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KÖZMEGHALLGATÁS NAGYPÁLIBAN 

Az önkormányzat képviselő-testülete 

a törvényi előírásoknak megfelelően 

december 14-én tartott közmeghall-

gatást a Közösségi Ház nagytermé-

ben, melyről előzetesen írásban kap-

tak értesítést a falu lakosai.  

A megjelenteket 

Köcse Tibor 

polgármester 

k ö s z ö n t ö t t e , 

majd átfogó tájé-

koztatást adott 

az önkormányzat 

2017. évi munká-

járól, valamint a 

jövőbeli feladata-

iról. Beszédében 

röviden kitért a lakosok által már ismert 

idei eredményekre, továbbá hangsúlyozta, 

hogy az önkormányzat továbbra is mindent 

megtesz annak érdekében, hogy különböző 

pályázatok révén többletforrásokat szerez-

zen a további célkitűzések megvalósításá-

hoz. Örvendetes, hogy az önkormányzat 

gazdálkodása hitelek és a tartalék igénybe 

vétele nélkül is stabil, ez jó alapul szolgál a 

falufejlesztési program további megvalósítá-

sához.  

A 2018. évi feladatok közül kiemelte a be-

kötőút felújítását, mely sok türelmet is igé-

nyel majd a falubeliektől, de a munkák vé-

geztével a tömegközlekedés feltételei is 

jelentősen javulhatnak, a lakóligetnél elké-

szülnek a buszöblök, továbbá a főút melletti 

járda a Petőfi utcáig, amely a biztonságos 

közlekedés szempontjából nagy előrelépés 

lesz.  

A falumegújítási mozgalom 2016. évi nyer-

teseként májusban Nagypáli lesz a házigaz-

dája a 2018. évi díjátadó országos rendez-

vénynek, ehhez a megfelelő közösségi tér 

biztosítása kiemelten fontos feladat, de 

emellett számos sikeres pályázat is segíti a 

kitűzött célok megvalósítását. Több kör-

nyékbeli település összefogásaként olyan 

projektek is megvalósulhatnak, amelyek a 

megfelelően képzett fiatalok számára mun-

kalehetőséget is biztosítanak, emellett kö-

zösségépítő szerepük is jelentős.  

Az eddigi eredmények nyomán Nagypáli 

egyre nagyobb ismertségre tett szert a köz-

médiában, itthon és külföldön egyaránt kö-

vetendő példaként említik. A lakosság folya-

matos tájékoztatásának fontos eszköze a 

helyi hírmondó, mely már közel két éve 

havonta tudósít a faluban történő lényeges 

eseményekről.  

A polgármester tájékoztatását követően 

kérdések hangzottak el a hallgatóság részé-

ről a tervezett M9 gyorsforgalmi út terve-

zett nyomvonalával, annak a falut érintő 

hatásaival kapcsolatban. A polgármester 

válaszában elmondta, hogy a nyomvonal 

még nem végleges, a különböző sajtóhírek 

emiatt nem tekinthetők hivatalos informáci-

óknak, így konkrétumokkal ez ügyben még 

nem tud szolgálni. A polgármester válaszát 

a kérdésfeltevők tudomásul vették, egyben 

megköszönték a részletes tájékoztatást. 
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kek most is verssel, énekkel és 

ajándékkal kedveskedtek neki, de 

bizony előfordult, hogy egy-egy kis-

gyermeknél eltörött a mécses az ijesztőnek tűnő 

apóka és a krampuszok láttán. A telihold már fé-

nyesen világított, mire a Mikulás a busszal továbbin-

dult a Faluház elé, ahol további türelmetlen gyerek-

sereg várta. Bármennyire is elfáradt már a nehéz 

nap után, itt is figyelmesen meghallgatott mindenkit, 

megnyugtatta a megszeppent kicsiket, a krampu-

szok pedig gondoskodtak arról, hogy valamennyi 

falubeli gyerek megkapja a jól megérdemelt csoma-

got. A Mikulás dolga végeztével továbbindult, hiszen 

még sokfelé nagyon sok gyerek várta érkezését, de 

megígérte, hogy jövőre ismét eljön!  

IDÉN BUSSZAL ÉRKEZETT A MIKULÁS 

A Mikulás az idén is jó korán megérkezett 

Nagypáliba, már vasárnap megkezdte az 

ajándékosztást a falubeli gyerekek nagy örö-

mére.  

A nagyszakállú sajnos már nem bírta a hosszú gya-

loglást, az elmúlt időszakban tovább öregedett, így 

arról értesítette a gyerekeket, hogy ezúttal nem 

otthonukban keresi fel őket, hanem krampuszai tár-

saságában két helyszínen szeretne találkozni velük. 

Délután már jóval öt óra előtt gyülekeztek a lakóte-

lepi gyerekek a turisztikai központ előtt és izgatot-

tan várták, hogy mikor jön már. Sajnos hó az idén 

sem esett, így a Mikulás a rénszarvas szán helyett a 

falubusszal érkezett, és a buszban fogadta a gyere-

keket és szüleiket. Az ajándékok átadása előtt min-

denkihez volt néhány kedves szava, a bátrabb gyere-

KARÁCSONYVÁRÁS NAGYPÁLIBAN 

Karácsonyváró programsorozat keretében, elsőként „Adventi Koszorú” készí-

tésre került sor a Nagypáli Faluházban, december 2-án szombaton.  

A rendezvényen minden korosztály képviseltette magát, az óvodáskortól a nyug-

díjasokig.  A résztvevők megismerkedtek több-

féle koszorú kötési technikával, a szükséges 

díszítő kellékeket az önkormányzat biztosítot-

ta, de természetesen hozott anyagból is lehetett dolgozni. A közös 

munka során, a jó hangulat mellett sok új ötletet láthattunk és tanulhat-

tunk egymástól. A „kreatív alkotásokon”, vasárnap már mindenki ottho-

nában gyújthatta meg advent első gyertyáját. 
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SOKAN VOLTAK A FALU KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÉN 

Nagypáliban az idén december 17-én délután 

tartották meg a „Mindenki karácsonya és az Idő-

sek Napja” hagyományos karácsonyi rendez-

vényt.  

Az ünnepi hangulatot árasztó Közösségi Ház nagyterme 

zsúfolásig megtelt, az egybegyűlteket Köcse Tibor polgár-

mester köszöntötte, és egyben bemutatta a falu új plé-

bánosát Gyöngyös Balázst is. Beszédében hangsúlyozta a 

szeretet ünnepének jelentőségét, az ilyen, és hasonló 

rendezvények megtartásának, a közös ünneplés, az idő-

sebb generáció megbecsülésének fontosságát. Az  egy-

házi szertartások megtartásához egy erősítő berende-

zést vásároltak a helyi templomba, melyet az ünnep al-

kalmával adtak át a plébános úrnak.  

Az önkormányzat az idén is meg-

hirdette a „Rendezett a környeze-

tem” című pályázatot, melynek 

nyertese ezúttal Szenecsár Géza 

Gyöngyvirág u. 9. szám alatti lakos 

lett, aki a díjat az ünnepi műsor előtt a polgármestertől 

vette át. A már hagyományos kerámia emlékplakett 

mellett a kert további szépítéséhez 10 ezer Ft-tal járul 

hozzá az önkormányzat.  

Az ünnepség a falubeli óvodás és iskolás gyerekek kará-

csonyi témájú előadásával kezdődött, majd a Nagypáli 

Napraforgó Néptánccsoport előadásával folytatódott.  

A további jó hangulatot meghívott vendégként a Zala-

apáti harmonika együttes biztosította, műsoruk nagy tet-

szést aratott a jelenlévők körében.  

Az est hátralévő részében került sor a hagyományos 

idősek napi rendezvényre, a szépkorúakat ízletes, bősé-

ges vacsorával vendégelte meg az önkormányzat. A sok 

finomság elfogyasztása közben a felszolgált italok mel-

lett a helyi termékek is segítették a szomjúság oltását, a 

harmonikások pedig a további jó hangulat fokozásáról 

gondoskodtak. A színes repertoárjuk mellett egyedi 

kívánságokat is teljesítettek, mindenki „nótáját elhúz-

ták”, sokáig együtt ünnepeltek a falubeliekkel. A vendé-

gek távozását követően is tartott még a vigalom, a 

résztvevők beszélgettek, nótázgattak, a rendezvény 

késő este ért véget.  



A Földművelésügyi Minisztérium 

a zártkerti besorolású földrészle-

tek mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastrukturális hátterét 

biztosító fejlesztések támogatá-

sára írt ki pályázatot. (ZP-1-2017) 

2018. január 2-án nyílik meg és január 31-ig lesz bead-

ható a Földművelésügyi Minisztérium által kidolgozott 

pályázat, mely hazai forrásból kerül finanszírozásra, és 

melyben közel 2 milliárd forint vissza nem térítendő 

támogatás áll rendelkezésre. A programra önkormány-

zatok pályázhatnak, projektenként 10 millió Ft mérték-

ben, így a Program eredményeképpen várhatóan min-

tegy 200 település jut fejlesztési forráshoz.  

Nagypáli ezen pályázatból szeretné megvalósítani a 

Petőfi utca hosszabbításából lévő „Kettős hegy” zárt-

kerti ingatlanokhoz vezető ivóvíz gerinc vezeték kiépí-

tését, és annak vízellátásához szükséges technikai be-

rendezések: tározó, nyomásfokozó és egyéb gépészeti 

berendezések beszerelését. Az érintett területet ko-

rábbi rendezési terv módosításában az önkormányzat a 

zártkerti minőség megtartása mellet bizonyos építési 
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A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának 

és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, 

a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormány-

zati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karban-

tartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzé-

se pályázat (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) eredményét 

december végén hirdették ki. 

A Vidékfejlesztési Program keretében első körben több 

mint 28 milliárd forintot biztosít a Miniszterelnökség a 

külterületi helyi közutak fejlesztéséhez, valamint az ön-

kormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzéséhez. A Miniszterelnökség ere-

detileg erre a célra mintegy 18,4 milliárd forint vidékfej-

lesztési forrást különített el, azonban a beérkezett igé-

nyekhez igazodva a tárca a keretösszeg megemeléséről 

döntött. Ennek köszönhetően első körben összesen 

628 kérelem részesült pozitív elbírálásban, mintegy 28 

milliárd forint értékben.  

A külterületi helyi közutak fejlesztése esetében 75 mil-

lió forintot, míg az önkormányzati utak karbantartására 

beszerezhető erő- és munkagépek esetében pedig 20 

millió forintot nyert az Önkormányzat. Tervünk szerint, 

ebből a pénzből a Petőfi utca végétől a lakhegyi szilárd-

burkolatú útig tartó, jelenleg murvás útszakaszt tudjuk 

fejleszteni. 

PÁLYÁZAT ZÁRTKERTI BESOROLÁSÚ FÖLDRÉSZLETEK FEJLESZTÉSÉRE 

előírások betartásával alkalmassá tette jogilag, hogy 

akár családi házak is építhetők legyenek, természete-

sen mindehhez megfelelő infrastruktúra kiépítésére 

van szükség. Néhány évvel ezelőtt, ezek közül elké-

szült a villamos vezeték hálózat, most pedig a vezeté-

kes ivóvíz közmű kiépítése került napirendre. A gerinc 

hálózatról az ingatlanokhoz lecsatlakozási lehetőség 

épül ki, a vízvételi mérő órahely és a vízvételi hely ki-

alakítása egyedileg a tulajdonosok feladata lesz.  

Ezzel a falufejlesztési programunk egy új szintfoltja le-

het az itt megvalósuló, jelen természeti értékek meg-

őrzése mellett lévő családi házas övezetté válás is. A 

pályázat keretében még egy komponenst kell alkalmaz-

ni, ebben pedig a régi őshonos szelíd gesztenye,  mint 

természetes növényi környezet újraélesztését, szeret-

nénk megvalósítani. A gazdáknak lehetőséget biztosí-

tunk, hogy támogatott csemetékhez jussanak és tájépí-

tész koordinálásával azokat elültessék. 

A pályázat elkészítése a Nagypáli pályá-

zati menedzsment feladata.  
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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) 

Online kormányzati, közigazgatási és e-

egészségügyi szolgáltatások terjedésének és 

a digitális jólét megteremtésének elősegíté-

se országos, illetve helyi civil és szakmai 

szervezetek támogatásával (GINOP-3.3.3-

17) pályázat elbírálásra került. 

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapo-

dásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs 

Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális kompe-

tencia pillérében célul tűzte ki a társadalom digitá-

lis felzárkóztatását. A digitális alapkompetencia el-

sajátítását követően cél a minőségi internethaszná-

lat, azaz a digitális eszközök és szolgáltatások 

(különös tekintettel az e-közszolgáltatásokra, e-

egészségügyi szolgáltatásokra) népszerűsítése, 

használatukra való ösztönzés, különösen a kistele-

püléseken, illetve a hátrányos helyzetű csoportok 

körében. 

Projekt összköltség: 5 554 135,- Ft 

Megítélt összeg:  4 998 721,- Ft 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az 

együttműködés keretében vállalják, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak, 

hogy a digitális világból kimaradó állampol-

gárok nyitottá váljanak a digitális eszközök 

és szolgáltatások megismerésére és így a 

lakosság minél tágabb köre lépjen be a di-

gitális világba; 

 a kapott támogatáson felül önerőből finan-

szírozzák a projektet. 

MEGVALÓSÍTÁSRA VÁRÓ (EL NEM BÍRÁLT) PÁLYÁZATAINK 

Korábban beadott, de még el nem bírált pályázataink-

ban szereplő fejlesztési terveink közül az alábbiak 

megvalósítása késik: 

· Vásártér épületének kivitelezése; 

· Petőfi utca II. ütem vízelvezetés megvalósítása (2 éve 

beadott pályázat); 

· Sportöltöző kialakítása, melyre újra fogunk pályázni 

(az első körben nem voltunk a pozitívan elbíráltak kö-

zött); 

· Turisztikai központ emeleti részén szálláshely bőví-

tése (újonnan megnyílt pályázati lehetőség) 

Az önkormányzati költségvetés februári véglegesítése után szü-

letik helyi döntés az  

· Utcafelújítások  folytatásáról; valamint 

· Rákóczi utcai áteresz /híd felújításáról. 
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UKRAJNÁBAN JÁRT AZ ÖNKORMÁNYZAT KÜLDÖTTSÉGE 

Decemberben Karácsonyt követően Nagy-

páli Önkormányzat, valamint Lakhegyi, 

Vasboldogasszonyi delegáltakkal és Prof. 

Dr. Steier Józseffel közös küldöttség rövid 

munkalátogatást  tett testvértelepülésün-

kön a kárpátaljai Alsóvereckén.  

A látogatás célja volt, hogy eljuttassunk többek 

között gyermekruházati ajándékokat, valamint a 

magyar katonai temetőhöz egy kőből készült tu-

rulmadár szobrot, ezzel pótolva a korábban az 

emlékmű tetején lévő, de a háború során tönkre-

tettet.   

KARÁCSONYI MÉZESKALÁCS DÍSZÍTÉS 

korlatban is bemutatta, hogyan kell elkészíteni a megfe-

lelő állagú cukormázat, és milyen technikával kell a mé-

zeskalácsokat díszíteni, hogy azok minél szebbek, válto-

zatosabbak legyenek. Hozzáértését a magával hozott 

műalkotásokból álló kiállítás is bizonyította, mely nagy 

tetszést aratott a résztvevők körében. Mindenki kipró-

bálhatta kézügyességét, kreativitását, még az egészen 

kicsik is örömmel munkálkodtak a díszítéssel, így aztán 

sok ötletes tésztafigura készült. A nagy munka hevében 

a gyerekek meg-megkóstolták az elkészült sütiket és 

mellé gyümölcsteát ittak. Lassan elfogytak a díszítésre 

váró tésztafigurák, a közös program végeztével min-

denki hazavihette a saját maga által készített mézeskalá-

csokat. 

A hagyományos karácsonyi készülődés jegyében 

december elején mézeskalács díszeket készít-

hettek azok, akik részt vettek a Nagypáli IKSZT 

programján.  

Kora délután egyre többen érkeztek a faluházba, a vál-

lalkozó kedvű anyukák és gyerekek közösen szebbnél 

szebb figurákat készítettek az előre kisütött mézeska-

lácsformákból. Ezúttal az alapanyagot Háriné Németh 

Jutka biztosította, a sütésben többen is segítettek. Volt 

bőven a különböző formájú mézeskalácsból, hogy mi-

lyen finom volt az is bizonyítja, hogy már a díszítés 

előtt is bőven került a „pocakokba”. A jelenlévők a 

díszítés fortélyairól a helybeli anyukától Mészégető Má-

riától jól használható ismereteket szereztek, aki a gya-



 

RRÖVIDÖVID  HÍREKHÍREK  AA  FALUFALU  ÉLETÉBŐLÉLETÉBŐL  
Oldal  7 

KÖZFOGLALKOZTATÁS NAGYPÁLIBAN 

A közfoglalkoztatás, más néven közmunkaprogram, vagy köz-

napi nevén közmunka speciális, (szociális támogatás jellegű) 

munkaviszony, amellyel a törvényhozók azt szándékoznak 

elősegíteni, hogy a munkaerőpiacról valamilyen okból kiszo-

rult álláskeresők sikeresen vissza-, illetve bekerüljenek az 

elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók a központi 

költségvetésből támogatást kaphatnak annak fejében, hogy 

átmeneti munkalehetőséget biztosítanak hosszú ideje sikerte-

lenül állást keresőknek.  

A közmunkaprogram 2017. évi helyzetéről beszélgettünk 

Farkas Zoltánnal. 

Hány ember dolgozik a faluban a közmunka keretében? 

Jelenleg három fő, de a nyári időszakban öt-hat fő is volt. A válto-

zás egyrészről abból fakad, hogy volt, aki a munkaerőpiacon talált 

munkát, de volt, aki más településre költözött, illetve nyugdíjba 

ment. 

Milyen jellegű munkát végeznek a közmunkások a faluban? 

A téli időszakban hó eltakarításában, utak és járdák síkosság 

mentesítésében, önkormányzati épületek fűtésénél és 

faaprítékolásban segítenek. A szociális tűzifa kihordásában is dol-

goznak, valamint az önkormányzati gyümölcsösben végeznek 

metszési és növényápolási munkákat. A mezőgazdasági utak mel-

letti aljnövényzet tisztítása, karbantartása is ebben az időszakban 

jelentkező feladat. 

Tavasztól őszig a közterületi munkák kerülnek előtérbe, hiszen 

kb. 14 ha területet kell rendben tartani (kaszálás, fűnyírás,  nö-

vényápolás, stb.), az itt jelentkező munkákat kell elvégezni. Ren-

dezvények technikai lebonyolításában, valamint a gyümölcsösben 

jelentkező munkákban is részt vesznek a közmunkások. 

Állandó munka számukra a különböző irodák takarítása, valamint 

a fűtés az Innovációs Központnál. 

A közmunkások a munkavégzéshez kapnak-e munkaruhát? 

Igen, a törvényi rendelkezésnek megfelelően minden évben kap-

nak munkaruházatot, amely a település címerével van ellátva. 

Közmunkásaink egész évben értelmes, hasznos munkát vé-

geznek, a munkájuk eredményeként a település közterületei 

rendezettek, ápoltak, hozzájárulnak a falunk kulturált és szín-

vonalas képéhez. 

E.ON ENERGY GLOBE DÍJ 

Az E.ON Energy Globe Magyarország díj célja, 

hogy olyan energiatudatos és/vagy fenntartható-

sági kezdeményezéseket, programokat mutas-

son be a hazai közönségnek és a világnak, ame-

lyek megoldást nyújthatnak a környezeti, ener-

getikai problémákra, valamint elősegítik a fenn-

tarthatóságot, a hatékony energiafelhasználást, 

a környezet és energiatudatos szemléletformá-

lást és/vagy a minél szélesebb körű zöldenergia 

felhasználást helyezik előtérbe. 

A Zsűri által kiválasztott Pályázatokat, azok fényképes 

és videós anyagait a Szervező 2018 februárjában közzé-

teszi a Weboldalon, az E.ON Hungária Facebook olda-

lán, valamint a sajtó képviselői előtt is kihirdeti. A közé-

tett pályázatokból közönségszavazás által kerül kiválasz-

tásra az egyes kategóriák nyertese. 

Az Energy Globe Magyarország díj szervezőitől decem-

ber közepén érkezett az értesítés Nagypáli Önkor-

mányzatához, hogy a döntőbe sikeresen bekerült a 

Zöld Út falufejlesztési program Nagypáliban az Ön-

kormányzati kategórián belül. Ez azt jelenti, hogy 2018. 

év elején közönségszavazással dől el, hogy kategórián 

belül ki nyeri az értékes díjat - ami egy parkgondozó 

elektromos jármű. Kérünk mindenkit, hogy a februári kö-

zönségszavazásnál szavazatával segítse pályázatunkat. 

Az átfogó nyertest - aki a Nissan elektromos autót nye-

ri (fődíj) - a zsűri tagjai döntik el közösen, ebben az 

esetben nem a közönség dönt. (További részletek: 

www.energy-globe.hu) 
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HHÍREKÍREK  AA  FALUFALU  ÉLETÉBŐLÉLETÉBŐL  

PROGRAM ELŐZETES 

Oldal  8 

Január 20. /szombat/: 08 órától Hagyományos disznóvágás az ÖKO-völgyben  

Február 03. /szombat/: 16 órától Gyerekfarsang a Faluházban 

Február 13. /kedd/: 17 órától Húshagyó keddi népszokások felelevenítése 

Február 24. /szombat/: 18 órától Hagyományápolás - tollfosztás a Faluházban 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ A FALUHÁZBAN  

Az önkormányzat a tavalyi 

sikerre való tekintettel is-

mét meghívta lakosait de-

cember 31-én 23.30-ra a Fa-

luházba, az Óév-ből az Újév-

be történő átmeneti prog-

ramra.  

Éjfél közeledtével most is egyre 

többen érkeztek a faluközpont-

ba, ahol terített asztalokkal, for-

ralt borral, teával, pogácsával, 

pezsgővel várták a vendégeket. 

Az óévet a jelenlévők együtt bú-

csúztatták éjfélkor, együtt hall-

gatták és énekelték a himnuszt, 
majd Köcse Tibor polgármester 

pohárköszöntője következett. 

Beszédében az ilyenkor szokásos 

jó kívánságokon túlmenően rövi-

den beszélt a 2017-ben elért 

eredményekről, majd ismertette 

az előttünk álló újév feladatait, 

az önkormányzat által elérni kí-

vánt célokat, például az ifjúság 

fészekrakó programját, amely 

egy új zárt lakóliget kialakításával 

valósul meg. Arról is tájékoztat-

ta a falu lakosait, hogy ezek meg-

valósítását az erőfeszítéseknek 

köszönhetően további sikeres 

pályázatokon nyert források is 

segítik, így friss hír, hogy a hegyi 

út megépítésére beadott pályá-

zat is kedvező elbírálást kapott.  

Az újévi jó kívánságok és a pezs-

gős koccintást követően kezdő-

dött a faluház előtti energia 

parkban az impozáns tűzijáték, 

majd a vendégek egy része haza-

tért, míg mások 2018 első óráit 

is együtt töltötték, tovább ünne-

peltek, iszogattak, vidáman be-

szélgettek a Faluházban és a Ká-

vézóban. A program kedvező 

fogadtatásra talált a falubeliek 

körében, így a közös évbúcsúz-

tató rendezvény már hagyo-

mánnyá válik a faluban.  


