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LÁTOGATÁS

Településünk küldöttsége Pétfürdő
Nagyközség Önkormányzata és a Várpalota-Pétfürdői Kertbarát Kör közös
meghívására ellátogatott a Függetlenségi napi rendezvénysorozatra.
Pétfürdő település 1951 és 1997 között
Várpalota város II. kerülete, majd településrésze volt, 1997. október elsejétől - helyi
népszavazáson kinyilvánított akarat eredményeként - újra önálló község, majd nagyközség 5100 lakóval, akik javarészt katolikus
vallásúak.

a közösség ma is érzi, hogy van miért összetartani.
Az ünnepi alkalmon résztvevők a
délután folyamán többek között
megtekinthették a VárpalotaPétfürdői Kertbarát Kör színpompás terménybemutatóját és megismerhették a Nagypáli Ökofalut, valamint a közösségi házban nyílt Alkotó pétiek című kiállítást, mely a
helyben élők munkáit, művészi alkotásait mutatja be.
Nagypálit Köcse Tibor polgármesterünk mutatta be vetített előadás
keretében, majd a hallgatóság kérdéseire válaszolt. A kiskert tulajdonosok egyesületének különleges
zöldség és gyümölcs kiállítása színesítette a programot, amely nagy tetszést aratott a Nagypáliban is kertészkedő résztvevők között.

A nagyközség függetlenné válásának 21. évfordulóját ünnepelték meg a helyi lakosok a
Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban
október 1-jén hétfőn.
A Függetlenség napi ünnepségen Horváth
Éva Pétfürdő polgármestere köszöntőjében
elmondta, a jelszóként terjedt felhívás, melyet 1997. október 1-jére meghirdettek, a
„Hozz egy hasáb fát!” – mely azóta is az első, a függetlenség örömére fellobbant
örömtűz közösségi erejét kívánja szimbolizálni – ma is él, működik, igaz, más formában. A polgármester, hangsúlyozta, úgy véli,

Az ünnepélyes megemlékezés részeként kitüntetéseket is átadtak, a
helyi művészeti csoportok színvonalas műsorral örvendeztették meg
a jelenlévőket, majd a rendezvény
fáklyás futással, a ligetben a már hagyománnyá vált örömtűz meggyújtásával zárult.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A FALUBAN
A M AGYAR N EMZET
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GYÁSZNAPJA

1849. augusztus 13-án a magyar seregek Világosnál letették a fegyvert, az 1848-49-es szabadságharc elbukott.
Az 1848-1849-es szabadságharc leverését kegyetlen
megtorlás követte. Ebben Ferenc József teljhatalmat
adott a kegyetlenkedéséről hírhedt Haynau tábornoknak, aki a honvédseregek vezetőinek sem kegyelmezett.
A fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete
alapján 1849. október 6-án, a bécsi forradalom évfordulóján végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, (Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Láhner (Lahner) Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg
Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel
Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt), Pesten pedig
Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány
miniszterelnökét. Október hatodikát a kormány 2001ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánította. Ezen a
napon az állami lobogót félárbocra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, országszerte megemlékezést tartanak.

A 13 aradi vértanú közül a legfiatalabb 30, a legidősebb
54 éves volt.
A szabadságharc utáni megtorlások során hozzávetőleg
500 halálos ítéletet hoztak, és mintegy 110-et hajtottak
végre. Az emigránsokat a távollétükben, jelképesen végezték ki, azaz nevüket az akasztófára szögelték. A
bosszúhullám csak 1850 júliusától mérséklődött, amikor
az európai felháborodás miatt a bécsi udvar nyugdíjazta
a "hatáskörét túllépő" Haynaut.

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956. OKTÓBER 23-I FORRADALOMRÓL
Az 1956-os év slágere a „Bárhogy lesz, úgy
lesz” volt. Október 23-án azonban az egyetemi ifjúság és a hozzá csatlakozó tömeg azt
mondta: ne legyen akárhogy! Elég volt a
megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, az éjszakai elhurcolásokból és
a rögtönítélő népbírósági perekből.
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a
sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet
megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a
20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok békés
tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a
fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával
fejeződött be november 10-én. A rendszerváltást
követően hazánkban október 23-a egyik legkiemelkedőbb ünnepünkké vált, méltón megemlékeznek

róla országszerte. Október 23-án Nagypáli Község
Képviselő Testülete is ünnepelni hívta a falubelieket, megkoszorúzták az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állított emlékművet, a falu
fiataljai ünnepi műsort adtak elő, majd a Himnusz
közös eléneklésével ért véget a megemlékezés.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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KÜLFÖLDI EGYETEMISTA ÖSZTÖNDÍJASOK LÁTOGATÁSA
A zalaegerszegi BGE- Gazdálkodási Kar ez
év őszén két alkalommal is megszervezte
Nyári Egyetem az ősz jegyében című 3 napos programját külföldi, ösztöndíjjal hazánkban tanuló diákjai és kísérőik számára.

megtekintését követően, kötetlen beszélgetés során Köcse Tibor polgármester bemutatta Nagypáli
megújuló energiával kapcsolatos eredményeit és
fejlesztéseit, közben Nagypáli helyi termékét, friss
alma levet kóstolhattak a résztvevők.

A program témája a fenntarthatóság és a környezettudatos gondolkodásmód, valamint a jó gyakorlatok bemutatása. Az említett témakörökhöz kapcsolódóan merült fel Nagypáli település neve, mint
jó gyakorlati példákat, környezettudatosságot képviselő bemutató helyszín.

Az ismertető után a program 3 lépéses helyi borokból összeállított borkóstolóval és hazai ízeket
felsorakoztató fatálas vacsorával zárult.

Így az egyetemen zajló tréningeket és
workshopokat követően, október 5.-én és október
12.-én péntek délután 30 fő körüli létszámmal érkeztek településünkre, a Megújuló Energiaforrások
Innovációs Ökocentrumába, a Gazdálkodási Kar
vendég diákjai.

Mindkét alkalommal hasonló programmal vártuk a
csoportot: az Öko-völgy bejárása, majd a falufilm

A nemzetközi vendéghallgatók visszajelzései alapján, nagyon jól érezte magát mindkét csapat és remélik, ismét meglátogathatják Nagypálit egy másik
program keretében.
A program végig angol nyelven zajlott. Érkeztek
egyetemisták Oroszországból, Jordániából, Dél Afrikából, Türkmenisztánból, Indiából, Mongóliából,
Grúziából, Pakisztánból, Fülöp szigetekről, Tunéziából, Vietnámból, Horvátországból, Szíriából, Bosznia- Hercegovinából, Azerbajdzsánból, Laoszból,
Romániából, Moldáviából, Kolumbiából és Iránból.
(Sziszi)

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A FALUBAN
C SALÁDI
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NAP ÉS ŐSZKÖSZÖNTŐ GESZTENYESÜTÉS

Településünk önkormányzata a korábbi évek
hagyományaitól kissé eltérve a főzőversennyel
egybekötött családi napot és az őszköszöntő
közösségi gesztenyesütést összevont rendezvényként október 6-ára hirdette meg az Ökovölgybe.
Az esemény keretében hangsúlyos szerepet kapott a
helyi közösségeknek meghirdetett főzőverseny, az önkormányzat az alapanyagok beszerzéséhez csapatonként most is 10 ezer Ft-tal járult hozzá. A nagy érdeklődést bizonyítja, hogy számos csapat indult a versenyen, s valamennyien biztosították saját főzőhelyük kiépítését, a technikai feltételeket.
A program kora délután kezdődött, miközben készültek a finom, változatos ételek, a gyerekekre és a felnőttekre is sok izgalmas feladat várt. A helyi nyugdíjas
egyesület hivatalosan ezúttal nem nevezett a versenyre,
de meglepetésként mindenki nagy megelégedésére ízletes „előételt” készített a főzésben szorgoskodók és a
látogatók részére. A frissen sütött velős pirítós lila
hagymával igazi csemegének számított, mindenki megkóstolhatta, mielőtt még a többi étel is elkészült.

meg főleg a gyerekeket, de újdonságként diabetikus
ételek is készültek.
Lassan beesteledett, és elérkezett a nap fénypontja, a
főzőcsapatok munkájának értékelése. A zsűri hozzáértően végigkóstolt mindent, valamennyi remekművet
egyedileg értékelte, de rangsort most sem állított fel,
minden résztvevő csapat szép oklevelet és ajándékcso-

magot kapott. Az igazi véleménynyilvánítást az jelentette a jelenlévők körében, hogy bőven fogyott mindenből, akik kilátogattak az Öko-völgybe ezúttal is kellemes, élményekben gazdag délutánt töltöttek el együtt.
A gyönyörű verőfényes őszi napsütésben jó hangulatban telt a délután, a készülő ételek ínycsiklandozó illata
ellepte a völgyet, sült a gesztenye, a gyerekek önfeledten játszottak a népi fajátékokkal és a játszóházban,
emellett rendkívül kreatív gesztenyebábokat készítettek
a felnőttek segítségével.
A főzőüstök melletti vidám hangulatot a „folyékony
helyi termékek” is segítették megalapozni, a jó borokból egyes bográcsokba is került bőven. A főzőversenyben ezúttal volt csapat, aki édességekkel örvendeztette

HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
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C SÁCSI - HEGYI
A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület
régóta jó kapcsolatokat ápol a csácsbozsoki
nyugdíjasokkal, ennek is köszönhető, hogy
meghívták őket a Közösségi ház avató ünnepségére.

ÜNNEPSÉG

mányzati képviselő, aki sokat tett azért, hogy a
csácsi hegyi közösségi ház létrejöjjön megköszönte
azok munkáját is, akik a megvalósításban segítettek.
Köszöntőt mondott Vígh László országgyűlési képviselő, majd Furján Gellért plébános áldotta meg a
népes sereglet előtt a közösségi házat.

A Csácsi-hegyi kápolnakertben október 7-én délután megtartott rendezvényen több megyei nyugdíjas
szervezet is képviseltette magát, a nagypáli nyugdíjasok az önkormányzat falubuszával mintegy húszan
érkeztek a jeles eseményre.
Az avatási ünnepséget Király Imre a helyi nyugdíjas
klub vezetője nyitotta meg, beszédében kiemelte,
hogy a közösségi épület építésének ötlete már több
éve felmerült a hegyi gazdák körében, azzal a céllal,
hogy az itteni közösséget még jobban összekovácsolja.

Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere arról beszélt köszöntőjében, hogy a város számára fontosak
az olyan városrészi fejlesztések, mint ez a létesítmény is, mely további turisztikai fejlesztéseknek a
része. Herkliné Ebedli Gyöngyi, zalaegerszegi önkor-

Az épület felavatását követően a helyi és a meghívott nyugdíjas szervezetek képviselői fergeteges
vidám műsort adtak, majd az ízletes vacsora elfogyasztása után kezdetét vette a közös, vidám estig
tartó önfeledt mulatozás. A zenét a Vagabika Muzsika Stúdió szolgáltatta, hamar megtelt az új létesítmény tánc parkettje, önfeledten ropta mindenki,
aki csak tehette.

A házigazdák kitettek magukért, ezúttal is jó hangulatú, kellemes délutánt töltöttünk el együtt.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ALMASZÜRET AZ ÖNKORMÁNYZAT ALMÁSKERTJÉBEN
Az idén is sikeres program volt az Önkormányzat gyümölcsösében a „Szedd magad!”
gyümölcsszedő akció.

A nagy érdeklődés miatt több hétvégén is nyitva
volt az almáskert. A több fajta bio almát és körtét
kedvező áron értékesítették. A szervezett lebonyolítás és a vonzó ár biztosította az akció sikerességét. A nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre
is folytatni kívánják a lakosság részére a téli alma és
körte beszerzési a lehetőségét.
A bő almatermés betakarításában a helyi nyugdíjasok az idén is szervezetten segítettek, két napon

keresztül jó hangulatban folyt a munka, melyet finom ebéd követett a gyümölcsösben.
Az önkormányzat almáskertjében a helyi közösségek összefogásával mintegy huszonötezer kilogramm almát szedtek, mely kamionnal utazott az
ausztriai feldolgozóba. Az önkormányzat ezúton is köszöni a segítők munkáját.

FOLYTATÓDNAK A BEKÖTŐ ÚT FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI
A bekötőút felújítási munkálatai során a faluközpontban a Nagypáli Kispáli közötti szakaszon komoly mennyiségű burkolat alatti talajcsere vált
szükségessé, ennek a kiviteli munkálataival folytatódtak a közút felújítási munkák.

Reményeink szerint az út minőségével hosszútávon
már nem lesz gond és az átadást követően mindenkinek a biztonságos közlekedését fogja segíteni.

A talajcserét követően folytatódhatott a remixtecnológia alkalmazása és az aszfaltrétegek terítése,
de a különböző munkafolyamatok közötti technológiai szünetek miatt elhúzódnak a munkálatok.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
AZ OZONE ZÖLD-DÍJ ELNYERÉSÉRE IS PÁLYÁZTUNK
Az Ozone Zöld-díj célja, hogy felhívja a figyelmet azokra a projektekre, melyek hozzájárulnak bolygónk megóvásához, jobbá tételéhez.
Az OzoneTv kilencedik alkalommal rendezte meg
nívós versenyét. Olyan személyeket, iskolákat, civilszervezeteket és vállalatokat kerestek, akik számára
kiemelten fontos a környezetvédelem, ezért működésük és hétköznapi életük során arra törekednek,
hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjanak
maguk után. Az elmúlt években a jelentkezők igen
magasra helyezték a mércét kreatív és környezettudatos megoldásaikkal.

nagyvállalatok, civilszervezetek, magánszemélyek,
valamint iskolák versenyeznek egymással. A pályázatok célja, hogy a jelentkezők minél kreatívabb,
innovatívabb módon mutassák be példaértékű környezetvédelmi megoldásaikat. Településünk első
alkalommal pályázott a civil szervezetek kategóriában, és bár ebben az évben az erős mezőny közepén végzett, jövőre az élmezőnybe szeretnénk kerülni.

Október 10-én a MÜPA Bohém éttermében pedig
kiderült, milyen sziporkázó ötletekkel emelték tovább a pályázók e rangos esemény fényét.
Az Ozone Zöld-díj versenyére több kategóriában
lehet jelentkezni, az elismerésért kis, közép– és

BORSODBÓTA ÉS ZALALÖVŐ KÜLDÖTTSÉGE TETT LÁTOGATÁST
Csodafaluként gyakran emlegetett településünk látványos fejlődésére és eredményeire
kíváncsian az ország minden pontjáró érkeznek különböző csoportok, kézről kézre adják
a kilincset.
A hónap elején a Zalalövői szenior korosztály lelkes tagjai és kísérőik tettek Öko völgyünkben látogatást, majd az Észak Magyarországi Borsodbóta
község küldöttsége tett szakmai bejárást projekt
program keretében településünkön és a szomszédos Vasboldogasszonyba. Mindkét csoport esetében az utazás célja volt megismerni olyan településeket, amelyeknél a folyamatos fenntarthatóság és
fejlődés biztosított.
Mindkét csoport megcsodálta a fafaragók keze
munkáját a völgyben elhelyezett csomós nyárfán,
Nagypáli bemutatása után a Zalalövőiek szendvics-

ebédjüket a jó időnek köszönhetően a Grundon
fogyasztották el, míg a Borsodbótaiak helyi nedűket, almalevet és bort kóstolhattak.
A vendégek a látottakról elégedetten, elismerően
nyilatkoztak, ígérvén a jó példákat megfogadják és
tovább is adják.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KUTAK FENNMARADÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE II.

Előző lapszámunkban már foglalkoztunk a meglévő, korábban ásott vagy fúrt kutak hatályos szabályozásának kérdéseivel. Most a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárásrendet tekintjük át.
A kutak fennmaradásának engedélyezése hatósági ügy, a hatósági eljárásért a kérelmezőnek az illetékekről szóló
1990. évi XCI II. törvény (Itv.) 29. § (1) bekezdése szerinti általános tételű illetéket (3.000.- Ft) kell fizetnie, tekintettel
arra, hogy az Itv. Melléklet XXII. pontja más összegű illetékről rendelkezést nem tartalmaz, illetve nem áll fenn igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség.
Az ügyfél a kút fennmaradásának engedélyezése iránti kérelmét, a hiánypótlást és nyilatkozatát csak írásban
terjesztheti elő (Vgtv. 28./B. §). Az írásbeli előterjesztés történhet papír alapon, vagy az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szerinti e1ektronikus úton
(ügyfélkapun keresztül) a Korin. rendelet 1/B. § (2) bekezdése értelmében.
A kérelemnek tartalmaznia kell az Ákr. 36. § (1) bekezdésében foglaltak mellett a külön miniszteri rendeletben
meghatározott engedélyezési tervdokumentációt (Korm. rendelet 1/B. § (l) bekezdés, 15.§ (3) bekezdés). Ez a külön
miniszteri rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.)
BM rendelet.
A dokumentációnak a tényleges megvalósulási állapotot kell tartalmaznia, ehhez szükséges a kút műszaki szakember
általi vizsgálata. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló
10l /2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ában megjelölt kút tervezésére (13. § (1) bekezdés) vagy kút kivitelezésére (13. § (2) bekezdés) jogosult szakembernek nyilatkoznia is kell arról a hivatkozott dokumentációban, hogy a dokumentációban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy
abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
A dokumentáció elkészítéséhez tehát mindenképpen szakember — aki vagy kút tervezésére, vagy kút
kivitelezésére jogosult — közreműködése szükséges. A dokumentációt egy példányban kell benyújtani a Korm.
rendelet 1/B. § (2) bekezdése értelmében, és a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontjában foglaltakon
túl egyéb adatot, iratot, tervrajzot, helyszínrajzot nem kell a dokumentumnak tartalmaznia.
Amennyiben a fennmaradási engedély megadható (az 1992. február 15. napja után létesült engedély nélküli ásott
vagy fúrtkút), fő szabály szerint elsődlegesen a kivitelezővel, másodlagosan a létesítővel szemben vízgazdálkodási
bírságot kell kiszabni a fennmaradásról rendelkező határozatban (Vgtv. 29. § (4)-(6) bekezdés).
Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése a1ó1 az a létesítő, (a kivitelező tehát nem), aki 2018. január l-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. (Az Országgyűlés honlapján olvasható a T/2823. számú törvényjavaslat, mely szerint a benyújtók kezdeményezik a határidő módosítását 2020. december 31. napjára.)
A Vgtv. és a Korm. rendelet nem írja elő, hogy az ügyfeleknek bejelentést kell tenni az engedély nélkül létesített
kutakról. A hatósági eljárás lefolytatása nem bejelentésre, hanem kérelemre történik.
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PROGRAM ELŐZETES
November 25. /vasárnap/: Adventi koszorúkészítés (Közösségi Ház)
December 7. /péntek/: Érkezik a Mikulás (Grund & Faluközpont)
December 16. /vasárnap/: Mézeskalács díszek (Közösségi Ház)
December 23. /vasárnap/: Karácsonyi ünnepség (Közösségi Ház)
December 31. /hétfő/: Új évi köszöntő a Közösségi Házban
Programváltozás jogát fenntartjuk.

