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ALSÓVERECKEI TÁRGYALÁSOK 

el. Jelenlegi állapotában a község ukrán 

származású polgármestere zászlajára 

tűzte, hogy a tőle telhetően mindent 

megtesz, hogy az emlékhely méltó kö-

rülmények között legyen. Már elkezdték 

a még fellelhető emlékmű felújítását a 

hiányzó részek beton elemekkel való új-

ra pótolásával. A közel 100 éves fák sé-

rült leszakadt ágainak eltávolításában va-

lamint a felvezető lépcsősorról, amelyet 

a föld már betakart azt eltávolították és 

a  m e l l e t t e  l é v ő  „ d z s u n g e l t 

„megszüntették. Nagypáli, mint testvér-

település a felújításban koordináló sze-

repet vállal, amelyet a Honvédelmi mi-

nisztérium és az Ukrajnában lévő ma-

gyar konzulátus is támogat.  

Reméljük így jövő év nyarára a fronton 

és az Alsóvereckei kórházban elhunytak 

temetője méltó körülmények közé ke-

rül. Szeretnék, hogy a magyar kormány 

á l t a l  2 017  ny a r á r a  t e r vez e t t 

Alsóvereckéről az emlékműhöz felveze-

tett 12 km hosszú aszfaltozott út átadá-

sának időpontjára mi is elkészülnénk a 

temető rendbetételével. (kt) 

Nagypáli képviselő testületével, 

2016. október elején látogatást 

tettünk Alsóvereckén, ahol a ko-

rábbi megállapodásnak megfelelő-

en helyzet feltárást és elemzést 

végeztünk a helyi vezetéssel közö-

sen az ott lévő első világháborús 

katonai magyar temető állapotá-

ról.  

Tárgyalásokat folytatunk annak rendbe-

tételére szükséges feladatok feltárására 

és az ott lévő sírkőmaradványok vala-

mint emlékmű állagmegóvására vonat-

kozóan. A kiutazás előtt kapcsolatba 

léptünk a honvédség illetékes vezetőjé-

vel, akiknek feladata a magyar nemzet 

területén lévő emlékhelyekkel, teme-

tőkkel kapcsolatos teendők. Gondos 

Ferenc nyugalmazott ezredes, mint 

egyik kapcsolattartó az önkormányzat 

és a minisztérium között, részt vett az 

utazásban. Nagy megtiszteltetésnek vet-

te a megkeresést a temető helyszíni be-

járására.  

Alsóverecke fő terétől mintegy 150 m-

re terül el az a domboldal ahova az I. vi-

lágháború magyar áldozatait hantolták 
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Nagypáli kis néptáncosai, a Napraforgó Táncegyüttes 

tagjai október elsején a Veszprémi Állatkertbe 

látogattak. A jutalomkirándulást az önkormányzat 

szervezte azoknak a gyerekeknek, akik több éve 

lelkes tagjai a csoportnak, s rendszeresen lépnek fel 

a falu, illetve a kistérség rendezvényein.   

A kicsikkel és kísérőikkel meg is telt a falubusz, s az 

álmos, őszi reggelből ragyogó, nyárias napsütés ke-

rekedett, mire megérkeztünk. 

A hatalmas terület, a dimbes-dombos terep, a sok 

lépcső sem jelentett akadályt a kíváncsi felfedezők-

nek. Fáradhatatlanul kutatták a bokrok, fák között 

megbúvó állatokat, vagy épp türelmesen kivárták, 

amíg a gorilla hajlandó megmozdulni. Sokak kedven-

cei, a gyűrűsfarkú makik pedig közvetlen közelünk-

ben, karnyújtásnyi távolságban bámészkodtak, ugra-

bugráltak.  

Az egyik legnagyobb élmény az állatsimogató volt, 

ahol megfoghatták, simogathatták a gyerekek az 

állatokat, s meg is etethették őket az állatkertben 

vásárolt eledellel. Nagy nevetés kísérte azt a jelene-

tet, amikor egy kecske ki akarta húzni az elemózsi-

ás zacskót egy kisfiú kezéből, ám se a kisfiú, se a 

kecske nem engedte el a papírtasakot. (Persze a 

zacskó a huzavonában szétszakadt, s még nagyobb 

volt a hahotázás.) Természetesen mindenki kíván-

csi volt a dinoszaurusz parkra is, amely 2016 máju-

sában nyitotta meg kapuit a Veszprémi Állatkert 

látogatói előtt. A gigászi méretű őshüllőket 20000 

négyzetméteres területen csodálhatták meg kicsik 

és nagyok. És amikor már minden szülő csak szu-

szogott, akkor a gyerekek még mászókáztak, fára 

másztak, kergetőztek. Mindehhez valószínűleg az a 

kürtőskalács szolgáltatta az energiát, amiért azt 

hiszem, minden szülő legalább kétszer állt (jó hosz-

szú) sorba, miközben az itthonról hozott szendvi-

csek a táskákban lapultak.  

S a hazafelé vezető úton sem lankadtak a gyerekek: 

csiviteltek, játszottak, s élményeik (,,Nekem a nagy 

fekete medve tetszett a legjobban… nekem a 

hópárduc… nekem a pingvinek…. nekem a 

dinók….”) betöltötték a buszt és a felnőtt szíveket. 

(Gyenese Viktória) 

KALANDJÁRAT VESZPRÉMBE 

NAGYPÁLIBAN IS LÁTHATÓ VOLT A SZUPERHOLD 

2016. 10. 16. 18.07-kor Nagypáliban a Boronapincénél a gesztenyesütésen résztvevők is 

gyönyörködhettek a sötétedés után, az égbolton feltűnő Hold-jelenségében. Kelet felől a 

felhők között, nagyobbnak látszott, mint általában és eperszínben tündökölt. Szuperhold-

nak nevezi a köznyelv, amikor a telihold fázisa az ellipszis alakú holdpálya Földhöz legköze-

lebbi pontján következik be, ilyenkor lesz a Hold Földről látható látszólagos mérete a leg-

nagyobb. A kifejezést egy asztrológus találta ki 1979-ben, de a csillagászok nem használják, 

mert nincs csillagászati jelentősége a holdtölte és a földközelség egybeesésének. 

A jelenség létrejöttéhez két feltételnek egyszerre kell teljesülnie: legyen telihold és a Hold 

a keringési pályáján éppen a legközelebb legyen a Földhöz. Évente változó, hogy hányszor 

fordul elő ez a jelenség. 
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SIKERES HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖZÖSSÉGI PROGRAM A BORONAPINCÉNÉL 

Mint minden évszak, az ősz is 

számtalan szépséggel ajándékoz 

meg bennünket, ezt a hangulatot 

már Petőfi is megörökítette gyö-

nyörű, szívhez szóló versében. 

Hát, igen, „itt van az ősz, itt van 

újra”, és ezt már ki-ki látványo-

san is megtapasztalhatja a faluban 

jártában keltében.  

A hagyományokhoz illeszkedve a 

falu utcáit, köztereit ellepték a 

Farkas Ferencné (Jutka) kéz-

ügyességét dicsérő „életképek”: 

beszélgető asszonyok ülnek a 

padon, idős, a kukoricahántásban 

megfáradt nénike és bácsika pi-

hen békésen, de a hegyről pityó-

kásan hazafelé kerekező boros-

gazda is kedves látványosság.  

Ha már ősz, érik a gesztenye, a 

régi öregek is mesélhetnének a 

gesztenyesütés semmihez sem 

hasonlítható hangulatáról. Ezt a 

hagyományt felidézve hirdette 

meg közösségi programját októ-

ber 16-ra az önkormányzat, 

amely nagy tetszést aratott kicsik 

és nagyok körében egyaránt.  

A szép őszi napsütéses délután 

egyre többen látogattak ki a bo-

ronapincéhez, ahol Hári Jani fő-

szakács és önkéntes segítői jóvol-

tából ízletes kolbászos paprikás 

krumpli rotyogott a hatalmas 

kondérban, a Sifter család kemen-

céjében készült a hagyományos 

langali, a forró platnin pedig fo-

lyamatosan sült a gesztenye. A 

legkisebbek a boronapince előtti 

asztalon található kellékekből 

(sárgarépa, krumpli, gesztenye, 

hurkapálcika, ragasztó) rendkívül 

kreatív műalkotásokat készítet-

tek, jókedvűen szaladgáltak, ját-

szottak a vidáman beszélgető, 

nevetgélő, teázgató felnőttek kö-

zött. Jócskán fogyott a sült gesz-

tenye, később még a vashálós 

gesztenyesütő is előkerült, így 

mindenki láthatta, hogyan készül 

hagyományos módon szabadtű-

zön ez a finom csemege.  

A délután előrehaladtával egyre 

jobb lett a hangulat, előkerült a 

szájharmonika is Miki bácsi zse-

béből, a dalos ajkú kislányok rög-

tönzött előadását ügyesen kísér-

te a hangszerével.  

Már hűvösre fordult az idő, mi-

kor a falubeliek kezdtek megfo-

gyatkozni, és lassan véget ért ez a 

kellemes közösen eltöltött délu-

tán. (hkzs) 
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Zalai Hírlap, 1996. október 24. 

Fotók Tóth József gyűjteményéből 
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NAGYPÁLI ÉS AZ ELEKTROMOBILITÁS 

2030-ban már csak így tankolhatjuk valamennyi új autót. Nagy-

páliban 2016-ban valósággá vált. Az ÖKO falu néhány éve a 

Zöld út programban megfogalmazta az elektromobilitás prog-

ramját is. Első lépésként négy évvel ezelőtt vásárolt egy elekt-

romos robogót, amellyel a falu gondnok és a szociális gondo-

zó közlekedik.  

A kormány valamint az európai uniós direktívák jegyében 

Nagypáli önkormányzata vezetői szolgálati autónak vásárolt 

egy Renault Fluence ZE típusú elektromos autót. Az már csak 

adalék, hogy Nagypáli fotovoltaikus napelem telepről is tudja 

ingyen tölteni az akkumulátorokat. Az autó teljesen környezet-

barát hisz nincs káros anyag kibocsátása így az öko falunak 

újabb karbon neutrális eleme is megvalósul, amellyel a kvóta értékesítéséből bevétele is származik. (kt) 

BIOMASSZATÁROLÓ AZ INNOVÁCIÓS KÖZPONTNÁL  

NAGYPÁLI NAPRAFORGÓ NÉPTÁNCCSOPORT NEMESHETÉSEN 

Az idén október 8-án Nemeshetés település rendezte meg a Kistérségi Kulturális Találkozót, Gesztenyefesztivállal 

egybekötve. A Nagypáli Napraforgó Néptánccsoport a rendezvény megnyitó beszéde után elsőként lépett fel, Délal-

földi táncot adtak elő. Most, is mint mindig nagyon ügyesen szerepeltek. A csoport 3 éve alakult iskolás és óvodás 

gyerekekből, Nagypáli rendezvényein, Kistérségi találkozókon, Falunapokon örömmel vesznek részt. A csoport ve-

zetője Vargovics Beáta, aki a KISZÖV táncegyüttes vezetője is.  

Renault Fluence ZE elektromos autó töltés 
közben a faluközpontban 

Épül a tároló az  

Innovációs  

Központnál 

A Megújuló Energiaforrások Innovációs 

Ökocentruma épületegyüttes fűtéséhez is használt 

biomassza, illetve faapríték tárolására az Önkormány-

zat egy fémszerkezetű tárolót vásárolt. A betonele-

mekből kialakított alapra szerelték össze a fémszer-

kezetű, zöld színű kis házikót. Ezzel a megoldással 

helyben biztosítható a nagyobb mennyiségű bio fűtő-

anyag száraz tárolása. 



A Zalai Nyitott Szív Egyesü-

let tagjai október 5-i prog-

ramjukat Nagypáliban tartot-

ták. A szívbetegek nem elő-

ször jártak itt, visszatérő 

vendégek, mivel a községet 

jellemző öko-szemlélet jól 

illeszkedik az egészséges 

életmódot tudatosító és ter-

jesztő programjukhoz.  

A vendégek érkezésükkor először a faluházban egy 

rövid filmvetítés keretében ismerkedtek az újdonsá-

gainkkal, majd a gázüzemű autóbuszunkkal járták 

körbe a települést. Ezt követően a rózsakertet cso-

dálták meg, élvezték a jó levegőt, a szép környeze-

tet, majd az időjárásra tekintettel a tervezettől elté-

rően nem a szabadban a Boronapincénél, hanem az 

Ökocentrumban piknikeztek.  

Az egyesület működéséről, céljairól Bozsér Erzsébet 

adott részletes tájékoztatást. Elmondta, hogy a kö-

zel 100 fős zalai egyesület a neves szívsebész pro-

fesszor, dr. Papp Lajos kezdeményezésére alakult 

1998-ban. A kezdetben még csak klubszerűen mű-

ködő szervezet alapvető célja a különböző szívbe-

tegségben szenvedők összefogása, rehabilitációjuk 

kórházi tartózkodáson túli biztosítása és szervezése, 

a megbetegedések megelőzésében való aktív közre-

NAGYPÁLIBAN PIKNIKEZTEK A ZALAI SZÍVBETEGEK 
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működés. Ennek érdekében az egyesület széleskö-

rű kapcsolatrendszere segítségével havi rendsze-

rességgel szervez ismeretterjesztő előadásokat, 

együttműködik több társszervezettel, ezáltal is 

erősíti tagjainak egészségtudatos életmódváltását.  

A szív-és érrendszeri betegségben szenvedők ré-

szére kiemelten fontos a rendszeres mozgás, a 

szakszerű gyógytorna, az egyesület ebben is segít-

séget nyújt tagjai számára. Rendszeresek a szakmai 

tapasztalatcserékkel egybekötött kirándulások, el-

sőként szerveztek nordic walking programokat, 

nagy érdeklődés kíséri minden év szeptemberében 

a Szívünk Világnapja eseménysorozatát. Az egyesü-

let nevében is jelzi, nyitott az új tagok, segítők be-

fogadására a minél eredményesebb működés érde-

kében. (hkzs) 

A község mintegy 20 éve elindult Zöld út falufejlesztési 

programja új állomásához érkezett. Az eddig elért ered-

mények mellett kiemelt jelentőségűvé vált az egészséges 

életmódra való nevelés, szemléletformálás a lakosság 

Bozsér Erzsébet a 
látogatók vezetője 

„ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK” 

körében, ennek jegyében hirdeti meg az önkormányzat 

az „Ép testben ép lélek” mottóval jelzett programját. 

Mindez azt jelenti, hogy a már megtett eddigi lépések 

(pl. a légszennyezés csökkentése, vízszűrő berendezé-

sekkel az egészséges ivóvíz biztosítása) mellett a jövő-

ben a közösségi programok lebonyolítása során hangsú-

lyos szerepet kap az egészség megőrzése, az egészség-

tudatosság erősítése, így többek között az alkoholfo-

gyasztás és a dohányzás mérséklése is. A jó közérzet-

hez a zavartalan pihenés is hozzátartozik, ennek érde-

kében tervezi az önkormányzat olyan helyi rendelet 

megalkotását, mely hetente legalább egy napon biztosít-

ja ennek feltételeit a lakosság számára. (hkzs) 



 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓKÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓK  

MAGYAR ELNÖK A RURENER ÉLÉN 
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Nagypáli Község Polgármestere 
8912 Nagypáli, Arany J.u 26. 

Tel/fax: 92/564-041, 06-20/24-77-842 

Web: nagypali.hu; e-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy az önkormányzat 2016. november 4. - 5. napjára 

(esőnap esetén 2016. november 11. – 12. napjára) feloldja a belterületi tűzgyújtási tilalmat és 

engedélyezi a természetes anyagok égetését. 

Továbbra is tilos a környezetet károsító ipari eredetű és kommunális hulladék égetése! 

A tűzgyújtás során fokozottan ügyelni kell a tűzgyújtási szabályok betartására (pl: épületektől, berendezé-

sektől távol történjen, a tűz eloltásáig történő felügyelet, stb..) 

Az év többi napján a tűzgyújtási tilalom mind a belterületen, mind a külterületen a belterület határától 

számított 300 m-es körön belül továbbra is érvényben marad. 

Nagypáli, 2016. október 28.  

Köcse Tibor 
polgármester 

2016. október 11-én rendhagyó módon, egy videokonferencia keretén belül zaj-

lott a RURENER tagújító közgyűlése, melyen Nagypáli települése a társulás aktív 

tagjaként is részt vett. A konferencia főbb pontjai között szerepelt az új elnök és 

alelnök megválasztása, illetve jövőbeni projektek, tervek felvázolása. 

A közgyűlésen résztvevő tagok egyöntetűen Köcse Tibor polgármester urat 

szavazták meg a RURENER elnökének, több éves politikai tapasztalatát kiemel-

ve a döntés mellett. A kinevezéshez ezúton is gratulálunk és további sok sikert 

kívánunk a RURENER élén! 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS BAJORORSZÁGBAN 

A Német- Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 

2016. október 27-én rendezvényt szervezett a 

Bajor Állami Gazdasági, Média, Energiaügyi és 

Technológiai Minisztérium támogatásával 

„Településfejlesztés Bajorországban” címmel. A rendezvényen bajor gyakorlati példákat mutattak be, 

ezen belül kiemelt témaként szerepelt a középületek hatékonysága. Emellett szó volt az energiafordulat 

hatásáról az építőiparra, a turizmus- és településfejlesztésről, valamint a bajor-magyar testvérvárosi kap-

csolatokról. Településünket Köcse Tibor polgármester képviselte a rendezvényen. 



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 
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November 12./szombat/: Mesemondó délután a Faluházban. 

December 03./szombat/: Kistérségi vers-, próza- és mesemondó verseny, Nagypáli. 

December 04./vasárnap/: Házhoz megy a Mikulás.  

December 10./szombat/:  Játszóház - mézeskalács díszek készítése. 

December 18./vasárnap/:  Falukarácsony, Idősek Napja 

SHOTOKAN KARATE SPORTSIKEREK 

A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület Nagypáli támo-

gatott versenyzője Kovács Dominika Hanna, két aranyér-

met szerzett a Bulgáriában rendezett Shotokan Karate  do of 

United Nations világszervezet világbajnokságán.  

A szlovéniai 10. Pokal Domzal kupaviadalon is sikereket ért el: 

a korcsoportjában, a formagyakorlatban és a küzdelemben is 

legjobbnak bizonyult.  

Gratulálunk A dobogó legfelső 
fokán Bulgáriában. 

A sikeres versenyzések 
érmei és kupái. 


