
Tisztelt Olvasó! 

Nagypáli község polgármestereként üdvözlöm Önt a most induló helyi hírlevél olvasója-

ként. Jelenlegi életünket a folyamatos megújulás, változás jellemzi, közös érdemünk, hogy 

ez a kis falu folyamatosan fejlődik, képes volt megújulni az utóbbi húsz évben. A terve-

inkről, céljainkról és azok megvalósulásáról, programjainkról, az önkormányzati tevé-

kenységünkről, a honlapunkról a világhálón már bárki tájékozódhat, kommunikációnk az 

utóbbi másfél évben sokat javult. Elmondhatjuk, hogy ezáltal is széles körben növekedett 

ismertségünk, de eközben nem feledkezhetünk meg azokról a helyi lakosokról sem, akik 

valamilyen okból nem tudják rendszeresen látogatni hon-

lapunkat. Bár az Észak- Nyugat Zala kistérségi havilap 

egyre több cikket közölt a falunkban történtekről, azok 

nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást az eseményekről. 

Ezért döntöttünk úgy, hogy ettől az évtől havi rendsze-

rességgel önálló helyi kiadványt jelentetünk meg, melyet 

ingyenesen terjesztünk a helyi lakosok részére. A Nagy-

páli Hírmondó nyomtatott formában is tartalmazza a 

honlapon elérhető legfontosabb információkat, továbbá 

terveink szerint hasábjain rendszeres tájékoztatást adunk 

az önkormányzat egyéb tevékenységéről is.  

Köcse Tibor polgármester 

MAGYARORSZÁGI FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ 2015 

Az immár hatodik alkalommal meghirdetésre került Magyarországi Falumegújí-

tási Díj pályázat ezúttal is az Európai Falumegújítási Díj pályázati kiírás követel-

ményein alapult, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munka-

közösség írt ki. A magyarországi pályázatnak – a hazai falufejlesztési tevékeny-

ségek elismerése mellett – az is célja, hogy kiválassza azt a települést, amely a 

leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. A 

honi versengés mottója „nyitottnak lenni”. Megszületett a 2015. évi Magyaror-

szági Falumegújítási Díj végeredménye: a Magyarországi Falumegújítási Díj 

I. helyezését a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért 

Nagypáli kapta, ahol közel 2 évtized alatt a 272 lelkes falu lakossága megduplázódott, az életkori átlagot tekint-

ve pedig megfiatalodott. A települést sokan csodafaluként emlegetik. 

A Zala Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Pál Attila levélben gratulált a díjhoz, bízva abban, hogy Nagypáli polgármes-

terének és munkatársainak az élhetőbb vidék és a településfejlesztés iránti elhivatottsága, áldozatkészsége és ki-

tartása jó példaként ösztönzőleg hat a megyében dolgozó közéleti, gazdasági szereplők számára is. 

 Nagypáli a Falu-

megújítási díj első 

helyezettje 2015-

ben. 

 Rendezett a kör-

nyezetem faludíj 

átadása. 

 Disznótor az 

ÖKO-völgyben 

 Farsang a Faluház-

ban 

 Nagypáliban a Za-

lai Teker(g)ők 

 Kutyatartással kap-
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Régen a disznóvágás igazi ünnepnek szá-

mított, összehozta a családokat, a rokon-

ságot, mindenki kivette a részét a munká-

latokból. Ez a régi hagyomány az utóbbi 

években elevenedett meg újra, sok he-

lyen már közösségi rendezvényként, tu-

risztikai látványosságként zajlik. Az ön-

kormányzat hagyományteremtő jelleggel 

2016. január 24-én első alkalommal szer-

vezte meg az egész napos össznépi falu-

programot azzal a céllal, hogy a helyi la-

kosokat a disznóvágás nyújtotta kulináris 

élmény, a közösen végzett munka még 

jobban összekovácsolja. A program reg-

gel 7 órakor kezdődött az ÖKO-

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL 

Zsúfolásig megtelt a Nagypáli Közösségi Ház nagyterme a ha-

gyományos farsangi rendezvényen. Színes, ötletes, rémisztő 

jelmezeket öltöttek a gyerekek és a vállalkozó kedvű szülők is. 

Helyi hagyományokhoz híven a jelmezes felvonuláson résztve-

vőket zsűri értékelte. Amíg a zsűri azon gondolkodott, hogy 

milyen szempontok alapján értékelje a jelmezeket, a gyerekek 

zsákbamacskát játszottak. Tréfás, farsangi verseket, énekeket 

előadó gyerekek a „zsákból” plüss állatkát húzhattak ki jutalom-

ként. Végül a zsűri meghozta a döntést, a gyerekek nagy örö-

mére nem lett első helyezett, min-

denki különdíjat kapott, hisz a sok szép jelmez közül nehéz lett volna kiválasztani a leg-

szebbet. Így jutalmat is egyformán kaptak természetesen a jelmezt viselő szülők is. Közben 

az asztalokra sok-sok finomság került, farsangi szokásnak megfelelően fánk is. A buli estig 

folytatódott, a résztvevők nagyon jól érezték magukat, minden kisgyerek egy kedves kis 

ajándékkal térhetett haza. 

ÖSSZNÉPI DISZNÓTOR AZ ÖKO-VÖLGYBEN! 
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ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐLÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL  

völgyben a kemence környékén, a hófedtetáj, a csípős reggel jól illett a 

nap hangulatához. Hamarosan megérkezett az egervári telepről a ter-

mészetes táplálékon nevelt, mintegy 200 kg-os „áldozat”. Ezt követően 

Köcse Tibor  polgármester , valamint a szakértői csapat nevében a böllér 

segítőjének köszöntőjét követően a jelenlévők megitták az ilyenkor 

elmaradhatatlan áldomást. Horváth László böllér irányításával a koca ki-

csit nehezen, de megadta magát, és megkezdődött a jól szervezett mun-

ka, a szakavatott személyzet közreműködésével mindenki tette a dol-

gát. A régi módszerekhez igazodóan folyt a perzselés, készült a forralt 

bor és a meleg tea, az egyik kondérban illatozott a hagymával sült vér, 

készült a böllér máj. A résztvevők frissen fogyaszthattak reggelire a fi-

nomságokból, miközben mások már serényen daraboltak, válogattak, 

abáltak, előkészítették a hurka, kolbász alapanyagait. Látványos munka-

folyamat volt a kétféle kolbász és hurka elkészítése, bélbe töltése, igazi 

szakértelmet igényelt a hozzávalók összeállítása, a fűszerezés, az össze-

gyúrás. Két kondérban már rotyogott a toros káposzta, a kemencében 

sült a pecsenye, a friss hurka, kolbász, készült az előfőzést követően a 

grillkolbász. Az illatok megtöltötték a völgyet, még a nap is kisütött, 

egyre nőtt az érdeklődők tábora, a kisebbek sem maradtak távol. Mi-

közben a szülők kóstolgattak, nézelődtek folyt a hógolyócsata, a nap 

előrehaladtával az elfogyasztott pálinka és a forralt bor mennyiségével 

arányosan nőtt a jókedv. A munkakedv sem lankadt, kora estére már 

minden elkészült, és a jóllakott, de kellőképpen elfáradt résztvevők ki-

tartó kis csapata harmonikaszó mellett nótázással zárta ezt a jól sikerült 

vidám napot. 



A falumegújítási mozgalom nem lehetett 

volna sikeres a lakosság támogatása nélkül, 

de ehhez az is elengedhetetlen, hogy a falu 

utcáinak, köztereinek rendezettsége mellett 

az egyes porták is ilyen képet mutassanak.  

Ezért is hirdette meg az önkormányzat a 

lakosok számára a „Rendezett a környeze-

tem” című pályázatot, melynek eredmény-

hirdetésére a decemberi falukarácsonyon 

került sor. Az idei pályázat nyertese az 

Arany János út 22. számú ház, tulajdonosai 

AZ EBTARTÁS LEGFONTOSABB ELŐÍRÁSAI 

Kistestű kutyát (20 kg-ig) legalább 10, közepes testűt (20-40 

kg-ig) 15, nagytestűt (40 kg felett) 20 négyzetméteres terüle-

ten kell tartani. Tartósan csoportosan tartott ebek esetén 

számukra egyedenként legalább 6 négyzetméter akadálytala-

nul használható területet kell biztosítani (nem számít csopor-

tos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok 6 hetes 

koráig). 

Tilos a kutyát állandó jelleggel kikötve tartani. Kistestű kutyát 

legalább 4, közepes testűt 6, nagytestűt 8 méteres eszközzel 

szabad tartósan kikötni. Az ebek kikötéséhez, illetve vezeté-

séhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére 

kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az 

az állat egészségét ne veszélyeztesse. Az eb kölyköket 8 hetes 

korukig anyjukkal kell tartani. 

Az eb tartója köteles az állata állategészségügyi felügyeletét 

ellátó szolgáltató állatorvosnak bejelenteni, ha az állata a há-

rom hónapos kort elérte, 

elhullott vagy elkóborolt, 

vagy új tulajdonoshoz ke-

rült. Az ebtartó köteles 

minden három hónaposnál 

idősebb ebet veszettség 

ellen beoltatni. Az oltási 

könyvet meg kell őrizni, 

RENDEZETT A KÖRNYEZETEM DÍJ ÁTADÁSA 
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FARSANGI ÁLARCKÉSZÍTÉS 

A Nagypáliban élő gyerekek és szüleik a hét elején kaptak meghívót a szombati hagyományos farsangi 

rendezvényre, a játszóházba. Ezen a szép téli januári délutánon sokan tettek eleget a meghívásnak, 

hogy az egy hét múlva megrendezendő farsangi felvonulásra közösen készítsék el a minél ötletesebb 

álarcokat, jelmezeket. A faluházban nagy volt a sürgés-forgás, a közművelődés szervező irányításával 

a gyerekek és szüleik vidám hangulatban készítették a díszes farsangi szemüvegeket és állatokat ábrá-

zoló arcformákat. Miközben odabent szorgos kezek munkálkodtak, odakint a tél megrázta párnáját 

és sűrű hóesés közben fehér paplannal borított be mindent a gyerekek nagy örömére. Ettől még 

emlékezetesebb lett a szombat délután 

illetve tulajdon-átruházás esetén az új tulajdo-

nosnak át kell adni. Négy hónaposnál idősebb 

eb csak mikrochippel megjelölve tartható. 

Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát átru-

házni kizárólag az állatot azonosító 

mikrochippel történő megjelölése után lehet. A mikrochippel 

megjelölt eb tartójának megváltozása esetén az új tartó az 

adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal 

az országos elektronikus ebadatbázisban regisztráltatni. Ku-

tya küllemének megváltoztatása érdekében kizárólag farok 

kurtítás végezhető, az eb 7 napos koráig. A fülkurtítás nem 

engedélyezett. Az olyan sebészeti beavatkozások végrehajt-

hatók, amelyek az állat egészsége vagy későbbi egészségkáro-

sodásának megelőzése céljából történnek. 

Ebet nem szabad felügyelet nélkül közterületre bo-

csátani vagy kóborolni hagyni. 

Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó 

tevékenységek és időjárási jelenségek teljes időtartama alatt 

(különösen szilveszterkor) a kutya tartójának gondoskodnia 

kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozá-

sáról és törekednie kell az állat megnyugtatására.  

(További részletek a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben.) 

(Pető Szabolcs és Tüh Enikő) gyönyörű kerámia em-

lékplakettet vehettek át Köcse Tibor polgármester-

től, melyet jogosultak közszemlére tenni, emellett a 

kertjük további szépítéséhez 10 ezer Ft-tal járul hoz-

zá az önkormányzat.  

A polgármester tájékoztatása szerint a helyi pályáza-

tot továbbra is meghirdetik, bízva abban, hogy egyre 

többen vesznek részt azon, így a település tovább 

szépül, ezáltal vonzereje is nő az idelátogató turisták 

számára. 



Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt 

előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott „sasok” általában ennek a fajnak a 

képviselői. Ráadásul az egerészölyvek kifejezetten szeretnek is a forgalmas utak, 

autópályák mellett ücsörögni, hogy a kezelt (legeltetett, kaszált) gyepfelületek 

nyújtotta könnyebb zsákmányszerzési lehetőséget kihasználják. Az egerészölyv 

hazánkban 1933 óta élvez lelövési tilalmat, 1954 óta törvény által védett, termé-

szetvédelmi értéke példányonként 10 ezer Ft. Annak köszönhetően, hogy leggya-

koribb ragadozó madarunk táplálékának messze túlnyomó többségét a mezőgaz-

dasági kártevő kisrágcsálók, elsősorban a mezei pocok teszi ki, a faj sok-sok millió 

forint rágcsálóirtásra fordítandó költséget takarít meg a gazdáknak, az országnak. 

Az egerészölyvek az agrárterületek ingyenes rágcsálóirtó napszámosai, táplálko-

zásukkal akaratlanul is óriási, gazdaságilag is mérhető hasznot hajtanak. 

2012 ÉV MADARA - AZ EGERÉSZÖLYV 

Kertünk madáretetőjének - 

a közeli erdőből jött látoga-

tója - egy egerészölyv.   

Fotó Huber Imre 
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ZALAI  TEKER(G)ŐK NAGYPÁLIBAN 

A Zalai Teker(g)ők Sport és Túra Egyesület január 23-án gyalogtúrát 

szervezett Egervárról Zalaegerszegre, amely során Nagypálit is érin-

tették. A túrázók 40 fős csapata szombaton 11 óra felé a pince domb 

felöl érkezett a faluba, útközben megtekintették a borona pincét, 

majd rövid sétát tettek a lakóligetben. Innét útjuk a Faluházba veze-

tett, ahol frissen készült meleg tea várta őket. A község polgármeste-

re köszöntötte a kis csapatot, és a megújulni képes települést kisfilm 

keretében mutatta be a látogatóknak, majd kötetlen beszélgetés so-

rán válaszolt a kérdésekre. Az egyesület elnöke Szabó Gábor elmond-

ta, hogy működésük mintegy egy évre tekint vissza, céljuk kiemelten a kerékpározás népszerűsítése, az egészség 

megőrzése céljából tömegsport jelleggel kerékpáros és gyalogos túrák szervezése. Emellett fontos feladat a lakos-

ság környezettudatos életre, a sportra való nevelése is. Nem elhanyagolható az sem, hogy rendezvényeiknek nem 

csak a távolságok fizikai teljesítése a célja, hanem az útvonalon található érdekességek, nevezetességek megismer-

tetése is. Az elmúlt évben főleg zalai településekre szerveztek kerékpáros és gyalogos túrákat, de autóbuszos kirán-

dulással egybekötve a Vend vidéken, és a magyar-osztrák- szlovén hármas határnál is jártak már. Programjaikról az 

egyesület honlapján is lehet tájékozódni, örömmel fogadják a csatlakozni vágyókat. A gyalogtúra résztvevői közel 

másfél órás pihenő után elköszöntek és Kispáli felé folytatták útjukat. 

HÍRDETÉS 

A háztartásokban feleslegessé 

vált, de még használható ingósá-

gok cseréjének megkönnyítésé-

hez ingyenes hirdetési megjele-

nést biztosítunk. A hirdetéseket 

minden hónap utolsó munkanap-

jáig kérjük leadni a polgármesteri 

hivatalban. 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Március 5. : Nőnapi ünnepség a 

Nagypáli Nyugdíjasok Közössége 

Egyesület szervezésében a Faluház-

ban. 


