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NAGYPÁLI HÍRMONDÓ
PRAVOSZLÁV KARÁCSONY ALSÓVERECKÉN
A Nagypáli önkormányzat képviselő
testülete január elején az ukrajnai
Alsóvereckére látogatott, ahol a testvértelepülés polgármesterének meghívására részt vettek az ottani karácsonyi ünnepségeken, valamint további
tárgyalásokat folytattak az első világháborús katonai magyar temető felújítási munkálatainak előkészítéséről.



Alsóvereckei látogatás



Hagyományos
disznóvágás Nagypáli
ÖKOvölgyben



Múltidéző



Baba - Mama Klub Az önkormányzat vezetőinek alapvető célja,
a Közösségi Ház- hogy a testvértelepülésekkel a szakmai kapcsolatokon túl az emberi kapcsolatokat is
ban
elmélyítse, minél jobban megismerje az ott
Rendszeres prog- élők életét, szokásait, hagyományait. Közturamjaink a Közös- dott, hogy a görög-keleti közösségek nagy
ségi Házban
része, így az ukránok is mai napig a JulianusSíkosság mentesí- naptárt követik. Az ortodox hívők vallásában a karácsony teljes mértékben vallási üntés a faluban
nep, ezért náluk a december 24-ei karáNevelőszülő ke- csony nem létezik, a karácsonyfa, ajándékorestetik
zás, és a télapó eljövetele a szilveszterhez
Kovács Dominika tartozik. Karácsony első napja a JulianusHanna sportsikerei naptár szerint január 7-re esik, az ünnepek
alatt a pravoszláv vallásúak nem dolgoznak,
Tavaszi munkák a nem kérnek és adnak kölcsön, vendégségbe
gyümölcsöskert- sem mennek, csak majd karácsony másnapben
ján. A karácsonyi előkészületeket egy hónaUtcatáblák felújítá- pos böjt előzi meg, majd szenteste, január 6án a tizenkét apostol tiszteletére tizenkét
sa
böjti, azaz húsmentes étel kerül az asztalra.
Az ukránoknál hagyományosan legalább 12
különböző fogásnak kell az ünnepi asztalra
kerülnie szenteste. Ezen étkek közül a
„kutyát” adják fel elsőként, ami nevével ellentétben nem állati eredetű, hanem növényi
alapanyagok „összekutyulásával” készül. Elkészítéséhez búzára, mákra, dióra
vagy mogyoróra,
mazsolára, mézre
és főzőcsokoládéra
van szükség. Az
ételek közül nem
hiányozhat a bableves és a mákos guba sem.













Karácsony hajnalán a pravoszláv templomokban megszólalnak a harangok, valamint
puskalövések adják hírül Krisztus születését.
Az emberek ünnepi díszbe öltözve vesznek
részt a hajnali misén, valamint a karácsonyi
liturgián. Karácsonykor ott is együtt ünnepel a család, a háziasszony pedig étellel, itallal kínál mindenkit. A pravoszlávoknak a karácsony másnapja csendes ünnepléssel telik,
ez a nap az általános megbékélés és megbocsátás napja. Az ortodox karácsony egyik
leglátványosabb eseménye, amint meggyújtják a száraz tölgyágakat. Az ősi hagyományok szerint ezt még régen otthon mindenki a saját udvarában tette meg, ma már
azonban a települések főterén gyűlnek össze
az emberek, és dobják rá a magukkal hozott
tölgyágat a közös nagy tűzre. A delegáció
tagjai együtt ünnepeltek a vendéglátóikkal és
családjaikkal, közelebbről megismerhették
az ottani szokásokat, tovább mélyítették barátságukat. A látogatás alkalmával tájékoztatást adtak arról a közelmúltban megjelent
hazai pályázati lehetőségről, a feltételekről,
mely a külhoni katonai temetők felújításához, az emlékhelyek környezetének rendbetételéhez nyújt támogatást. Mint korábban
arról már hírt adtunk, a munkálatokat a
Honvédelmi Minisztérium illetékes szervezetével, valamint az ukrajnai magyar konzulátussal együttműködve Nagypáli önkormányzata koordinálja, és a Vereckeiek pályázatának elkészítésében is hatékony segítséget nyújt. (hkzs)

ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL
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HAGYOMÁNYOS DISZNÓVÁGÁS A NAGYPÁLI ÖKO-VÖLGYBEN!
Az önkormányzat immár
második alkalommal szervezte meg hagyományőrző programként az egész napos disznóvágás nyújtotta kulináris
élményt.

A program reggel fél nyolckor kezdődött az ÖKOvölgyben a kemence környékén, a hófedtetáj, a csípős reggel jól illett a nap hangulatához. Hamarosan
megérkezett a természetes táplálékon nevelt több
mint kettőszáz kilogrammos „áldozat”, és a polgármester Köcse Tibor rövid köszöntőjét követően a
jelenlévők megitták az ilyenkor elmaradhatatlan
áldomást.
A koca halálával megkezdődött a csodálatos átalakulás roppanós héjú hurkává, szaftos kolbásszá, ínycsiklandó sült oldalassá. A jól szervezett munka a
szakavatott személyzet irányítása mellett mindenki
tette a dolgát. 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 finomságokból, miközben mások már serényen daraboltak, válogattak, abáltak, előkészítették a hurka,
kolbász alapanyagait. Látványos munkafolyamat volt
a kétféle hurka és kolbász elkészítése, bélbe töltése, igazi szakértelmet igényelt a hozzávalók összeál-

lítása, a fűszerezés, az összegyúrás. Egy nagy kondérban már rotyogott a toros káposzta, a kemencében sült a pecsenye, a friss hurka és a kolbász.
Az illatok megtöltötték a völgyet, még a nap is kisütött, egyre nőtt az érdeklődők tábora, a kisebbek sem maradtak távol. Miközben a szülők kóstolgattak, nézelődtek, a gyerekek a magukkal hozott szánkókkal izgalmas szánkóversenyt rendeztek
a domboldalban. 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 kitartó kis csapata harmonikaszó
mellett nótázással zárta ezt a jól sikerült vidám napot. (hkzs)
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ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL
BÜSZKÉK VAGYUNK DOMINIKÁRA

Riporterünk Kovács Istvánnal, Simon Attilával és Kovács Dominika Hannával

A szomszéd településen,
Egerváron élő Kovács Dominika Hanna még csak általános iskolás, de a küzdősportban már számos hazai és
nemzetközi versenyen bizonyította tudását.
A Nagypáli Önkormányzat mintegy két éve szponzorálja a tehetséges sportolót, akit 2015ben a „Nagypáli Sport Díj”-jal is
kitüntettek kiemelkedő versenyeredményei elismeréseként.
Dominikával egy zimankós januári délutánon beszélgettünk a Faluházban, ahová elhozta a számtalan érmet (85 arany, 25 ezüst,
30 bronz), kupát, serleget (45) is,
amelyekre méltán lehet büszke a
családja is, akik fáradtságot és
anyagi áldozatot nem kímélve
segítik a kislányt a sikerei elérésében. Dominika még óvodás
volt, amikor „eljegyezte magát” a
karatéval, elmondása szerint a
Jackie Chan filmek ihlették a küzdősport megismerésére, a jellegzetes fogások, ütések elsajátítására. A 12 éves kislány már óvo-

dásként kiharcolta, hogy karatézhasson a helyi iskolában, annak
ellenére, hogy a családjában nem
volt ennek a sportnak hagyománya. A kitartásának és szorgalmának meg is lett az eredménye, és
kivételes tehetsége is korán megmutatkozott, már az első évben
megnyerte a korosztályos Mikuláskupát. A sikersorozat az óta
töretlen, a zalaegerszegi Shotokan
Karate Egyesület sportolójaként
az utóbbi 6 évben egyre-másra
gyűjtötte a különböző versenyeken a trófeákat. Edzője, Molnár
Tamás szerint is nem mindennapi
tehetség, felkészülését ma már
Strasser Vilmos fekete öves, négy
danos fővárosi mesteredző is segíti.
A sikerekhez természetesen elengedhetetlen Dominika kitartása, akaratereje, fegyelmezettsége
is, aki a mindennapos edzéseket
sem teherként, hanem kedvenc
időtöltésként éli meg.
A számos hazai és külföldi versenyen sok barátot szerzett, nemcsak a sportban, hanem a tanulásban is élen jár, ezt a törékeny,
vékony kislányt látva alig hihető,
honnét meríti ehhez az erőt?
Dominika családjában a sportolás
nem előzmény nélküli, anyukája
fiatalkorában talajtornázott - hajlékonyságát tőle örökölte -, öcscse pedig már a korosztályos fociban nyújt ígéretes teljesítményt
a ZTE csapatában. Dominika fel-

készülése, folyamatos fejlődése
érdekében családja is nagy áldozatot vállal, az edzésekre, versenyekre, edzőtáborokba rendszerint édesapja kíséri el, a trófeák
otthoni méltó helyének kialakításában, rendszerezésében, a
sportsikerek bemutatására alkalmas mappák összeállításában
édesanyjáé a főszerep.
Dominika az idén a korosztályi
váltással új kihívások elé néz, már
a 2017-es versenynaptárja is zsúfolt, és a távlati cél a 2020-as tokiói olimpiai szereplés is egyre
valóságosabbá válik. Dominika és
a karate ma már elválaszthatatlanok, további sok sikert kívánunk
a fiatal tehetséges sportolónak
céljai eléréséhez! (hkzs)

Az elmúlt évek versenyein nyert érmek,
kupák és serlegek

Készül az emlékkép

MÚLTIDÉZŐ: KERTVÁROSI LAKÓTELEP TERVE
Zalai Hírlap, 2001. február 12.
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… ÉS NAPJAINKBAN
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Napjainkban készült felvételeken településünk új lakótelepe, a turisztikai centruma és lakótelepi grund részlete.

HÍRMORZSÁK A FALU ÉLETÉBŐL
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RENDSZERES PROGRAMJAINK A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
Az IKSZT keretében szervezett heti rendszerességgel működő
programok a Közösségi Házban:
Hétfő

10.00 óra - Tilinkó Zenebölcsőde

Kedd

17.30 óra - Karate edzés

Szerda

18.00 óra - Zenés alakformáló torna

Csütörtök

18.00 óra - ZUMBA

Péntek

17.00 óra - Néptánc tanfolyam

Péntek

18.00 óra - Karate edzés

BABA-MAMA KLUB A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
Baba-mamás foglakozás 0-3 éves korú gyerekeknek, a
Nagypáli Közösségi Házban 2017. januártól, minden hétfőn
délelőtt 10.45-től.
Ismerkedés, közös játék, kortárs élmények a gyerekek
számára, kötetlen beszélgetés a helyi védőnő Filinger Ferencné részvételével.
A program mindenki számára ingyenes
Érdeklődni:

Filinger Ferencné,
tel.: 20/3495262,
email: filingerkati68@gmail.com

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS A FALUBAN
A januári csapadékos időszakot követő tartós hideg következtében a településünk útjain vastag jégpáncél alakult ki. Az utakra kiszórt útsó a tartós hideg miatt hatástannak bizonyult, ezért az
önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy a csúszásveszélyt fűrészpor-faforgács szórásával mérséklik. Bár látványnak ez nem
tűnik túl szépnek, viszont környezetbarát megoldás és az olvadást
követően az útszéli növényzetet sem károsítja. Sajnos az ezt követő ónos-esős napok és fagypont alatti hőmérséklet tovább nehezítette a falu lakóinak életét.

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓK
NEVELŐSZÜLŐ KERESTETIK
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HÍRMORZSÁK A FALU ÉLETÉBŐL
TAVASZI MUNKÁK A GYÜMÖLCSÖSKERTBEN
Megkezdődtek a tavaszi munkák az önkormányzat gyümölcsösében.
A metszés során tapasztalható volt, hogy ha a tavaly
májusi fagyhoz hasonló rendkívüli időjárás nem lesz,
úgy szép termés várható az idén. Tervek szerint - kísérleti jelleggel - smaragdfákat ültetnének a gyümölcsösbe, vizsgálva azok hatásait. Kedvező tapasztalatok
esetén szélesebb körben való alkalmazásukra is sor
kerülhet más gyümölcsültetvényekben is.

UTCATÁBLÁK FELÚJÍTÁSA
Az Önkormányzat - kihasználva a téli időszakot - a
közmunka-program keretében megkezdte a közterületeken álló utcatáblák rendbetételét, felújítását.
A leszerelt táblákon alapos tisztítást követően csiszolással tüntetik el az időjárás okozta felületi kopásokat és egyenetlenségeket.
A tisztítást követő felületfrissítés és védőbevonat felvitele következik, hogy újra a
régi fényükben pompázzanak a táblák.
Ezután a korábbi helyükre visszahelyezve,
a megújult táblák már készen állnak arra,
hogy ismét tájékoztassák és eligazítsák a
faluba érkezőket.

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

PROGRAMAJÁNLÓ
Február 25. /szombat/: Farsangi rendezvény gyerekeknek
Március 11. /szombat/: Nőnapi Bál a Faluházban
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