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NAGYPÁLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE  

NAGYPÁLINAGYPÁLI  
IV évfolyam 2. szám 2019.  február 

FFOLYTATÓDNAKOLYTATÓDNAK   AA   FEJLESZTÉSEKFEJLESZTÉSEK   

NNAGYPÁLIAGYPÁLI   ÖÖKOCENTRUMÁBANKOCENTRUMÁBAN   

 Folytatódnak a fejleszté-

sek Nagypáli Öko-

centrumában 

 90 éves Margit néni 

köszöntése 

 Hagyományápolás -  

tollfosztás a Falu-

házban 

 Dr. Rashed Aref fő-

orvos előadása a 

Közösségi Házban 

 Múlt és jelen - Útépí-

tések a faluban 

 Ültessünk közösen! 

 Szélvihar döntötte 

az útra a vén diófát! 

 Dominika is képvi-

selte hazánkat Dáni-

ában az Európa baj-

nokságon 

 Nagypáli Kvízjáték 

 Megalakult a 

„SMARAGDZÖLD 

JÖVŐ EGYESÜLET” 

 Játszóház - Farsangi 

álarcok készítése 

 Önkormányzati tájé-

koztatók 

Korábban beszámoltunk arról, 

hogy az önkormányzat 2018-ban, 

a fűtési idény kezdetén vásárolt 

egy hulladékhasznosító kazánt az 

Ökocentrumhoz, ezzel kiváltásra 

került a magas költségű tartályos 
PB gáz. A fejlesztés-korszerűsítés 

folytatódik ez év február 25-én 

átadott ARISTON LYDOS hibrid 

bojlerrel, mellyel felére csökken-

het a meleg víz előállítására fordí-

tott energia költsége. 

Az átadáson Köcse Tibor polgár-

mester elmondta, hogy az 

Ökocentrum energiaszükségletét 

nyolcvan százalékban fedezik 

megújuló forrásokból, ezért 

örömmel fogadták az Ariston 

Thermo Hungária által felajánlott 

hőszivattyús berendezést. Itt a 

használati meleg víz előállítására 

napenergiát használ az önkor-

mányzat, amikor a téli hónapok-

ban ez nem lehetséges, akkor a 

helyben termelt energiafűz kerül a 

kazánokba. 

A használó szokásait megtanulni 

képes, interneten át is vezérelhe-

tő hibrid bojlert a kazánházba te-

lep í te t ték , 
és a készü-

lék a helyi-

ség meleg 

levegőjének 

eddig ve-

s z e n d ő b e 

ment energi-

áját haszno-

sítja. 

 

Szombathelyi Tamás, az Ariston  

Nyugat-Magyarországi Területi kép-

viselője elmondta, a 100 literes 

bojler az elektromos fűtést ötvözi 

a hőszivattyús technológiával. 

Utóbbi működési elvét fordított 

hűtőszekrényként lehet jellemez-

ni. A berendezés a környezeti 

levegő energiáját hasznosítja, a 

kifújt levegővel pedig temperálja a 

helyiséget. A technológiával elér-

hető az A-energiaosztály is, tette 

hozzá a szakember. 

Pavek Gábor, az Ariston Thermo 

Hungária Kft. ügyvezetője és  

Köcse Tibor polgármester 



2 

Ezen ünnepség keretében nyújtotta át Orbán 

Viktor Magyarország miniszterelnökének alá-

írásával ellátott emléklapot is.  

A köszöntőt követő beszélgetés során az ün-

nepelt Margit néni elmondta, hogy a munka, a 

tenni akarás élteti: még aktívan dolgozik a 

kertben és a ház körül, süt-főz, finom házi 

süteményeket készít. A legszebb pillanatok 

számára azok, amikor a négy unoka és öt 

dédunoka veszi körül. 

90 90 ÉVESÉVES   MMARGITARGIT   NÉNINÉNI   KÖSZÖNTÉSEKÖSZÖNTÉSE   

Egy hosszú élet munkája, eredményei 

elismerést és tiszteletet érdemelnek, 

melynek meg kell nyilvánulnia a társa-

dalom tagjai, közösségei, intézményei 

részéről.  

Magyarország Kor-

mánya az Idősek Ta-

nácsa kezdeményezé-

sére, a szépkorúak 

iránti társadalmi 

megbecsülés kifejezé-

seképpen, rendeletet 

a l k o t o t t  a 

szépkorúak jubileumi köszöntéséről. 

Településünk, Nagypáli Önkormányzat 

nevében Farkas Zoltán köszöntötte ott-

honában Csiszár Gergelynét 90. szüle-

tésnapja alkalmából.  

jó hangulathoz italok és ételek is kellettek, 

nem hiányozhatott az asztalról a pogácsa és a 

rétes sem. Ezúttal Szekeres Istvánné a Közös-

ségi Ház konyhájában sütött, ízletes prószával 

kínálta az ügyes, szorgos kezű résztvevőket, 

akik a tollfosztásban nagyon tanulékonynak 

bizonyultak, eszegetve, iszogatva vidám han-

gulatban töltötték el együtt az estét. 

HHAGYOMÁNYÁPOLÁSAGYOMÁNYÁPOLÁS   --     

TOLLFOSZTÁSTOLLFOSZTÁS   AA   

FFALUHÁZBANALUHÁZBAN   

Régi, feledésbe merült hagyomány ele-

venedett fel február 2-án szombaton 

délután, a Közösségi Házban lányok, 

asszonyok gyűltek össze a tollfosztásra.  

Mint a legtöbb népi hagyomány, egykor a toll-

fosztó is munka volt, de ami egyedül egyhangú 

és fárasztó, közösségben kellemes időtöltés 

lehet. Régen a baráti családok összefogtak és 

együtt, beszélgetve, énekelve végezték el ezt 

a feladatot, jól érezték magukat, közben a 

párnák, dunnák is megteltek tollpihével.  

A tollfosztás műveletét az idősebbek mutat-

ták, tanították meg az érdeklődő ifjúságnak. A 



DDRR . R. RASHEDASHED   AAREFREF   FŐORVOSFŐORVOS   

ELŐADÁSAELŐADÁSA   AA   KKÖZÖSSÉGIÖZÖSSÉGI   

HHÁZBANÁZBAN   
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Február 9-én a Közösségi Házban Dr. 

Rashed Aref a Zalaegerszegi Szent Rafael 

Kórház szívsebészetének főorvosa tartott 

előadást a szív-és érrendszeri betegsé-

gek megelőzéséről, gyógyításáról.  

A főorvos 1990-ben az Arab-félsziget délnyu-

gati peremén fekvő országból, Jemenből jött 

tanulni Magyarországra. A pécsi egyetemen 

szerzett orvosi diplomát, ott találkozott Papp 

Lajos professzorral, s mivel a szívsebészet 

vonzotta ő hívta Zalaegerszegre. A folyama-

tos tanulás révén időközben nemzetközileg is 

elismert szaktekintélyt szerzett a szívgyógyá-

szat terén, mégis Magyarországon maradt, itt 

nősült meg és alapított családot. Két testvére 

jelenleg is Jemenben él, egyik bátyja azonban 

ugyancsak Zala megyében eresztett gyökeret, 

a nagykanizsai kórház radiológus főorvosa.  

Dr. Rashed Aref tavaly decemberben a kö-

zönség szimpátiáját is elnyerte, a Zalai Prí-

ma Díj tulajdonosa lett. A főorvos színvo-

nalas előadásában hangsúlyozta, milyen nagy 

szerepet játszik a megelőzés, ismertette a szív

-és érrendszeri betegségek kockázati ténye-

zőit, valamint kiemelte a betegségre utaló je-

lek időben való észrevételének fontosságát. 

Utalást tett a már kialakult betegség esetén a 

megfelelő szakrendelés igénybevételének fon-

tosságára és a gyógyítás lehetőségeire.  

Az érdekes előadás után a résztvevők számos 

kérdést tettek fel a főorvos úrnak, amelyekre, 

tartalmas kimerítő válaszokat adott, emellett 

hangsúlyozta az egészséges életmód fontossá-

gát, amelyre áttérni sohasem késő. 
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MMÚLTÚLT  ÉSÉS  JELENJELEN  --  ÚÚTÉPÍTÉSEKTÉPÍTÉSEK  AA  FALUBANFALUBAN  

A falu vezetésének mindig is szívügye volt, hogy a falu fejlődését ne csak az új beruházások jelezzék, ha-

nem a meglévő infrastruktúra folyamatos fejlesztése-korszerűsítése is. Ez tetten érhető a közvilágítás, az 

ivóvízhálózat, a telekommunikáció, de a közúthálózat fejlődésén is. A falut átszelő, a 74-es úttól Kispáliba 

vezető, bekötőút különböző szakaszainak javítása és korszerűsítése már több mint tíz éve tart, de napja-

inkra elérkeztünk a teljes rekonstrukciós munkák végéhez. Még vannak némi befejező-kiegészítő munká-

latok, majd a műszaki- és az ünnepélyes átadásra kerül sor április második felében. Ezzel egy 

újabb nagy lépést tettünk, hogy a XXI. század elvárásainak megfelelő, az életminőséget javító bekötőúttal 

rendelkezzünk. 

BBBEKÖTŐÚTEKÖTŐÚTEKÖTŐÚT   SZÉLESÍTÉSESZÉLESÍTÉSESZÉLESÍTÉSE   

200820082008---BANBANBAN   

A bekötőút szélesítése 1 500 000 Ft  külső 
forrás felhasználásával 2008-ban valósult 
meg, ezzel is segítve a falufejlődést és a 

növekvő forgalom biztonságát. 

BBBEKÖTŐÚTEKÖTŐÚTEKÖTŐÚT   FELÚJÍTÁSAFELÚJÍTÁSAFELÚJÍTÁSA   AAA   

FALUKÖZPONTBANFALUKÖZPONTBANFALUKÖZPONTBAN   201220122012---BENBENBEN   
BBBEKÖTŐÚTEKÖTŐÚTEKÖTŐÚT   REKONSTRUKCIÓJAREKONSTRUKCIÓJAREKONSTRUKCIÓJA   

201820182018---201920192019---BENBENBEN   

A faluközpontban a Páli patak-
nál lévő műtárgy és környezeté-
nek befejező munkálatai 2019-

ben. 
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SSZÉLVIHARZÉLVIHAR  DÖNTÖTTEDÖNTÖTTE  

AZAZ  ÚTRAÚTRA  AA  VÉNVÉN  DIÓFÁTDIÓFÁT! !   

A viharos szél tombolt február 12-én, 

mely elbánt az öreg diófával, hatalmas 

csattanással vágódott a falut átszelő út-

ra.  

A csodával határos módon nem történt kár és 

sérülés az Ady utcában közlekedők között. 

Csak pár percen múlott, hogy a fa nem az ér-

kező buszjáratra zuhant. Az önkormányzat 

munkatársai és a helyi Tűzoltó Egyesület tagjai 

haladéktalanul megkezdték az akadály elhárítá-

sát, munkájuknak köszönhetően gyorsan hely-

reállt a forgalom. 

Az önkormányzat - megelőzendő a hasonló 

veszélyhelyzeteket - tavasszal határszemlét tart 

és intézkedni fog a tulajdonosok felé a veszély-

helyzetek megszüntetésére. 

2019. 04. 13.-án szombaton 9:00 órától kez-

dődően az új, Smaragdzöld Jövőért Egyesüle-

tünk közösségi növény ültetést szervez a lakóli-

get bejárata mentén.  

A parkosításhoz a növényeket az önkormányzat 

biztosítja, az ültetéshez eszközöket lehetőség 

szerint kérjük mindenki hozzon magával.  

A munka végeztével étellel és itallal kínáljuk az 

önkénteseket. Várunk mindenkit, aki szeretne segíteni és tenne környezetéért. Parkosítsuk, szé-

pítsük tovább együtt településünket! A részvételi szándékot kérjük az alábbi elérhetőségeken 

jelezni: 

Farkas Ferencné: 30/899-0177 

Szekeres Szilvia: 20/481-7188 

Mindenkit szeretettel várunk! 

ÜÜLTESSÜNKLTESSÜNK  KÖZÖSENKÖZÖSEN!!  
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IISMÉTSMÉT   NNAGYPÁLIAGYPÁLI   

KKVÍZJÁTÉKVÍZJÁTÉK   

DDOMINIKAOMINIKA   ISIS   

KÉPVISELTEKÉPVISELTE   HAZÁNKATHAZÁNKAT   

DDÁNIÁBANÁNIÁBAN   AZAZ   EEURÓPAURÓPA   

BAJNOKSÁGONBAJNOKSÁGON   

A dániai Aalborgban 2019. február 8-10. 

között rendezték meg a kadet, junior és 

U21-es WKF karate Európa-bajnokságot.  

Az 51 ország több mint 1100 sportolóját felvo-

nultató viadalon Magyarország az előkelő nyolca-

dik helyen végzett, egy arany- és két ezüstérem-

mel is büszkélkedhetünk.  Az Európai Bajnokság-

ra sikeresen kvalifikált 33 versenyző között volt 

Kovács Dominika Hanna is, aki a kadet kata kate-

góriában lépett tatamira. Az Egerváron élő 14 

éves sportoló még csak általános iskolás, de a 

küzdősporttal már óvodás korában „eljegyezte 

magát”, azóta már számos hazai és nemzetközi 

versenyen bizonyította tudását.  

A Nagypáli Önkormányzat mintegy négy éve 

szponzorálja a tehetséges kislányt, és az Európa-

bajnokságra való kijutáshoz hozzájárult az egervá-

ri Pogács András vállalkozó is. 

 Dominikával hazaérkezése 

után a Nagypáli Faluházban 

beszélgettünk a versenyre 

való felkészülésről, az EB-n 

szerzett tapasztalatokról, 

további terveiről. Elmondta, 

hogy tavaly a már szeptem-

berben megkezdett pont-

szerző versenysorozat 

eredményeként december-

ben vált bizonyossá, hogy 

sikeresen kvalifikálta magát 

a korosztályos Eb-re. Az MTK sportolója a többi-

ekkel együtt a tatai Olimpiai Edzőtáborban ké-

szült fel a nagy megmérettetésre, ahol egy jó 

katával továbbjutott az első körből. Az elődöntő-

ben a Gankaku katát járta, sajnos nem sikerült a 

döntőbe jutnia, de első Európa Bajnokságán 

edzője és más szakmai vélemények szerint is ez 

egy rendkívül szép teljesítmény. A zalaiak hírne-

vét tovább öregbíti, hogy egy zalaegerszegi ver-

senyző Takács Virág Vivien a Toriki KHKE csapa-

tából az U21-es (18-20 évesek) csoportban a 

hetedik helyen végzett. Dominika alig érkezett 

haza erről a fontos eseményről nem pihen, máris 

megkezdi a felkészülést a szeptemberi chilei világ-

bajnokságra. Fáradhatatlanul dolgozik, küzd azért, 

hogy ott lehessen a 2020-as tokiói olimpián, és a 

következő korosztályos Európa bajnokságon is, 

amelyet Budapesten rendeznek meg. Még az idén 

a magánéletében is jelentős változás lesz, szep-

tembertől a fővárosban a Testnevelési Egyetem 

gyakorló sportgimnáziumában folytatja tanulmá-

nyait. További sok sikert kívánunk a fiatal tehet-

séges sportolónak céljai eléréséhez! (hkzs) 

Köcse Tibor (b) Nagypáli polgármestere és Pogács 

András (j) vállalkozó Kovács Dominikával 
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MMEGALAKULTEGALAKULT  AA  

„SMARAGDZÖLD „SMARAGDZÖLD 

JÖVŐ EGYESÜLET”JÖVŐ EGYESÜLET”  

Nagypáliban újabb civil szervezet jött létre, 

tizenkét lakos létrehozta a Smaragdzöld Jö-

vő Egyesületet, melynek alapító ülésére feb-

ruár 15-én került sor.  

Az Egyesület alapvető célja a fenntartható fejlődés 

helyi és térségi szintű érvényesítésének elősegíté-

se és környezet minőségének hatékony javítása. A 

környezet- és természetvédelmi feladatok elősegí-

tése mellett a társadalom környezettudatos maga-

tartásának kialakítását, a környezethez való viszo-

nyuk átformálását, javítását és a környezettudatos 

szemléletformálást is fő tevékenységüknek tekin-

tik.  

Az Egyesület céljainak megvalósításában együtt-

működik a helyi és térségi önkormányzatokkal, 

civilszervezetekkel, a határon túli magyarokkal és 

külföldi környezet- és természetvédő szerveze-

tekkel, intézményekkel, melyekkel akár közös 

kutatási és oktatási programokat, projekteket 

valósíthat meg. Az Egyesület számára fontos az e 

célok eléréséhez szükséges ismeretek megszerzé-

se, valamint az Egyesület céljaihoz kapcsolódó 

döntések (hatósági vagy egyéb) megismerése és 

befolyásolása, megjelenése a médiában. Az egye-

sület tevékenységével a környezet- és a termé-

szetvédelmi intézkedések betartását és betartatá-

sát ösztönzi.  

Lakossági önszerveződésű, politikai pártoktól és 

csoportosulásoktól független szervezet, melynek 

tagjai a környezet és természetvédelem, az egés-

zségvédelem, állatvédelem, a kulturális értékek 

megőrzése érdekében önkéntes társadalmi tevé-

kenységet fejtenek ki. Az egyesület a kiadásait tag-

díjból, valamint természetes- és jogi személyek 

adományaiból fedezi.  

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, 

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szer-

vezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továb-

bá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogad-

ja.  

Az alakuló ülésen ötfős vezetőséget választottak,  

 elnök Szekeres Szilvia,  

 elnökhelyettes Szalai Réka,  

 elnökségi tagok: Balla László,  

      Ferkócza Tibor  

      Huber Imre.  

Az egyesület folyamatban lévő cégbírósági bejegy-

zését követően lehetőség lesz új tagok belépésére 

is. 

Február végi szombat délután gyerekek ér-

keztek a szüleikkel a játszóházban, ahol Far-

kas Ferencné (Jutka) vezetésével álarcokat 

készítettek önállóan, vagy segítséggel.  A kre-

atív munkákat a március elejei farsangi felvo-

nuláson mutatták meg a gyerekek az érdeklő-

dőknek. 

JJÁTSZÓHÁZÁTSZÓHÁZ  --  FFARSANGIARSANGI  

ÁLARCOKÁLARCOK  KÉSZÍTÉSEKÉSZÍTÉSE  



NAGYPÁLI HÍRMONDÓNAGYPÁLI HÍRMONDÓ  

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA 

Kiadó-főszerkesztő: Köcse Tibor 

Szerkesztő: Huberné Kuncsik Zsuzsanna 

Képszerkesztő: Huber Imre 

Kiadja: Nagypáli Község Önkormányzata 

Szerkesztőség ügyfélszolgálat: 8912 Nagypáli, Arany J. u. 26. 

Tel./fax:(92) 564-041 

E-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu 

Web: nagypali.hu 

PROGRAM ELŐZETESPROGRAM ELŐZETES   
Április 13. /szombat/: Ültessünk közösen! (Lakóliget bejárata) 

Április 13. /szombat/: Húsvéti tojásfestés, húsvéti dekorációk készítése (Közösségi Ház) 

Április 22. /hétfő/: Húsvéti locsolás (Közösségi Ház) 

Április 27. /szombat/: Anyák napi ajándékkészítés (Közösségi Ház) 

Április 30. /kedd/: Májusfa állítás (Közösségi Ház előtti tér) 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 
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TÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓ  

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy az önkormányzat 2019.04.12.-2019.04.13. napjára feloldja a 

belterületi tűzgyújtási tilalmat és engedélyezi a természetes anyagok (faág, lomb, sás) égetését. 

Továbbra is tilos a környezetet károsító ipari eredetű és kommunális hulladék égetése! 

A tűzgyújtás során fokozottan ügyelni kell a tűzgyújtási szabályok betartására (pl: épületektől, berende-

zésektől távol történjen, a tűz eloltásáig történő felügyelet, stb..) 

Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, a tűz környezetében ne legyen más éghető anyag, amin az tovább ter-

jedhet, továbbá mindig gondoskodjunk elegendő oltóanyagról, illetve legyen kéznél olyan szerszám, 

amivel irányítani tudjuk az égést. 

Az év többi napján a tűzgyújtási tilalom mind a belterületen, mind a külterületen a belterület határától 

számított 300 m-es körön belül továbbra is érvényben marad. 

Nagypáli, 2019. április 03. 

Köcse Tibor sk. 

polgármester 

Települési Arculati KézikönyvTelepülési Arculati Kézikönyv  

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Nagypáli Község Önkormányzata elfogadta a településkép védel-

méről szóló 2/2019 (III.12.) önkormányzati rendelet, amely a Települési Arculati Kézikönyvvel egység-

ben meghatározza a településképi követelményeket az egységes településkép megatartása érdekében. A 

rendelet 2019. április 11. napján lép hatályba. A hatályba lépést követően a rendelt 16. §-ban foglalt építé-

si tevékenységek folytatása esetén a rendeletben meghatározottak szerinti szakmai konzultációt kell foly-

tatni a települési –főépítésszel. Építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkák eseté-

ben településképi véleményezési eljárás lefolytatása kötelező a településfejlesztési koncepcióról, az integ-

rált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel. Kérjük a tisz-

telt lakosságot a felsorolt esetekben az előírt eljárásrendet betartani szíveskedjenek. Kérjük a Tisztelt La-

kosságot, hogy  építési tevékenységek megkezdése előtt a települési főépítésszel konzultáljanak a jogsza-

bályi előírások megismerése, megtartása céljából. Közös érdekünk, hogy Nagypáli továbbra is egységes 

települési arculatot képviseljen, az épített környezetünk a helyi építészeti örökség megóvásával szolgálja 

az itt élők érdekeit. A Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elolvasható az njt.hu, Ön-

kormányzati rendeletek menüpont alatt, vagy Nagypáli Község Önkormányzat honlapján az Önkor-

mányzat menüpont alatt található rendelettár elérhetőségen. A Települési Arculati Kézikönyv az Ön-

kormányzat honlapján az előbb említett helyen vagy a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatalban tekint-

hető meg . 

ntj.hu

