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PROJEKTINDÍTÓ TANÁCSKOZÁS AZ ÖKO VÖLGYBEN 

Már korábban is hírt adtunk arról, 

hogy az önkormányzat több pályá-

zata is sikeres volt, ezek egyike 

EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben. A két 

évig tartó projekt Nagypáli kon-

zorciumi vezetésével további 

nyolc önkormányzat (Kispáli, Lak-

hegy, Gősfa, Vasboldogasszony, 

Misefa, Nagykapornak, Nemeshe-

tés és Kisbucsa) összefogásával va-

lósul meg.  

Az EU 250 millió Ft-os támogatásának 

felhasználásával, három modulból álló 

program projektindító tanácskozására 

január 18-án az ÖKO völgyben került 

sor, melyen a megyei média is képvisel-

tette magát. A megjelenteket Köcse Ti-

bor Nagypáli polgármestere köszöntötte, 

majd a projekt koordinátorok beszéltek 

arról, hogy a program kedvezménye-

zettjei elsősorban a családok, a gyesen, 

gyeden lévő kismamák, a hátrányos 

helyzetűek, és nem utolsó sorban a 

közmunkások. Az egyik fő modul sze-

rint az egyes célcsoportokba tartozók 

számára képzéseket, tréningeket, foglal-

kozásokat szerveznek, a résztvevők 

személyre szabott egyéni fejlesztési terv 

alapján folyamatos mentori szolgáltatás-

ban, támogatásban részesülnek. Ennek 

során alapvető cél a munka világába való 

visszatérés elősegítése, de emellett álta-

lános életvezetési ismereteket is kapnak 

a programban résztvevők. A másik mo-

dult főleg a közösséget építő közös 

programok jelentik, ezen belül a kon-

zorciumban lévő önkormányzatok vál-

tozatos, a településükre eddig is jellem-

ző közösségi programokat szervezhet-

nek, és bonyolíthatnak. Ilyen lehet pl. 

szüreti felvonulás, családi nap, magyar 

rózsák ünnepe, gesztenyesütés, kulturá-

lis programok, stb. A lehetőségek köre  

széles, de a pályázati kiírásban arra ösz-

tönözték az önkormányzatokat, hogy 

lehetőleg olyan programokat szervezze-

nek, amelyeket később pályázati támo-

gatás nélkül is folytatni tudnak. A pro-

jekt harmadik modulja sajátságos, a gye-

rekeket, családokat célozza, szerepel 

közte a kisgyermekek mozgásfejleszté-

se, az idősebb korosztályt érintően tan-

anyagfejlesztés, szülői jogosítványt szer-

ző szeminárium megszervezése német-

országi mintára. Nem elhanyagolható 

szempont az sem, hogy a projekt meg-

valósítási időszakában a mentorálással 

kapcsolatosan a megfelelő képzettséggel 

rendelkezők számára várhatóan tize-

negy munkahelyet teremtenek. 
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termetes kondérban már rotyogott a toros ká-

poszta, a kemencében sült a pecsenye, a völgyet 

megtöltő jó illatok egyre több látogatót vonzottak. 

Miközben a szülők nézelődtek, kóstolgattak, be-

szélgettek, a gyerekek vidáman szaladgáltak a téli 

napsütésben. A hagyományos disznótornak egyik 

leglátványosabb munkafolyamata a kétféle hurka és 

kolbász elkészítése, az alapanyagok előkészítése, 

fűszerezése, összegyúrása, bélbe töltése.  

Ebben, mint eddig 

mindig, alaposan 

kivette a részét 

Szekeresné Edit is, 

akiről a falubeliek 

azt tartják a tudá-

sát kevesen múlják 

felül, a keze nyo-

mán pillanatok 

alatt elkészültek a 

hurka és kolbász-

karikák, és már 

mehettek is a sütő-

be. Már délutánba 

hajlott az idő, mire 

valamennyi „disznóság” elkészült, a vendégsereg 

pedig élvezettel fogyasztotta a sok finomságot. Az 

időközben elfogyasztott itókák következtében 

egyre emelkedettebbé vált a hangulat, a sok dol-

gos kéz is megpihenhetett, mindenki jóllakott, a 

résztvevők kitartó kis csapata vidám beszélgetés-

sel, nótázással zárta ezt a szép téli napot. 

HAGYOMÁNYOS DISZNÓTOR AZ ÖKO VÖLGYBEN 

Az önkormányzat január 20-án immár har-

madik alkalommal szervezte meg a hagyo-

mányos disznótort az ÖKO völgyben, mely-

re meghívta a falu lakosságát.  

A program reggel nyolckor kezdődött az ÖKO-

völgyben a kemence környékén, az előkészületek 

már javában zajlottak, amikor megérkezett a ter-

mészetes táplálékon nevelt közel háromszáz kilog-

rammos „áldozat”. Az ilyenkor szokásos köszön-

tőt és áldomást követően megkezdődött a hatal-

mas koca régi módszer szerinti perzselése, tisztí-

tása, darabolása.  

A hozzáértő kezek nyomán rövidesen már készült 

a hurka, kolbász alapanyag, a szakavatott személy-

zet irányításával serényen tette mindenki a dolgát. 

Volt, aki az italokról gondoskodott, kondérokban 

fortyogott a forralt bor, a meleg tea, készült a hí-

res böllér máj, amiből a résztvevők frissen fo-

gyaszthattak reggelire. Az idő előrehaladtával egy 
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NAGYPÁLI NYUGDÍJASOK KÖZÖSSÉGE EGYESÜLET 

VEZETŐSÉGÉNEK ÉVINDÍTÓ TANÁCSKOZÁSA 

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület vezetősé-

ge január 10-én évindító megbeszélést tartott a Faluház-

ban, melyre meghívták Köcse Tibor polgármestert és az 

IKSZT vezetőjét, Farkas Ferencnét is. A megbeszélésen 

megvitatták a 2018. évi tervezett egyesületi programo-

kat, melyek között kiemelt hangsúllyal szerepel a már 

hagyományosnak mondható, és mindenki által kedvelt 

Nőnapi Bál. Megegyeztek a rendezvény szervezési fela-

dataiban, a lebonyolítás részleteiben, valamint a bál idő-

pontjában (március 10.), mely előzetesen egyeztetésre 

került a talpalávalót szolgáltató zenésszel is. Az egyesü-

let vezetősége arról is döntött, hogy a nagy sikerre való 

tekintettel, a tavasszal ismét megszervezik a szlovéniai 

kirándulást, ellátogatnak a dobronaki trópusi kert és 

orchideafarmra, valamint a Hancik pincészetbe. A pol-

gármester főbb vonalakban tájékoztatást adott az ön-

kormányzat által tervezett 2018. évi közösségi progra-

mokról, melyek az elnyert pályázati támogatások fel-

használásával a korábbiaknál jóval több lehetőséget biz-

tosítanak a közösségi együttlétre, a környező települé-

sekkel a kapcsolatépítésre. Emellett az is elengedhetet-

len hogy a faluban működő civil szervezetek egymással, 

és az önkormányzattal is összehangolják saját program-

jaikat, valamint aktív részvételükkel is segítsék a rendez-

vények sikerességét. 

A LEGTÖBBET SAJÁT MAGUNK TEHETÜNK A BIZTONSÁGUNKÉRT! 

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület valamint 

az Önkormányzat közös szervezésében január 30-án a 

meghívott előadók Rózsa Árpád nyá. r. őrgy., és Luter Já-

nos c. r. ftzls körzeti megbízott  bűnmegelőzési előadást 

tartottak a Közösségi Házban.  Az előadás témája a 

közrend és a közbiztonság, valamint elsősorban a cél-

zott időskorú hallgatóság számára bűnmegelőzési lehe-

tőségek ismertetése. Az előadók szerint biztonságun-

kat megfelelő körültekintéssel és óvatossággal 

nagymértékben növelhetjük.  A legfontosabb taná-

csok közé tartozik, hogy zsúfolt helyeken fokozottan 

vigyázzunk értékeinkre, a pénztárcát könnyen elérhető 

helyen soha ne hagyjuk, ha mégis megtörténik a baj, és 

ellopják iratainkat, lakáskulcsunkat a lehető leghama-

rabb zárcserét kell végezni. Amennyiben bankkártyánk 

veszik el, azt haladéktalanul le kell tiltatni, soha ne írjuk 

fel és tartsuk a táskában, pénztárcában a PIN kódot! A 

bűnözők leggyakrabban az idősek jószívűségét, hiszé-

kenységét, figyelmetlenségét hasz-

nálják ki, ezért különösen fontos, 

hogy a lehetőségeinkhez mérten 

minél jobban védjük otthonainkat. 

Ma már számtalan lehetőség van 

erre, jó minőségű biztonsági zárak, 

ajtók, nyílászárók, rácsok, riasztó-

rendszerek kaphatók. Fontos, hogy 

a kertkaput, lakásajtót akkor is zár-

juk, ha ott-

hon vagyunk, 

nagymennyi-

ségű kész-

pénzt, egyéb 

értéket ne 

otthon tárol-

junk, Idegent 

soha ne en-

gedjünk be, 

ha erre mégis 

sor kerül, egy pillanatra se hagyjuk egyedül. Az előadók 

felhívták arra is a hallgatóság figyelmét, hogy a legered-

ményesebb csalók a legmegnyerőbbek, és nincsenek 

tekintettel arra sem, hogy idős, elesett embereket csap-

nak be. Ha mégis megtörténik a baj, betörést észlelünk, 

vagy gyanús idegen behatolására utaló zajt hallunk, hala-

déktalanul kérjünk rendőri segítséget, betörés esetén a 

helyszínt hagyjuk érintetlenül a nyomrögzítés céljából. 

Sajnos az utóbbi időszakban megszaporodtak a kórházi 

lopások is, ezért, ha valaki ellátásra szorul, értékeit ne 

vigye magával. Ápoljunk jó viszonyt a szomszédjainkkal, 

kölcsönösen vigyázzunk egymás értékeire. Bár közsé-

günkben a közbiztonság jónak mondható, az előadás 

rendkívül hasznos volt, s ha megszívleljük a hallottakat 

sokat tehetünk a jövőben is saját biztonságunkért. 



Nagypáli a Zöld Út Falufejlesztés Program elnevezé-

sű ökoprogramjával szerepel az Energy Globe elne-

vezésű nemzetközi megmérettetés hazai finisében. 

A megújuló energiaforrások használatát preferáló, a környe-

zetvédelemre fókuszáló pályázatot sokadik alkalommal írta 

ki az energiaszolgáltató.  Még a hazai fordulónál tartunk, de 

büszkeség, hogy a 9 tagú zsűri döntése alapján az önkor-

mányzati kategóriában döntősök vagyunk. A pályázat az el-

kötelezett közösségre is épít, ezért február 28-ig tartó in-

ternetes szavazás társul a pályázathoz. Az eredményhirde-

tést május 7-én, a Várkert Bazárban tartják. 
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A Kormány 2017-ben 600 millió forintot különí-

tett el az önkéntes tűzoltó egyesületek és az 

önkéntes mentőszervezetek támogatására. Za-

laegerszeg vonzáskörzetéből nyolc tűzoltó és 

egy önkéntes mentőegyesület nyert eszközöket 

és anyagi támogatást a Belügyminisztériumtól.  

A katasztrófavédelmi pályázaton a Nagypáli Tűzoltó 

Egyesület is nyert, többek között egy motoros láncfű-

részt, vízálló csizmákat és kesztyűket. Január elején a 

Zalaegerszegi Tűzoltó laktanyában az eszközök ünnepé-

lyes átvételén jelen volt Köcse Tibor polgármester és Far-

kas Zoltán az egyesület alelnöke. 

Az önkéntes mentő- és tűzoltószervezetünknek nem 

ez első sikeres pályázata, hiszen az elmúlt évben is 

eredményesek voltak a Nemzeti Együttműködési Alap 

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 

2017. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium pályázatán.  

Az elnyert forrásból a tűzoltóautó magasnyomású fecs-

kendőinek beszerzését, illetve a szerszámzat bővítését 

finanszírozzák. 

Az önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége kiemelten 

fontos, hiszen saját életüket és épségüket is kockáztat-

va sietnek mások és a közösség segítségére. 

NAGYPÁLI AZ ENERGY GLOBE VERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJÉBEN 

Nagypáliban közismerten nagy hangsúlyt fektetnek a környe-

zetvédelem szempontjaira, az önkormányzat gazdálkodó 

szervezetei a napelemparkot és az energianövények ültetvé-

nyeinek köszönhetően a lehető legkevesebb fosszilis ener-

giahordozóból származó áramot használják fel, ez a törekvés 

több évtizedes szisztematikus ökológiai fejlesztés eredmé-

nye. 

Az önkormányzati kategóriában a XII. kerület mellett csak 

Nagypáli maradt állva. A verseny önkormányzati kategóriája 

a települések fenntarthatóságért tett erőfeszítést díjazza. A 

nyertes település díja egy elektromos parkgondozó jármű. 

Szavazzon a kedvenc fenntartható kezdeményezésére febru-

ár 28-ig, és segítsen megválasztani az Energy Globe díjazott-

jait! A szavazók között 4 db iPhone X-et sorsolnak ki a szer-

vezők. (Szavazni még a https://www.energy-globe.hu/

szavazas weboldalon lehet) 

https://www.energy-globe.hu/szavazas
https://www.energy-globe.hu/szavazas
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ENERGIA PARK BŐVÍTÉSI TERVEK 

Január folyamán energetikában három pá-

lyázat került beadásra, olyan új berendezé-

seknek a megvalósítására pályázunk, ame-

lyek a jövőbe mutatók, de a mai valóságban 

is már működőképesek és gazdasági ered-

ményt is tudnak produkálni.  

Az egyik egy olyan energia piramis, amelybe be 

lehet menni, és amely a saját energiaigényét meg-

termeli a déli és a nyugati oldalán elhelyezett nap-

elemekkel. Az építmény belsőtérben csak negatív 

töltésű ionok van-

nak, beállítható mo-

dulált rezgéssel re-

zegnek, és cirkulál-

nak.  

A piramis által fel-

erősített mágneses 

energia hatása igen 

sokrétű. Beindítja a szervezet öngyógyító folyama-

tait, erősíti az immunrendszert. Fájdalomcsillapító, 

gyulladáscsökkentő, energiaszint növelő hatású. 

Enyhíti a mozgásszervi 

panaszokat, az ízületi 

gyulladásokat, idegnyug-

tató és hangulatjavító.  

A piramisnak lesz egy 

másik, lényeges funkciója 

is: ide tervezzük integrálni Nagypálinak az összes 

megújuló energiás berendezéseinek a mérési- ter-

melési- és vagyonbiztonsági adatait, melyeket szá-

mítógépes rendszeren keresztül lehet vizsgálni, ele-

mezni és monitoringózni.  

A másik megújuló energiás berendezés a szolár 

parabola, mely egy olyan napenergiát hasznosító 

eszköz, amely a nap sugarait koncentráltan, egyet-

len fókuszpontba gyűjti össze, majd az ott keletke-

ző nagy energiasűrűséget a hozzákapcsolt berende-

zésekkel tovább hasznosítja hő, és elektromos 

áram formájában. A Stirling-motoros technológiák 

vezérgépe a Stirling-motor, mely tulajdonképpen 

egy hőerőgép. A Stirling-motoros rendszerek, mint 

a hőerőgépek, a hőenergiát tudják mechanikai 

munkává alakítani. A hozzá kapcsolt generátor se-

gítségével pedig kb. 1-3 kW villamos energiát tu-

dunk termelni. 

A harmadik projekt pedig egy biomassza beren-

dezés. Ennek az a lényege, hogy a közterületeken, 

a működés és a szelektív hulladékgyűjtés során ke-

letkeznek olyan nyersanyagok, amit ledarálva bio-

masszát alkotva biogáz állítható elő. A gáz haszno-

sításának három lehetősége lenne: egyrészről a 

hozzá kapcsolt biogáz motorral villamos energiát 

állítanánk elő, amit becsatlakoztatnánk a hálózatba. 

Másrészről amennyiben hőenergiára van szükség, 

akkor biogáz fűtőberendezésen keresztül hasznosí-

tanánk. Harmadrészt tartályokba sűrítve akár köz-

lekedési célokra is felhasználható lehet. 
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TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV KÉSZÍTÉSE 

A településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény célja, hogy a települési közös-

ségek hatékonyan óvják meg környezeti kultú-

rájukat, és fejlesszék azt. 

Településképi Arculati Kézikönyv feltárja és bemutatja 

a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek 

arculati jellemzőit és értékeit, javaslatot tesz a telepü-

lésképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. 

A településképi rendelet megalapozását szolgálja.  

Az Önkormányzat a múlt év decemberében megkötöt-

te a partnerségi megállapodást Településképi Arculati 

Kézikönyv és a településképi rendelet összeállítására. 

Január 10-én már megkezdődött a munka budapesti és 

vas megyei tervezők közreműködésével. Ez a munka 

várhatóan félévet vesz igénybe. 

Ezt követően a partnerek előzetes tájékoztatására, az 

valamint a partnerek előzetes javaslatainak, ill. az ál-

lamigazgatási szervek által szolgáltatott adatok figye-

lembevételével a Településképi Arculati Kézikönyv és 

településképi rendelet elkészítésére, majd az önkor-

mányzati rendelet megalkotására kerül sor. 

MÉZESKALÁCS DÍSZÍTŐ NAGYPÁLIBAN 

ki, hogy rátaláljak a megfelelő írókára, terülő máz-

ra (tojásfehérjét használok). A festett mézeskalá-

csokat írókázom, gyöngyökkel díszítem.  Munkái-

mat vásárokban szoktam árusítani és egyedi meg-

rendelést is vállalok. – mesélte magáról Marcsi.  

– Ha valaki szeretne tőled vásárolni, hogyan lehet 

veled felvenni a kapcsolatot?   

– Személyesen, telefonon a 30/ 1969797 számon 

illetve a  Szeretet Kalács facebook oldalon.  

Köszönöm a beszélgetést, sok sikert a további 

munkához. (ffj) 

Mészégető Mária 

mézeskalács készí-

tővel beszélget-

tünk, aki 2016 óta 

él családjával Nagy-

páliban, a Petőfi 

utcában. Megkér-

tem Marcsit mesél-

jen egy kicsit magá-

ról és mézeskalács 

készítés szereteté-

ről. 

 – 2015 óta kezdtem el a mézeskalács készítéssel 

foglakozni. Kezdetben csak karácsony előtt szok-

tam sütni a gyerekekkel közösen saját készítésű 

ajándékként a családnak. Később a kíváncsiság vitt 

rá arra, hogyan lehet minél szebben díszíteni a ka-

lácsokat. Ma már különböző méretű klasszikus 

tükrös szívecskéket, virágokat, húsvéti, karácsonyi 

asztali díszeket, valamint egyedi elképzeléseket is 

készítek.  A technikákat saját magam kísérletezem 
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Január 20.  Hagyományos Közösségi Disznóvágás (ÖKÖ- völgy) 

Február 3.  Gyerekfarsang a Közösségi Házban 

Február 13.  Maskarás felvonulás, húshagyó keddi szokások felelevenítése 

Február 24.  Tollfosztás a Közösségi Házban 

Március 10.  Nőnapi Bál a Közösségi Házban 

Március 15.  Március 15-i megemlékezés a Közösségi Házban 

Március 24.  Húsvéti tojásfestés a Közösségi Házban 

Április 2.  Húsvéti locsolás a Közösségi Ház előtti téren 

Április 7.  Térségi Borverseny (ÖKO – centrum, Borház) 

Április 30.  Májusfa állítás a Közösségi Ház előtti téren 

Május 5. Anyák napi ajándékkészítés, édesanyák nagymamák köszöntése a Közösségi Házban 

Május 13.  Madarak és Fák napja (Öko-völgy) 

Május 20.  Országos RONCSDERBI verseny (Sport és Rendezvény Tér) 

Május 24-25.  Országos Falumegújító Díj átadása (Sport és Rendezvény Tér) 

Június 2.  Gyereknap ( ÖKO- völgy) 

Június 9.   Régiós Néptánc csoportok Találkozója, Táncház (Sport és Rendezvény Tér) 

Június 16.  Térségi Természetjáró túraverseny (ÖKO – völgy) 

Június 30.  Nyugdíjas Egyesület családi napja (ÖKO-völgy) 

Július 7.   Sportnap és Műfüves Futballpálya Bajnokság (Sport és Rendezvény Tér) 

Július 14.   Magyar Rózsák ünnepe (Öko – völgy) 

Július 21.   Polgárőr családi nap (ÖKO –völgy) 

Augusztus 11-12. Nemzetközi Hőlégballon Találkozó és Térségi Tűzoltó Találkozó (ÖKO-völgy) 

Augusztus 18-19. NAPKORONA PARTI, Testvértelepülések Találkozója (Sport és Rendezvény Tér) 

Szeptember 8.  Nemzetközi Solymász Találkozó (ÖKO- völgy) 

Szeptember 15.  Családi nap ( ÖKO-völgy) 

Szeptember 22.  Szüreti hagyományok felelevenítése (Gyümölcsfeldolgozó és környéke) 

Szeptember 29.  Idősek Napja a Közösségi Házban 

Október 6.  Emlékezés az Aradi vértanúkra a Közösségi Házban 

Október 7.  Gesztenyesütés a Boronapincénél 

Október 13-14.  Alma show – Gépkiállítás (Sport és Rendezvény Tér) 

Október 23.  Megemlékezés az 56-os emlékműnél 

November 11. Márton napi vacsora- (jótékonysági est határon túli magyarok megsegítésére) a Közösségi Házban 

November 17.  Térségi vers- és mesemondó verseny a Közösségi házban 

December 1.  Adventi koszorúkészítés a közösségi Házban 

December 8.  Karácsonyi mézeskalácsdíszek készítése a Közösségi Házban 

December 13.  Luca napi népszokások felelevenítése a Közösségi Házban 

December 22.  Karácsonyi ünnepség a Közösségi Házban 

December 31.  Új évi köszöntő a Közösségi Házban 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

TERVEZETT PROGRAMOK 2018-BAN 
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Február 24. /szombat/: 18 órától Hagyományápolás - tollfosztás a Faluházban 

Március 10. /szombat/: Nőnapi Bál a Közösségi Házban 

Március 15. /csütörtök/: Március 15-i megemlékezés a Közösségi Házban 

Március 24. /szombat/: Húsvéti tojásfestés a Közösségi Házban 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

IFJÚSÁGI LAKÓPARKI MUNKÁK 

Nagypáli Önkormányzata nem mondott le 

arról a régóta meglévő tervéről, hogy a falu 

lélekszámának gyarapodását ne csak az 

újonnan betelepülő családok jelentsék, ha-

nem az itt felnövő fiataloknak, fiatal csalá-

doknak a faluban történő letelepedésével is 

növelje a közösséget.  

Elkezdődtek a Petőfi utca végére tervezett ifjúsági 

lakópark tervezési munkái: tervegyeztetés történt, 

elindult a terület művelési ágból való kivételének 

folyamata, és már elkészült a vízellátási terv is.  

Február második felében a tájépítész tervezővel, 

illetve az építésszel lesz egyeztetés az elképzelé-

sekről. Terv szerint lehetővé válnak az első beköl-

tözések az év végére. 

NAGYPÁLI HONLAP 

Változás történik a település honlapjának működtetésében: az eddigi informatikus helyett egy 

zalaboldogfalvi informatikus veszi át munkát.  

A vele kötött megállapodás értelmében hamarosan indulni fog a honlapon egy kvíz játék: a honlapot láto-

gatók hetente találkoznak egy-egy kérdéssel, melyekre a legtöbb helyes válaszokat adók az év végén érté-

kes ajándékokat nyerhetnek. 


