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A ZALA MEGYEI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PLATFORM 

TANULMÁNYÚTJA NAGYPÁLIBAN 

program keretében megvalósult Meg-

újuló Energiaforrások Innovációs 

Ökocentrumban tartották meg. A ren-

dezvényt Baloghné Gaál Zsófia a Zöldtárs 

Alapítvány klímakoordinátora nyitotta 

meg, majd Köcse Tibor Nagypáli polgár-

mestere tartott előadást a község klíma-

védelemmel kapcsolatos jó gyakorlatai-

ról, energiahatékonysági és megújuló 

energiahasznosítási projektjeiről.  

Ezt követően a platformülésen résztve-

vők a készülő Zala megyei Klímastraté-

giát vitatták meg. 

A globális klímaváltozás a XXI. 

század egyik legjelentősebb kihívá-

sa, amely közvetve vagy közvetle-

nül minden társadalom életére je-

lentős hatással lehet. 

A Zala Megyei Éghajlatváltozási Plat-

form feladatai közt szerepel a helyi klí-

maváltozással, klímaváltozás mérséklé-

sével, az ahhoz történő alkalmazkodás-

sal kapcsolatos fejlesztési igények, jó 

gyakorlatok felmérése és összehangolá-

sa, azok széles körű megismertetése és 

együttműködés a Klímabarát Települé-

sek Szövetségével, melynek célja, hogy 

minél szélesebb körű szakmai támoga-

tást nyújtson a megyei klímastratégia 

kidolgozásához.  

Ennek érdekében a Szövetség megbízta 

a Zöldtárs Alapítványt, hogy minden 

megyében szervezzen szakmai napot a 

„jó gyakorlatok” megismerésére.  

Zala megyében a szakmai napot Nagy-

páliban október 19-én, a nemzetközi 

A szakmai napot Baloghné Gaál Zsófia a Zöldtárs 

Alapítvány klímakoordinátora nyitotta meg 

Köcse Tibor polgármester előadása 
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Miközben a lurkók jókedvűen szaladgáltak, játszot-

tak a felnőttek vidáman beszélgettek, nevetgéltek, 

teázgattak. Jócskán fogyott a sült gesztenye, de Bal-

la Laci bácsi sem győzte elég szaporán sütni a sza-

lonnát a tárcsán, olyan sokan akarták megkóstolni. 

Ínycsiklandozó volt a kolbász illata is, sorban álltak 

fiatalok és idősebbek egyaránt Hári Janinál, aki sütés 

közben vidáman anekdotázva ellátott mindenkit ez-

zel a finom csemegével.  

A délután előrehaladtával egyre jobb lett a hangulat, 

most is előkerült a szájharmonika Miki bácsi zsebé-

ből. Már hűvösre fordult az idő, mikor a falubeliek 

kezdtek megfogyatkozni, és lassan véget ért ez a 

kellemes közösen eltöltött délután.(hkzs) 

ŐSZKÖSZÖNTŐ KÖZÖSSÉGI PROGRAM A BORONAPINCÉNÉL 

Az évszakok váltakoznak, ismét itt az ősz, 

sárgulnak a levelek, érik a gesztenye. A ha-

gyományokhoz illeszkedve az önkormányzat 

október 7-re szervezte meg a Boronapincé-

hez a közösségi „gesztenyesütés” progra-

mot, amely nagy tetszést aratott kicsik és 

nagyok körében egyaránt.  

A szép őszi napsütéses szombat délután egyre töb-

ben látogattak ki a boronapincéhez, ahol a Sifter csa-

lád kemencéjénél a forró platnin folyamatosan sült a 

gesztenye, készült a finom tea. A legkisebbek a szü-

lök, nagyszülők segítségét is felhasználva a borona-

pince előtti asztalon található kellékekből 

(sárgarépa, krumpli, alma, gesztenye, hurkapálcika, 

ragasztó) rendkívül kreatív termésbábokat készítet-

tek, volt itt szilaj lovacska, nevető sündisznó, kisku-

tyus, és még számtalan vidám műalkotás.  

„FALUÉRT” ALAPÍTVÁNY NAGYPÁLI 

A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő 

tevékenységének bővítésével, mely Magyarország Kormánya által támogatott prog-

ram az egyházi és civil szervezetek számára, a társadalmi esélyegyenlőség fokozása 

érdekében, az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellé-

pés és ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósításán keresztül. Nagypáli 

„Faluért” Alapítvány és a Kercaszomori Református Egyházközösség nyer-

tes projektjének címe: a „Communitas fortissimo” (a „Legbátrabb falu”) Közösségfej-

lesztő együttműködés a társadalmi kohézió erősítése érdekében. A program kereté-

ben megvalósítandó tevékenységek: szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés; társadalmi együttélés javítása; cél-

csoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása. A projekt szakmai vezetője Rózsás Mik-

lós, projekt menedzsere Fatér Szabolcs, valamint a megvalósításban  két fő közreműködő vesz részt. 



Oldal  3 

 

HHÍREKÍREK  AA  FALUFALU  ÉLETÉBŐLÉLETÉBŐL  

ÚJULT ERŐVEL VÁRJA A PÁLYÁZNI VÁGYÓKAT A  

PÁLYÁZATI MENEDZSMENT IRODA KFT 

Lassan egy hónapja a régi "új" projektmene-

dzserével várja a pályázni vágyókat a Nagypáli-

ban működő pályázatíró cég.  

A Nagypáli Község Önkormányzata és a Nagypáli Pol-

gárőr Egyesület által alapított Pályázati Management 

Iroda Nonprofit Kft. 2013 óta működik és segíti a kör-

n yék be l i  ö nko rmány z a t ok ,  e gy e sü l e t ek , 

mikrovállalkozások pályázási lehetőségeit, az elmúlt 

években Dormánné Péter Márta ügyvezető kezei alatt. A 

vállalkozás kezdeténél ügyvezetőként tevékenykedő 

Kereszturiné Lochuk Nikoletta, - aki az elmúlt 3 évet 

családalapítással töltötte - visszatért ismét a Kft. életé-

be. A társaság nagy erőkkel készül a 2017. október 31-

én online felületen elérhetővé vált LEADER felhívások 

pályázati időszakára, amely 2018. január 2-án kerül meg-

nyitásra a pályázatot feltöltők számára. A Göcsej-Zala 

Mente Leader Egyesület területi lehatárolásában megta-

lálható falvak jelenleg 7 intézkedésre nyújthatják be tá-

mogatásra váró pályázataikat. Mikrovállalkozások lokális 

NAGYPÁLIT VÁLASZTOTTA KUTATÁSRA A TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

A Belügyminisztérium „Helyi versenyképesség-

fejlesztési kutatási program” megnevezéssel átfogó 

kutatási projektet indított el, melynek célja, hogy a lakos-

sági és vállalkozói igényekre, valamint az önkormányzati 

lehetőségekre alapozott szakértői megállapítások figye-

lembevételével az önkormányzatok eredményesen tudják 

javítani a helyi közszolgáltatások minőségét, valamint tele-

pülésfejlesztés és a befektetés ösztönzés hatékonyságát. A 

gazdaságfejlesztésben, 

több szervezet választ-

hat a turisztika megfe-

lelő területéből, mint 

pl. lovas, gasztro, va-

dász, egészség, bakan-

csos és kerékpáros 

túraútvonalak, turiszti-

ka szolgáltatás kialakítá-

sából és fejlesztéséből, 

továbbá megújuló ener-

giák alkalmazásának 

komplex bemutatására. A 

társaság leendő ügyvezetője arra biztatja a pályázókat, 

hogy bátran keressék fel időben a Kft.-t ötleteikkel, 

hogy a beadás pillanatában minden rendelkezésre állhas-

son egy sikeres projekt benyújtásához. Nagypáli hivata-

los honlapján (www.nagypali.hu) az iroda megjelenési 

füle alatt állandóan frissülő pályázati felhívásokat talál-

hatnak, érdemes többször megtekinteni. 

Kereszturiné Lochuk Nikoletta 

Magyar Tudományos Akadémia (Közgazdaság – és 

Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Ku-

tatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály) 

megkereséssel fordult az önkormányzathoz és segítsé-

günket kérte egy kutatási program részvételében. 

A kutatási program 2017-évben érintette Nagypáli 

önkormányzatát, két alkalommal személyesen is részt 

vettek a szakemberek a településen, ahol a polgármes-

terrel, jegyzőnővel, civilszervezetek vezetőivel, vala-

mint vállalkozókkal, önkormányzati dolgozókkal foly-

tattak interaktív megbeszélést. Természetesen a kuta-

tásban a lakosság véleménye is fontos, ezért 50 főt 

keresnek meg az állandó lakosok közül kérdőívvel. A 

kutatásról készült tanulmány és összegzés a Belügymi-

nisztérium szakanyaga lesz, amelyet majd elérhető 

felületen a többi önkormányzat is elemezhet és fel-

használhat. Nagypáli számára külön összefoglaló anyag 

készül, a www.nagypali.hu webportálon a tudástár 

felületén lehet tanulmányozni. 
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PPOLGÁRŐROLGÁRŐR  EEGYESÜLETGYESÜLET  --  NNŐNAPIŐNAPI  BBÁLÁL  NAPJAINKBANNAPJAINKBAN  

2001. március 8-án kelt 

jogerős végzéssel került 

bejegyzésre lakossági 

önszerveződésű, politi-

kai pártoktól és csopor-

tosulásoktól független 

szervezet, melynek tag-

jai a bűnmegelőzés, 

közrend, közbiztonság, 

ifjúság és vagyonvédelem, tűz- és környe-

zetvédelem érdekében önkéntes társadal-

mi tevékenységet fejtenek ki.  

Tagjai önkéntes belépéssel a bűnmegelőzés és 

vagyonvédelem vonatkozásában éjszakai őrjáratok 

keretében, társadalmi munkában támogatják az 

egyesület tevékenységét.  

Eddigi tevékenységük során rendszeresen figye-

lemmel kísérték a településre érkező idegen sze-

mélyek településen belüli mozgását, tájékoztató 

előadásokat szerveztek az időskorúak részére. A 

polgárőrök szorosan együttműködve az önkor-

mányzattal és a helyi civil szervekkel számos ren-

dezvényen vettek részt koordináló, rendező sze-

repet betöltve. Eddigi tevékenységük alatt csök-

kent községünkben a bűnelkövetők száma, jelen-

létükkel nőtt a lakosság biztonságérzete, a lakó-

közösségek közötti kapcsolat erősítése.  

Rendezvénybiztosítás közben 2015-ben 

2015 óta  a Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület 

szervezésében a Közösségi Ház nagytermében „batyus” 

jelleggel lebonyolított Nőnapi Bál egyre népszerűbb. 

A rendezvény évről évre többeket vonz, s a fiatalok 

együtt báloznak a közép- és idősebb korosztállyal is.  

Fergeteges siker volt a Kánkán 2015-ben  

Nagy siker a nyugdíjasok „Gedeon bácsi” jelenete 2015-ben  

Csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas Egyesülettel2016-ban  

A bálozók fáradhatatlannak bizonyultak 2017-ben is 
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HÁRS LÁSZLÓ: LEVÉL AZ ERDŐBŐL 

Az erdőből egy levelet 

hozott a posta reggel, 

egy száraz tölgyfa-levelet, 

néhány sor zöld szöveggel. 

az állt rajta, hogy eljött az ősz, 

a nyáridőnek vége, 

most már a néma télre vár 

az erdő és vidéke. 

A mackó barlangjába bújt, 

elköltöztek a fecskék, 

a tisztásokon zöld füvét 

lerágták mind a kecskék, 

nem hegedül a zenekar; 

nagy most a tücskök gondja; 

és újdivatú kalapot 

nem visel már gomba. 

Szétosztotta a körtefa 

a fanyar vackort régen, 

nincsen levél a bokrokon, 

és pitypang sincs a réten. 

Minden lakó elrejtezett, 

üres az erdő, árva. 

S a szélső fán egy tábla lóg: 

"Téli szünet van, zárva."  

ÓVODAI ÉS ISKOLAI BUSZJÁRAT 

Októberben beindult az óvodás-iskolás buszjárat Nagypáliból a falu Mer-

cedes Citaro CNG buszával, mert az óvodások létszáma már meghaladta 

a két kisbusz kapacitását. Ebből adódóan nem csak a lakhegyi óvodások, 

hanem a Nagypáliból az egervári iskolába járók is ezzel a busszal utaznak, 

valamint az Egervárról a lakhegyi 

óvodába járó gyerekeket is szállítja. 

A buszon mindig jelen van egy kí-

sérő is, vagy a szülők közül vállalja valaki, vagy az önkormányzat 

biztosít oda megfelelő személyt. Könnyebbség, hogy délután a ha-

zautazásnál az iskolás gyerekek így közel háromnegyed órával ha-

marabb érnek haza, és ezen a buszon csak gyerekek utaznak. 

ŐSZI DEKORÁCIÓ A 

FALUKÖZPONTBAN 

Energiafeltöltés után hazafelé 

Pihenő  
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VISZONTLÁTOGATÁSON GYERGYÓALFALUN 

Október közepén Köcse Tibor polgár-

mester vezetésével önkormányzati 

küldöttség viszontlátogatáson járt 

testvértelepülésünkön, a Romániában 

fekvő Gyergyói-medence egyik legna-

gyobb és legrégebbi településén 

Gyergyóalfalun.  

DUBAIBÓL ÉRKEZET AZ ÜZLETI GAZDASÁGI DELEGÁCIÓ  

Nagypáliban nem újdonság a külföldi 

delegációk megjelenése, a község a 

megújuló energia hasznosítása révén 

számos kapcsolatra tett már szert.  

Ibrahim Saeed Ahmed Lootah vezetésé-

vel az Egyesült Arab Emirátusokból 

érkező üzletembereket Prof. Dr. Steier 

József, SUNWO Stratégiai Energia Tech-

nológiákat Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. 

alapítója kalauzolta Nagypáliban. A 

delegációt Köcse Tibor polgármester 

25. SKDUN SHOTOKAN KARATE-VILÁGBAJNOKSÁG  

Ott ebben az időszakban tartják a szokásos térségi gaz-

danapi programokat, melyet idén gépkiállítás, állatbemu-

tató és vásár, valamint főzőversenyek gazdagítottak. Gáll Szabolcs 

Gyergyóalfalu polgármestere nyitotta meg ünnepséget a térség 

politikai és közéleti szereplői, testvértelepüléseik meghívottai és a 

helyi polgárok jelenlétében.  

fogadta a faluközpontban, majd a turiszti-

kai központban filmvetítés és kötetlen 

beszélgetés keretében mutatta be a ven-

dégeknek Nagypáli és környéke gazdasá-

gát, eredményeit, befektetési lehetősége-

it. Másnap Győrváron egy fafeldolgozó 

üzemben folytatódott a látogatás, ahol a 

vendégek érdeklődve figyelték az itt al-

kalmazott technológiát, hiszen a terve-

zett Smaragdfa ültetvényükhöz a közeljö-

vőben szükségük lesz ilyen berendezé-

sekre. 

Az egri Kemény Ferenc Sportcsarnokban rendezték meg október 6-tól 8-ig a 

25. SKDUN Shotokan karate világbajnokságot. A 41 országból érkezett ver-

senyzők komoly színvonalú versenyt vívtak mind formagyakorlatokban mind 

küzdelmekben ezen a világbajnokságon. Pénteken az utánpótlás-versenyzők 

léphettek tatamira, szombaton a haladók, vasárnap a csapatversenyek kerültek 

megrendezésre. Az utánpótlás kategória (U13-14) erős mezőnyében a Zalae-

gerszegi Shotokan Karate Egyesület színeiben versenyző - Nagypáli által támo-

gatott - Kovács Dominika Hanna ezüstérmet szerzett (kata - formagyakorlat), 

akit Molnár Tamás edző készített fel a versenyre. 
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December 2. /szombat/: Adventi koszorú készítése 

December 3. /vasárnap/: Érkezik a Mikulás a faluba 

December 9. /szombat/: Karácsonyi mézeskalácsdíszek készítése 

December 17. /vasárnap/: Idősek Napja, Mindenki karácsonya 

December 31./vasárnap/: Új Évi Köszöntő a Közösségi Házban, tűzijáték a falu-

központban 
Programváltozás jogát fenntartjuk. 

NAGYPÁLI GYEREKEK A GÖDÖLLŐI ORSZÁGOS KARATE VERSENYEN 

2017. október 7-én Gödöllőn került megrendezésre a II. 

Saino Kupa Ippon Shobu Karate-Do Országos Bajnokság 

(JKA).  

Nagypáliban edző fiatalok közül hárman is megméretették magukat 

az első versenyükön: 

Simon Rita: Kihon, Kata és Kihon Ippon Kumite (felnevezve) 

Móricz Martin: Kata és Kihon Ippon Kumite 

Simon Róbert: Kata és Kihon Ippon Kumite 

A részvétel sikeres volt. Simon Rita első két versenyszámban már 

délelőtt bizonyíthatott, majd kora délután a harmadik megméretteté-

sen. Mindhárom aranyérmet hozott számára. A fiúk ezután kerültek sorra, nekik nagyobb létszámú kihívók között 

kellett helytállniuk. Móricz Martin katában (formagyakorlat) harmadik helyezett lett. Simon Róbert is ügyesen sze-

repelt, azonban az erős mezőnyben nem sikerült a döntőbe jutni. Edzőjük (és egyben felkészítőjük): Diós Gábor. 

VERSENY ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET:  ÚJ CSAPATOT ÉPÍTÜNK ... 

Nagypáliban mindig is fontos volt a sport, úgy a 

tömegsport, mint a versenysport.  

Mintegy tíz éve, az akkori női labdarugó csapat kihar-

colta az NB I-es szereplést. Bár ez a csapat már a múl-

té, azért nem kesergünk, hanem 

a Nagypáli sportegyesület el-

kezdte újra a csapatépítést. A 

fiatalok a Bozsik programban 

készülnek a jövő sportsikereire.  

A Bozsik-program fő célkitűzései a 

tömegesítés, a tehetségkutatás és a 

tehetségek fejlesztése. A program 

célja a játék megszerettetése, az 

intézményi tömegbázis kialakítása 

és szélesítése, a tehetséges gyermekek sportszervezetekbe 

irányítása az 5-14 éves korosztályban. A program legfonto-

sabb eleme a körzeti tornarendszer az U6-7, az U8-9 és 

az U10-11-es korosztályokban. 

Az U6-7 korosztályunk bázisa lakhegyi óvodásaink, 

akiknél Nádasi Attila az edző. Az U8-9 és az U10-11-es 

korosztályok pedig az egervári iskolásokból kerülnek 

ki, s az edzői munkát Kenessey Tibor végzi. Az egyes 

korosztályba tartozó gyermekek 

számára a heti 2 délutáni foglal-

kozáson biztosított a rendszeres 

képzés - játék - edzés - mérkőzés 

lehetősége. Az U6/7 korosztály 

fesztiválokon mutatja meg a ta-

nultakat, míg az U8/9 és az 

U10/11 korosztályok tornán 

vesznek részt 

Köszönjük a szülőknek és a szak-

vezetőknek a segítséget és a munkát. Reméljük, hogy 

egyre több focizni vágyó gyermek kap kedvet az egye-

sület keretein belül történő sportoláshoz, továbbá en-

nek feltételeit is tovább tudjuk bővíteni a közeljövőben. 

A lelkes U6/7 csapatunk, háttérben az edzővel 


