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DÍJÁTADÓDÍJÁTADÓ  ÜNNEPSÉGÜNNEPSÉG  

A Nagypáli Sport és Rendezvény Té-

ren került sor a belügyminiszter által 

7. alkalommal kiírt „Magyarországi 

Falumegújítási Díj” díjkiosztó ünnep-

ségére, falumegújítási konferencia 

keretében 2018. május 24-25-én.  A 

rendezvénynek az előző kiírás nyerte-

se adhatott otthont.   

Csütörtökön Nagypáli község mutatkozott 

be faluséta és kötetlen beszélgetés kereté-

ben. A résztvevők így közvetlenül láthatták, 

hogyan néz ki egy díjnyertes település, mi-

lyen munkával érdemelték ki az első helye-

zést. Ötleteket kaphattak, átvehették a be-

vált módszereket. A napot borkóstolóval 

egybekötött zenés est zárta, ahol a vendé-

gek helyi termékeket is kóstolhattak. 

Péntek a díjátadó napja volt, ahol minden 

díjazott település saját standot rendezett be  

poszterekkel, kiadványokkal, népművészeti 

alkotásokkal és helyi termékekkel, így hir-

detve  jó hírét saját falujának.  A köszöntők 

sorát Köcse Tibor Nagypáli polgármestere   

nyitotta meg. Beszédében kitért arra, hogy 

Nagypáli egy reménytelen helyzetű falu volt, 

elöregedett, csökkenő lakossággal, gyenge inf-

rastruktúrával, elenyésző munkahellyel. 1997-

ben az új vezetés áttekintette helyzetet és 

meghirdette a „Zöld út” programot. Azóta 

széles körben alkalmazzák a megújuló ener-

giaforrásokat, amivel számos hazai és nemzet-

közi díjat nyertek. Vonzóvá tették a települést 

mind a fiatalok, mind a befektetők számára, 

növelték turisztikai vonzerejét. Mára dinamiku-

san fejlődő településsé vált, amely példát mu-

tat hazai és nemzetközi vonalon egyaránt.  

Ezt követően Vígh László országgyűlési képvi-

selő és végezetül Theres-Friewald-Hofbauer  

ügyvezető az Európai Vidékfejlesztési és Fa-

lumegújítási Munkaközösség részéről kö-

szöntötte a díjátadó résztvevőit.  Köszön-

tők után Madaras Attila a Falumegújítási 

Szakértői Bizottság elnöke tartott  egy rövid 

szakmai előadást, melyben nagy hangsúlyt 

kapott a díjazott települések eredményei-

nek vetítésekkel színesített bemutatkozása, 

tapasztalataik átadása. Az ünnepségen – 

amelyen részt vettek az Európai Vidékfej-

lesztési és Falumegújítási Munkaközösség 

(ARGE) vezetői is – több mint 200 fő vett 

részt.   

A díjátadót követően a Béri Balog Ádám 

Táncegyüttes és az Őszi Rózsa Dal és Szín-

játszó Kör műsora tette élvezetesebbé az 

ünnepséget.  

A megnyitón bemutatásra került Nagypáli 

Energy Globe díj nyereménye, egy elektro-

mos parkgondozó autó is.  

Díjat nyert települések képviselői az ünnepségen 

A résztvevők egy csoportja az Öko-völgyben 
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A Nagypáli önkormányzat május 6-án délután ren-

dezett bensőséges anyák napi ünnepséget, melyre 

minden kedves édesanyát és nagymamát is meg-

hívtak.   

A Közösségi Ház nagyterme zsúfolásig megtelt, az 

egybegyűlteknek a nagypáli gyerekek adtak mű-

sort, mely sok anyuka és nagymama szemébe csalt 

könnyeket a meghatódástól.  

A szervezők a jelenlévő édesanyákat és nagyma-

mákat egy-egy szál virággal köszöntötték, és étel-

lel, itallal is megvendégelték. 

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG A FALUHÁZBAN 

Az édesanyákat az 

írásos feljegyzések 

szerint már az ókori 

Görögországban is 

ünnepelték, hazánk-

ban a húszas évek óta 

május első vasárnap-

ján köszöntik őket.  

Minden családban nagy 

izgalommal készülnek 

erre a napra, a gyerekek köszöntő verseket, dalo-

kat tanulnak, kedves meglepetéseket, ajándékokat 

készítenek.  

ELKÉSZÜLT A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV TERVEZETE 

A  településkép  védelméről  szóló  2016.  évi LXXIV. törvény célja, hogy 

a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és 

fejlesszék azt. A Településképi Arculati Kézikönyv feltárja és bemutatja a 

településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és 

értékeit, javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek al-

kalmazására és megalapozza a településképi önkormányzati rendelet meg-

alkotását. Mint korábban már hírt adtunk róla, az önkormányzat a múlt év 

decemberében megkötötte a partnerségi megállapodást budapesti és vas 

megyei tervezőkkel a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi 

rendelet összeállítására, melynek tervezete május elejére elkészült. Az ön-

kormányzat május 15-én a készítők közreműködésével falugyűlésen mutatta be a Településképi Arculati Kézikönyv 

tartalmát az érdeklődőknek, ahol lehetőség volt arról véleményt mondani, javaslatokat tenni az esetleges változtatá-

sokkal kapcsolatban. A megjelentek kérdéseire a tervezők készséggel válaszoltak, és ígéretet tettek arra, hogy az 

elhangzott javaslatokat lehetőség szerint figyelembe veszik a Kézikönyv végleges tartalmának elkészítése során. 
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MADARAK ÉS FÁK NAPJA AZ ÖKO-VÖLGYBEN 

Magyarországon először a madarak és fák nap-

ját 1902-ben az európai államok párizsi madár-

védelmi egyezményét követően Chernel István 

ornitológus szervezte meg. Az ünnep 1906-tól 

vált hivatalossá, napjainkban a hatályos termé-

szetvédelmi törvény május 10-ét jelölte meg a 

jeles nap dátumának.  

A Nagypáli önkormányzat a „Madarak és Fák Napja” 

alkalmából a múltbéli hagyományápolás jegyében máso-

dik alkalommal szervezett május 13-án vasárnap délután 

közösségi programot.  

Már kora délutántól folyamatosan érkeztek az érdeklő-

dők a rendezvény helyszínére az Öko-völgybe, ahol a 

gyerekek vidáman bekapcsolódtak a játékos feladatok-

ba, szép rajzaik is a természet szeretetéről árulkodtak.  

A meghívott vendég, dr. Illyés Zoltán biológus, természet-

védelmi szakértő, a Zalaegerszeg botfai városrészben 

található Mindszenti Ifjúsági Ház erdei iskolájának veze-

tője szemléletes érdekfeszítő előadást tartott a mada-

rakról, fákról, melyet nemcsak, a gyerekek hallgattak 

nagy figyelemmel.  

Nagy sikert arattak a kicsik körében a kiskacsák, akiket 

simogatni is lehetett, de sokan figyelték hosszasan az 

akváriumban úszkáló halacskákat is.  

Nagyon népszerűek voltak a gyöngybaglyok is, némelyik 

szívesen pózolt a gyerekekkel.  

 

A délután fő programja 

a három smaragdfa elül-

tetése volt. A munkála-

tokat kicsik és nagyok, 

idősebbek és fiatalok 

közösen, lelkesen vé-

gezték.  

 

Időközben a kemencénél folyamatosan sült a szalonna, 

senki nem maradt éhes és szomjas ezen a szép tavaszi 

délutánon, mely elérte célját, tovább mélyítette a részt-

vevők természetvédelem iránti elkötelezettségét. 
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20 ÉVVEL EZELŐTT VOLT KÉPVISELŐI SZEMMEL 

MMÚLTÚLT  ÉSÉS  JELENJELEN  

Nemrég Köcse Endre 

bácsi, a falu képviselő-

testületének egyik volt 

tagjának házában jár-

tunk, és megkértük, 

hogy mesélje el a saját 

szemszögéből, milyen-

nek látta akkor a falut, 

milyennek látja most, és 

hogy mit kíván a jövő-

ben a polgármester úr-

nak.  

Annak idején Fazekas 

István volt a falu polgármestere. Endre bácsi az első kép-

viselők közé tartozott, 1990-től 1998-ig volt a testület 

tagja. Elmondása szerint abban az időben ez újdonság 

volt. Csak önkormányzati pénzből tudtak gazdálkodni, 

pedig szükség volt a működéshez eszközökre. A városi 

ismeretséget is erősíteni kellett.  

Az egyik legfőbb kérdés az volt, hogy mit tudnának lét-

rehozni annak érdekében, hogy a fiatalságot összetart-

sák. A javaslatok megtétele után mindenki a faluház épí-

tését látta jónak. Endre bácsi elmondta, hogy a pénzt 

nehezen, de sikerült összegyűjteni az építkezésre. Köz-

ben jelenlegi polgármesterünk már a képviselőtestület 

tagja volt, aki nagy látókörrel rendelkezett az építkezés-

sel kapcsolatban is, amelybe bevonták a kistérség lakos-

ságát, akik a társadalmi munkában tudtak segíteni. Az 

építkezés menete rendben zajlott, és a faluház egy év 

alatt 1996-ban felépült. Átadása ünnepélyes keretek 

között zajlott. Akkor már folyamatban volt a Gyöngyvi-

rág utca, és a Kisfaludy utca létrehozása is. Ez elsősor-

ban a fiatalok számára volt kedvező lehetőség. A falu-

beli érdeklődők kedvezményben részesültek, fele áron 

kaphattak telket, így történt az elindulás. 

Endre bácsi szerint „Az önkormányzatok ma már teljes 

kerékvágásban működnek, Nagypáli is elég gyorsan fejlődik, 

ami persze függ a vezetőségtől is. Minden falu fejlődik 

ahogy tud, de a Tibor olyan dolgokba is belevágott már, 

amiben a falu gyorsabb fejlődését látja. Ehhez persze kell 

egy kis bátorság is.”  

Polgármester urunk munkájához sok sikert, bátorságot, 

és kitartást kívánt. 

„Nem lehet könnyű. A jó elgondolások mellé szüksége van 

segítségre is. Ha valakivel értekezik nyomban felméri, mi-

lyen emberrel tárgyal, milyen úton kell elindulnia vele, és 

érdemes-e tárgyalnia. Erre a képességre egy vezető ember-

nek szüksége van. Kívánom, hogy mind az idősek, mind 

pedig a fiatalok jó közössége továbbra is fent maradjon!”  

Mi is kívánunk Endre bácsinak, és kedves feleségének 

erőt, és további jó egészséget! 

 

MEGÉRKEZETT AZ ELEKTROMOS PARKGONDOZÓ JÁRMŰ 

Az Energy Globe verseny önkormányzati kategóriá-

ját Nagypáli nyerte meg.  

A díjjaj járó elektromos parkgondozó jármű is megérkezett, me-

lyet a Falumegújítási 

Díjátadón be is mutat-

tunk a közönségnek. Ez 

a jármű elektromos 

meghajtású, 3 millió Ft 

értékű, melyen van 

locsoló berendezés, 

valamint egy állványzat 

is, amiről a fák metszését és gondozását lehet végezni. 

A rendszerváltozás utáni 

képviselő testületek doyenje, 

napjainkban otthonában 
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TERVSZERŰEN FOLYNAK AZ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK 

A Nagypálin át Kispáliba vezető bekötő út rekonstrukcióját a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. állami útkezelő beruházásában hó-

napok óta tart.  

Látható már, hogy a Petőfi utca és a lakóliget közötti zárt csa-

torna és a járda, valamint a buszmegállók alapjai elkészültek. 

Megérkezett a térkő is, amiből a térkövezett járdát fogják meg-

építeni. Miután a vízrendezési munkák a teljes útfelújítási hossz-

ban készen lesznek, azt követően kerül sor az útburkolat teljes rekonstrukciójára, ahol is a jelenlegi út 

anyaga útalapként kerül felhasználásra, majd erre kerülnek az új aszfaltburkolati rétegek.  

SZÉP KISKERTEK 

Nagypáli község továbbra is fejlődik és szé-

pül. Ezt a falu rendezett közterei, utcái és a 

lakosok gyönyörű kertjei is bizonyítják.  

Szép kis kertek sorozatunk idei első állomása 

Gyarmati Tiborné, Ibolya takaros portája, ahol már 

a kapun belépve rendezett virágoskert fogadja a 

látogatót. A ház takarásában gondos kezek által 

művelt telek rejtőzik, amely felhívja a figyelmet a 

földművelés hagyományaira, az egészséges életmód 

folytatására, azon belül az egészséges táplálkozásra. 

Elsőként hagyományos gyümölcsökkel, málnával, 

feketeszeder bokorral, és egy fügefával találkozha-

tunk. Mellette rengeteg új kis fa helyezkedik el: 

sárgabarack, franciabarack.  

„A permetezést próbálom úgy megoldani, hogy minél 

kevesebb vegyszert kelljen megenni. Permetszer nélkül 

sajnos nem megy, de a vegyszereket minden növényen 

csak addig alkalmazom, amíg a termés meg nem jele-

nik rajta.” - mondta Ibolya, aki családjával együtt 

mindent maga állít elő: lekvárok, szörpök, tökmag-

olaj, kompót stb… 

Az öntözést egy régi tartálykocsiból oldja meg, 

amely a régi időkre emlékezteti az oda látogatókat.  

A hagyományos konyhakerti növények mellett ta-

lálkozhatunk különlegességekkel, mint például a 

nasi, amely az alma és a körte „keverékének” felel 

meg. Ízre nagyon zamatos, édes és inkább a körte 

íze dominál benne.  

Újdonságokkal csak amatőr szinten kísérletezik, 

mint például egy négy éves kivifa nevelgetése a ház 

mellett, amely idén hozta első terméseit.  

„A saját kert előnyeként megemlíthetem azt, hogy tu-

dom mit eszek, ugyanis a piacon vásárolt termékről 

nem tudhatom pontosan, hogy előtte nap nem e per-

metezték le.”  

Munkájukhoz további jó egészséget és kitartást kí-

vánunk a továbbiakban! 

(Horváth Benita)  
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NAGYPÁLI NYUGDÍJASOK KÖZÖSSÉGE EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület 

május 16-én tartotta éves beszámoló közgyű-

lését,  melyen  a  tagság  több  mint  fele  vett 

részt.  

A közgyűlésen Szekeres Istvánné az egyesület elnöke 

beszámolt a 2017. évi munkáról, valamint az önkor-

mányzattól  kapott  támogatás  felhasználásáról.  Az 

egyesület továbbra is sikeresen működik, számos prog-

ramjukon egyre többen vettek részt a helyi lakosság 

köréből is. A tavalyi év programjai közül kiemelkedik a 

már hagyományosan megrendezett nőnapi bál, a rend-

kívül emlékezetes szlovéniai kirándulás, a Családi nap, 

melyen a kapcsolatépítés jegyében a környező telepü-

lések nyugdíjasai is részt vettek. Az egyesület tagjai 

aktívan segítették az önkormányzati rendezvények le-

bonyolítását is, önkéntesen segítettek a rózsakertben, 

a közterületek szépítésében, szeptemberben az önkor-

mányzat almáskertjében a  betakarítási munkálatokban. 

A közgyűlésen részt vett a falu polgármestere is, aki 

ismét köszönetet mondott az egyesület tevékenységé-

ért, a falu közösségi életében vállalt aktív közreműkö-

désükért.  

Az egyesület a rendelkezésre álló forrásokból 2017-

ben is eredményesen gazdálkodott, a jelenlévők az 

elnök beszámolóját,  és  az  éves  pénzügyi  mérleget  

egyhangúan elfogadták.  

(További információ az interneten: www.http://nagypali.hu/civil-

szervezetek/nagypali-nyugdijasok-kozossege) 

A ZALASZENTGRÓTI NYUGDÍJASOK IS KÍVÁNCSIAK VOLTAK 

NAGYPÁLIRA 

szöntötte, röviden bemutatta az egyesület tevékenysé-

gét, majd a vendégek megtekintették a falut bemutató 

kisfilmet.  

Ezt követően Köcse Tibor polgármester is köszöntötte az 

egybegyűlteket, és kimerítően válaszolt a felmerült kér-

désekre. A filmvetítés után a látogatók a falubusszal 

tettek „körsétát” a településen,  így a gyakorlatban is 

megszemlélhették a filmben látottakat.  

Visszatérve a faluházba már várta őket a svédasztalos 

uzsonna, falatozgatás, iszogatás közben élénk, jó hangu-

latú beszélgetést alakult ki a látogatók és vendéglátóik 

között.  

Már késő délután volt, amikor a csoport hazaindult, 

vezetőjük megköszönte a szívélyes vendéglátást, elis-

meréssel szólt a látottakról, és viszonzásul meghívta a 

nagypáli nyugdíjasokat június 29-re egy fürdőzéssel egy-

bekötött nyugdíjas találkozóra Zalaszentgrótra.  

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület 

széleskörű együttműködésre törekszik a megye 

nyugdíjas szervezeteivel, ennek jegyében legu-

tóbb meghívásuknak eleget téve május 16-án 

délután a zalaszentgróti nyugdíjasok tettek lá-

togatást a községben.  

A mintegy negyven fős csoportot elkísérte Baracskai 

József zalaszentgróti polgármester is.  A Faluházban a 

látogatókat Szekeres Istvánné az egyesület vezetője kö-
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ESÉLY A GYÓGYULÁSRA RÁKBETEGEK GYŐRI EGYESÜLET KIRÁNDULÓI 

Az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egye-

sület elnöke, dr. Zaupper Tamásné, egy televíziós 

adásban látta Nagypáli siker történetét. Nagy 

érdeklődéssel keresték fel a településünket, 

hogy az egyesület tagjai közelebbről is megis-

merhessék Nagypálit.  

A szabadidős programjaik között klubtársaik előnyben 

részesítik a rendszeres sétát és kirándulásokat. A jóked-

vű 33 fős csoportot Köcse Tibor polgármester fogadta 

faluházunk nagytermében május 16-án, majd la látogatók 

megtekintették a Nagypáli kisfilmet. A „Zöld út falufej-

lesztési program” eddig elért eredményei, a település 

fejlődése és a smaragdfa lenyűgözte a hallgatóságot. Az 

egyesület nagy hangsúlyt fektet a rákbetegség megelőzé-

sére, illetve a betegek gyógyulásának és rehabilitációjá-

nak segítésére, ebből kifolyólag minden olyan dolog ér-

dekelte őket, ami környezetünk jobbá tétele érdekében 

történik. A kisfilmet követően a kíváncsi társaság sok 

kérdését kötetlen beszélgetés keretében válaszolta meg 

polgármesterünk. A rövid, település bemutató, interak-

tív séta végén az Öko völgyben lévő Helyi Termékkiállí-

tó Tér termében fogyasztotta el a csoport ebédjét, helyi 

almalevet és bort kóstolva. Felmerült lehetőségként, 

hogy az ökofalu, Nagypáli is lehetne helyszíne olyan 

életmódtábornak, melyet évente szervez az Egyesület 

tagjai számára. 

LÁTOGATÓK SZÉKESFEHÉRVÁRRÓL 

2018. május 12-én, szombaton délután érkezett 

településünkre a székesfehérvári ALBA REGIA 

SC Természetjáró Szakosztály csoportja. 

Az országjáró, nagyívű eredményeket 

elérő, településeket felkereső, 51-fős 

társaságot a Közösségi Házban Köcse 

Tibor polgármester fogadta.  

Kígyóssy László, a csoport vezetője, 

rövid köszöntőjében példaértékű fel-

készültséggel részletezte Nagypáli eddig elért eredmé-

nyeit, melyet a Nagypáli kisfilm vetítését követő kötet-

len beszélgetés után mindenki elismerő szavakkal mélta-

tott. 

MEGBESZÉLÉS A FAFARAGÓ TÁBOR PROGRAMJÁRÓL 

Augusztus 14-19. között, az ÖKO-völgyben 

tartandó fafaragó táborral kapcsolatos megbeszélés 

volt Nagypáli polgármestere és a tábort  vezető fafa-

ragó művészek között, melynek keretében előkészí-

tették a tábor lebonyolításával kapcsolatos teendő-

ket. Erre a programra is szívesen látja az Önkor-

mányzat a falu lakosságát akár a felnőtteket, akár a 

gyerekeket, úgyis, mint érdeklődőket és úgyis, mint a 

fafaragást kipróbálókat. 
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Június 30. /szombat/: Nyugdíjas Egyesület családi napja (Öko-völgy) 

Július 07. /szombat/: Sportnap és Műfüves Futballpálya Bajnokság (Sport- és Rendez-

vénytér) 

Július 28. /szombat/: Polgárőr és Tűzoltó Egyesület családi napja (Öko-völgy) 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

NNAPKITÖRÉSAPKITÖRÉS  I. NI. NAGYPÁLIAGYPÁLI  RRONCSDERBYONCSDERBY  OORSZÁGOSRSZÁGOS  BBAJNOKSÁGAJNOKSÁG    

VVASÁRNAPASÁRNAP  FELBŐGTEKFELBŐGTEK  AA  MOTOROKMOTOROK  NNAGYPÁLIBANAGYPÁLIBAN!!  

Széleskörű érdeklődés övezte május 27-én, va-

sárnap a Napkitörés I. Nagypáli Roncsderby Or-

szágos Bajnokság lebonyolítását.  

Az év elején a Nagypáli Verseny és Tömegsport Egyesü-

let csatlakozott az országos egyesülethez, és megállapo-

dás született, hogy 2018-ban Nagypáliban is rendeznek 

versenyt. A Magyar Országos Roncsderby Bajnokság 

különböző helyszíneken megrendezett versenyein az 

induló versenyautók zárt pályán, egyesített starttal, 

meghatározott körszám alatt gyorsasági versenyt foly-

tatnak. A versenyeken minden kategória háromszor 

teljesíti a versenytávot, a versenybíróság az egyes futa-

mokban elért eredmények alapján a nap végén hirdet 

végeredményt, mely része az évad végén kialakult vég-

eredménynek.  

A Nagypáli Önkormányzat és a szervezők gondos elő-

készítésének eredményeként a Sport- és Rendezvényté-

ren a helyi patakon túl, az erdő mellett az előírt bizton-

sági feltételeknek megfelelő versenypályát alakítottak ki. 

Ennek során különös figyelmet fordítottak a környezet-

szennyezés és a zajszint lehetőség szerinti mérséklésé-

re, a helyi lakosok és a nézői igények minél szélesebb 

körű kielégítésére.  

A versenyre nevező csapatok reggel 9 órára megérkez-

tek a helyszínre, ettől kezdve az adrenaliné volt a fősze-

rep, megkezdődtek az időmérő edzések, majd egyre 

bővülő nézőközönség mellett a futamokra került sor.  

A verseny 10 kategóriában került lebonyolításra 62  

versenyző részvételével.  

A gyönyörű verőfényes nyárias időben mindenki jól 

érezte magát, a versenypályát elborító porfelhő miatt a 

locsolóautó rendszeresen körbejárt, a hűs fuvallatnak a 

kordon szélén állók is nagyon örültek.  

Aki nem akart egész nap a tűző napon lenni a fedett, de 

nyitott oldalú rendezvénysátorból is kényelmesen nyo-

mon követhette az eseményeket. Az estig tartó futa-

mok az előírt katasztrófavédelmi biztosítások mellett 

rendben lezajlottak.  A Roncsderby sikeres volt Nagy-

páliban,  a jegyértékesítésből jelentős többletbevétel is 

származott, annak ellenére, hogy az Önkormányzat 

képviselő testületének döntése értelmében a helyi lako-

sok ingyen látogathatták a rendezvényt.  


