.  

A zsűri mindenki jelmezét jutalmazta, fánkot is 

kóstolhattunk, a jól sikerült hangulatos rendez-

vény a tél űző Kiszebáb égetéssel fejeződött be.  

TAVASZI VIRÁGOK A TERMÉSZETBEN 
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Húsvétváró programunk első rendezvénye, 

„Húsvétváró” családi kézműves délután, 

amelyre sokan eljöttek gyerekek szüleikkel, 

nagyszüleikkel, hozták magukkal az otthon 

kifújt tojásokat.  

A kreatív délutánon, vízben feloldott krepp 

papír levével festettük színesre a tojásokat, 

majd csipkével gyönggyel egyéni ötletek sze-

rint díszíthette mindenki.  

HÚSVÉTVÁRÓ KÉZMŰVES DÉLUTÁN 

Amíg a tojások száradtak, nyuszi figurákat 

készítettünk, anyag, kellék volt bőven így 

lehetőség volt többet is barkácsolni.  

A program késő délutánig közös csocsózás-

sal, pingpongozással folytatódott. 

„ZÖLD ERDŐBEN JÁRTAM, KÉK IBOLYÁT LÁTTAM…” 

„Zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam…” 

kezdetű locsoló vers hangzott el többször 

is húsvét hétfőn reggel a Közösségi Ház 

előtti téren, hisz húsvét hétfő nem múlhat 

el locsolás nélkül, ennek közösségi prog-

ramnak több éves hagyománya van a tele-

pülésen.   

Ez az idén sem történt másképp. Kisfiúk, 

kislányok gyülekeztek a tojásfa körül, vár-

ták a nagy pillanatot. A fiúk kicsit izgulva, 

egyenként mondták el versüket, meglo-

csolták a feszengő lánykákat, akik ezért 

csoki tojásokkal kínálták meg locsolóikat, 

így köszönték meg a locsolást. 

Végezetül minden gyermek ajándékot ka-

pott. 
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FALUHÁZBAN 

Mindig nagy érdeklődés övezte a Nagypáli Nyug-

díjasok Közössége Egyesület (NYUKE) által ha-

gyományosan megszervezett Nőnapi Bálokat, 

melyek az utóbbi három évben a vírushelyzet 

miatt elmaradtak.  

Ezért is határoztuk el a NYUKE legutóbbi veze-

tőségi megbeszélésén, hogy amint lehetőség lesz 

rá újra összehozzuk tagjainkat egy zenés rendez-

vény keretében. A járványveszély szerencsére 

enyhült, így április 23-ra megszerveztük tavasz-

köszöntő bálunkat, melyre ezúttal is meghívtuk 

tagjainkon felül az önkormányzat képviselőit, 

valamint a falu szórakozni vágyó fiataljait is. A 

rendezvényünket sokan megtisztelték, bár érthe-

tő okból most nem volt zsúfoltság, bőven volt 

hely a táncparkettnek is. A „batyus” jelleggel 

lebonyolított bálon a talpalávalót most a gellén-

házi Pirzsók László szolgáltatta, este héttől folya-

matosan gondoskodott arról, hogy fáradt lábaink 

ne pihenjenek. Az asztalok most is megteltek a 

sok házi készítésű finomsággal, a bálozók szom-

júságának oltásához a helyben termelt itókák is 

nagyban hozzájárultak. Már emelkedett volt a 

hangulat, amikor kilenc óra felé megérkezett 

meghívott vendégünk Srágli Hajnalka is, aki cso-

dás hangjával elvarázsolta a részvevőket. Az elő-

adás során a rendkívül kedves és közvetlen éne-

kesnő időnként megölelgette, megénekeltette és 

A KÖZTERÜLETEKEN ÉS UTCÁKBAN LÉVŐ VESZÉLYES FÁK 

KIVÁGÁSA 

Megváltozott időjárási és természeti jelenségek 

magukban hordozzák a globális felmelegedés 

okozta hatásokat, mindezek közé tartozik a hir-

telen keletkező szupercella hatás, amely széllel 

párosul épp ezért felhívjuk a lakosság figyelmét, 

hogy a balesetek és vagyoni értékek védelme 

érdekében az utcai kertekben a saját tulajdonban 

lévő veszélyes fákat vágassák ki, hogy kárt ne 

okozzanak vihar esetén. A tulajdonos felelősség-

gel tartozik a másnak okozott károkért, legyen 

az önkormányzati közműrendszer vagy másik 

szomszéd tulajdonos kára. Jó példaként mutat-

juk, hogy az önkormányzat közelmúltban eltávo-

megtáncoltatta a közönségből kiszemeltjeit is, 

akik igazán kitettek magukért. Sok vidám „közös 

produkciónak” voltunk részesei és élvezői, min-

denki jól szórakozott.  

A műsor után fergeteges hangulatban folytató-

dott a bál, majd sor került a tombolasorsolásra. 

A felajánlásokból ezúttal is értékes nyeremények 

találtak gazdára, a fődíj a zalaegerszegi CONT-

RAST Bisztró ajándékutalványa volt. Ezt követő-

en a résztvevők kezdtek megfogyatkozni, és bár 

a zenész és a táncos lábúak jól bírták, nem sok-

kal éjfél után véget ért a rendezvény. A visszajel-

zések alapján, aki eljött jól érezte magát, bízunk 

abban, hogy jövőre a hagyományos nőnapi bál 

sem marad el.  

líttatta a közterületekről a veszélyesnek ítélt 

fákat. Ellenőrzést végzünk a közterületek mellet-

ti ingatlanokon lévő fák veszélyeztetésére vonat-

kozóan és közvetlen figyelmeztetjük és intézke-

dünk a problémás esetekben. Ez mindannyiunk 

érdeke. 
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Idei évben első turisztikai fecskeként látogatottak el Nagypáliba a Celldömölki általános 

iskola tanulói, akik jó közösségi munkájukért vehettek részt ezen a jutalom kiránduláson.  

Köcse Tibor Nagypáli polgármestere két tanórát tartott a diákoknak, amelynek keretében „Zöld út” prog-

ram céljaival, a környezetvédelemmel és a megújuló energiával kapcsolatosan, interaktív módon. A diá-

kok a kirándulás végén a nap levezetéseként a grundon szabadidőt kaptak, kipróbálták a Kneipp-filozófia 

szerinti egészséges életmód és mozgással egybekötött lehetőségeket. 

A program élményt nyújtott a diákoknak és őket kísérő pedagógusoknak is. 

JUTALOM KIRÁNDULÁS NAGYPÁLIBA 

A falu karbantartása kertében az önkormányzat 

gépi eszközeinek segítségével faaprítékot állít elő, 

amellyel a fűtést biztosítja az önkormányzati hiva-

tal, a szolgáltató egység, a könyvtár és a közössé-

gi színtér épületében.  

A feladatok közé tartozik az önkormányzati gyü-

mölcsös visszavágása, kerti hulladékok, gallyak, 

fák aprítékolása. Így nem szennyezzük eltüzelé-

TAVASZI MUNKÁK A TELEPÜLÉSEN 

sükkel a környezetet, hanem a vándorrostélyos 

kazánban tökéletesen elég, így hasznosítjuk a hul-

ladékot. 

Egy tavalyi pályázatból megvalósult Rendezvény 

Tér, a legyártott fa chips tárolására kiválóan al-

kalmas, így erre a célra tudjuk használni a téli 

hónapokban. 



NAGYPÁLI HÍRMONDÓ 

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA 

Kiadó-főszerkesztő: Köcse Tibor 

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 

Május 21. (szombat): „ Együtt a természetért” nap (Közösségi Ház előtti Tér) 

          „Digitális Okospad” ünnepélyes átadása 

Június 11. (szombat): Közlekedésre nevelés az óvodáskorban (Öko-völgy) 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

8 NAGYPÁLI TEMETŐ FEJLESZTÉSE 

Az önkormányzat már régóta szerette 

volna a faluban található temető kerítését 

megújítani. 

A Magyar Falu Program keretében 2021. évben 

meghirdetett és elnyert pályázat támogatásnak 

köszönhetően sikerült ennek a megvalósítása, 

amely a településképbe teljesen beleillően való-

sult meg.  

A kerítés pozitív irányban változtatta meg a te-

metőt, valamint az utcaképet.  

A kerítés az utcafronton található 16 mezőbe 

bordázott acél zártszelvény keretbe hegesztett 

pont háló került. A bejárati kapu kétszárnyú, 

aszimmetrikus kivitelben készült, bordázott acél 

Korábbi évek során, amikor még nem rendszerszintű 

volt a hulladék szállítás falvainkban, környezetünk 

megtisztítása érdekében szemétgyűjtést szerveztünk 

társadalmi munkában. A lakosságnál hosszú évek alatt 

keletkezett hulladék elszállításával megtisztítottuk a 

falunkat. Mindezek után önkormányzat segített szol-

gáltatóknak abban, hogy szervezett keretek között 

történjen a hulladékok kezelése (szemétszállítás). 

Mindez olyan EU –s pályázat  volt a gyűjtők elhelye-

zésére, amely nemcsak a hulladékban érdekelt szol-

gáltatókat, hanem a lakosságnak szóló támogatás pl. a 

tároló edények beszerzését is segítette. Az önkor-

mányzat csatlakozott a szelektív hulladék elhelyezésé-

re, néhány esetet kivéve a lakosság rendeltetés sze-

rint használja a szelektív gyűjtőket.  A tudatos vásár-

lási szokásainknak köszönhetően napjaink kérdésévé 

vált, hogy a megvásárolt és megunt dolgainkat pl. 

műszaki tárgyak, bútor, majdan, mint keletkezett hul-

ladék elhelyezése is a vevő feladata és kötelezettsége 

lesz. Vásárláskor mindenkinek célszerű a hulladék 

kezelés költségét belekalkulálni. Gyakorlattá vált, 

hogy nagyobb üzletekben pl. hűtőszekrény, porszívó 

stb. visszaveszik, ha mindezek nem az út és az erdő 

szélekre kerülnek, hanem hulladék újrahasznosító 

telepen, nyersanyagként 80-90 százalékban élhetnek 

tovább. Felvetődő kérdés, hogy egyedi érdekek miatt 

szükség van –e a régi gyakorlatot, vagyis lomtalanítást 

folytatni hisz ott már csak 3 féle tárgyat azt is korlá-

tozott darabszámban lehetne elvitetni. Ilyen a fa alapú 

bútor, 4 autógumi, speciális műanyagtermékek. Ezzel 

szemben, míg az előzőek elhelyezhetők hulladéklera-

kó telepen is addig egy lomtalanítás felforgathatja a 

falu életét, hogy annak idejére fekete karavánok in-

dulnak, gyűjtögetik a kihelyezett lim-lomot. A műsza-

ki berendezésekből kiszedik a számukra értékes 

anyagokat a feleslegestől árokparton, erdőkben meg-

szabadulnak, erre is volt falunkban példa amikor ke-

veset használt mezei út mellett 10-15 kibelezett tévét 

szórtak el. Természetesen jó alkalom arra nekik, 

hogy ne csak a lim-lomra legyenek figyelemmel, ha-

nem házak udvaraira és építési területeken elhelye-

zett drága pénzért vásárolt anyagokra is. Közbizton-

ságunk beáldozása nem ér annyit, hogy csekély lakos-

sági előny mellett felvállaljuk az előbbiek kockázatát. 

Továbbra is javasoljuk azokat a vásárlási megoldáso-

kat, ahol visszaveszik az elhasznált tárgyakat, levegőnk 

környezetünk biztonságunk tiszta erdőink érdekében. 

HULLADÉKOK KEZELÉSE 

zártszelvénnyel, pont hegesztett hálóval. A kerí-

tés elemei üzemi tűzi horgonyzással készültek.  

A faluvezetésnek a célja az volt, hogy egy szép, 

rendezett környezetben tehessék tiszteletüket a 

lakosok és a temetési szertartásokon résztve-

vők. 


