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T UNÉZIÁBAN

JÁRT AZ
Ö NKORMÁNYZAT KÜLDÖTTSÉGE
A múlt év decemberében településünkön járt a Dél Tunéziai
Tataouine tartományi delegáció, melynek meghívására Önkormányzatunk küldöttsége Dr.
Steier József professzor, tiszteletbeli konzul társaságában
részt vett testvértelepülésünkön a Tunézia március 20-i függetlenség napi ünnepségsorozatán.
Tunézia a legkisebb ország ÉszakAfrikában, de stratégiai helyzete eseménydús történelmet hozott számára.
1881-ben a franciák 30 000 fős sereget küldtek Tunéziába a határterületek megerősítésére a franciák által
elfoglalt Algéria határán. Gyorsan
elfoglalták Tunéziát és arra kényszeríttették a helyi bejt, hogy adja át
hatalmát a franciáknak. Franciaország belépése a II. Világháborúba
megnyitotta a lehetőséget a tunéziai
nacionalisták számára, hogy elindíthassák a függetlenségi harcaikat és
Habib Bourghuiba nemzetközi rivaldafényben világította meg Tunézia
helyzetét. Az 1950-es évek elején a
franciák késznek mutatkoztak engedményekre és Tunéziai hivatalosan függetlenséget kapott 1956. március 20-án Bourghuiba miniszterelnök vezetésével. A következő évben
az ország kinyilvánította a köztársaságot és Bourghuiba elnök lett, veze-

tésével széleskörű politikai és társadalmi változások valósultak meg az
országban.

A vendéglátóink sokszínű, tartalmas
programokat szerveztek a küldöttségünknek és a szívélyes vendéglátás
lépten, nyomon tetten érhető volt.
A függetlenség napi ünnepségsorozat
Tunézia szerte folklór- és nemzetiségi programokkal telt, közben
Tataouine város közgyűlésének ünnepi ülésére is sor került, ahol szót
kapott polgármesterünk Köcse Tibor
is, aki a testvértelepülési együttműködési elképzelésekről tartott előadást.

A küldöttségünk további programja
között turisztikai, ipari és történelmi
értékek megtekintése szerepelt.
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D ÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG
A LSÓMOCSOLÁDON

2019. március 08-án, pénteken 11. alkalommal került megrendezésre a Kemény Bertalan tiszteletére alapított Falufejlesztési Díj Átadó Ünnepség Alsómocsoládon. Az ünnepségen önkormányzatunk képviseletében Köcse Tibor polgármester vett részt.
Alsómocsolád község Baranya megyében, a
Hegyháti járásban, Baranya és Tolna megye
határán fekszik, a Mecsek északi lankáin.
A díjátadó ünnepséggel egybekötött a
„Magyar falvak ma” tematikájú konferencián az előadások központi témája a falu volt,
de különböző aspektusból került bemutatásra
e településtípus: szó volt a viszontagságokról
és az ezekben rejlő lehetőségekről, a közösség erejéről, valamint a kultúra és a nők szerepéről.

H AGYOMÁNYÁPOLÁS G YEREKFARSANG A
F ALUHÁZBAN
A nagypáli gyerekek hagyományos vidám farsangi rendezvényére március 2án, szombaton került sor a Közösségi
Házban.

A 2019. évi díjazottak között volt SzederKummer Mária falufejlesztő, a Zalai Falvakért
Egyesület ügyvezető-titkára, míg emléklappal
ismerték el Fábiánné Németh Mária, Babosdöbréte Község falugondnoka munkáját.
Az ünnepséget a nemzetközi nőnapon rendezték, ezért a jelenlevő hölgyeknek egyedi
ajándékkal, kézműves csokoládéval kedveskedtek az urak.

A gyerekfarsang sokakat vonzott, folyamatosan érkeztek a gyerekek és szüleik, majd megkezdődött a vidám jelmezes felvonulás. A jelmezversenyben 23 kisgyerek vett részt, még
az egészen aprócskák is ötletes farsangi jelmezbe bújtak. A felvonulók sorra bemutatkoztak a három tagú zsűrinek, a népszerű mesefigurák mellett sokan választották a hétköznapi foglalkozást végzők munkaruháját, de az
ötletes állatjelmezek sem hiányoztak a kavalkádból. A farsangi hangulat a felnőttekre is
átragadt, négyen közülük is jelmezbe bújtak.
Míg a zsűri értékelt, a szokásos zsákbamacska
következett, mindenki húzhatott ajándékot a
zsákból, a bátrabb gyerekek tréfás verseket,
énekeket is előadtak. A jelmezek egytől-egyig
nagy tetszést arattak a jelenlévők körében, a
zsűri sem rangsorolt, mindenkit egyformán
jutalmazott. Ezután a Mutyi bohóc szórakoztatta a közönséget, a játékba aktívan bevonta
a gyerekeket is. A műsor végén az eszemiszom, dínom-dánom estig tartott.

H AGYOMÁNYÁPOLÁS T ELTHÁZAS N ŐNAPI B ÁL

3

órán keresztül szórakoztatta színvonalas műsorával a közönséget.
Az előadás során bebizonyosodott, hogy az
énekes rendkívül kedves és közvetlen személyiség, időnként megölelgette, megénekeltette
Évről évre nagyobb érdeklődés övezi a
Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület által hagyományosan megszervezett Nőnapi Bált, melyre az idén március 16-án, szombaton került sor.
A résztvevők száma az idén már meghaladta
a 100 főt, ez komoly kihívást jelentett a szervezőknek, de végül sikerült mindenkinek helyet biztosítani a Faluházban, és még a táncparkett is elegendőnek bizonyult. A „batyus”
jelleggel lebonyolított bálon a talpalávalót
most is Németh Csaba szolgáltatta, már este
hét előtt kezdetét vette a hajnalig tartó fergeteges buli. Az asztalok most is roskadásig
megteltek a sok házi készítésű finomsággal, a
bálozók szomjúságának oltásához a helyben
termelt itókák is nagyban hozzájárultak.

Már jócskán emelkedett volt a hangulat, amikor az egyesület vezetősége köszöntötte a
jelenlévőket és megnyitotta a bált, majd a
szervezők nevében Balla Laci bácsi kedves
szavakkal köszöntötte a nőket egy-egy szál
virággal.
Az est meghívott sztárvendége, Bunyós Pityu
is megérkezett a kíséretével, és több mint egy

a közönséget is, a hangulat fokozására még
néhány pikáns vicc is elhangzott.
A műsort követően fergeteges hangulatban
folytatódott a bál, majd sor került a tombolasorsolásra. A felajánlásokból ezúttal is értékes
nyeremények találtak gazdára, a fődíj idén is a
dekoratív házi készítésű torta volt. A nyertes
jóvoltából többen megkóstolhatták az ízletes
süteményt. A tömeg éjfél után kezdett megfogyatkozni, de a bálozók közül többen fáradhatatlannak bizonyultak, a zenész is jól bírta, így
hajnalig tartott a buli. A nagy sikerre való tekintettel a nőnapi bál biztosan nem marad el
jövőre sem, a létszám növekedésének már
csak a helyhiány szabhat gátat!
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1848. MÁRCIUS 15-I
MEGEMLÉKEZÉS
NAGYPÁLIBAN
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepséget
Nagypáli Község Önkormányzata március
15-én, 10 órai kezdettel a Közösségi Házban.

kezdődően munkaszüneti nap,
1990 óta hivatalos nemzeti ünnep. Március 15. a magyar sajtó
napja is annak emlékére, hogy
1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó cenzúra
nélküli első szabad termékeit.
Legújabb kori történelmünk
során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848 március 15 megünneplése, mivel szimbolikusan a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését jelenti. Az
ezen dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony
helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin
helyett a magyar lett. Nekünk magyaroknak büszkének kell lennünk erre a napra, és minden évben
méltón meg kell ünnepelnünk.

A megjelenteket az IKSZT vezetője Farkas Ferencné köszöntötte, majd a Nagypáli gyerekek
erre az alkalomra az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc eseményeiből összeállított emlék
műsort adtak elő, mely a közönség soraiban nagy
tetszést aratott. Március 15. nemcsak az 1848–49
-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete,
hanem a modern parlamentáris Magyarország
megszületésének napja is. A rendszerváltás évétől

M E G H ÍV Ó
Nagypáli Önkormányzat hagyományőrző programjai keretében, a

„ MÁJUSFA ÁLLÍTÁS ”
az előző évekhez hasonlóan, a Közösségi Ház előtti téren,

2019. április 30-án (kedden) 18.00 órától kezdődik.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik segíteni szeretnének abban, hogy
ez a program sikeresen megvalósuljon.
Tisztelettel:

Köcse Tibor sk.
polgármester

„ENERGIA ÉS VÁROSOK” FALUSI TAPASZTALATOKKAL
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FŰSZEREZVE
A témához kapcsolódóan kérték fel Nagypáli polgármesterét, hogy a program első napján bemutatott szlovén és osztrák előadók által prezentált
példák után magyar oldalon, a gyakorlatban mutassa be Nagypáli Fenntartható Megújuló Energiaprogramját, az Innovációs Ökocentrumát, illetve
Turisztikai Központját.

A City Cooperation II pályázati program
keretében kétnapos tréninget rendeztek
településünket is érintve, City Akadémia
„Energia és Városok” témakörben Lenti,
Letenye és Zalalövő polgármesterei és önkormányzati dolgozói.

A csoportot, Köcse Tibor polgármester fogadta a
Megújuló Energiaforrások Innovációs
Ökocentrumában. Nagypáli Energetikai programjának részletes bemutatása után a résztvevők faluséta keretében a gyakorlatban is megismerhették
az előadásban bemutatott fejlesztéseket, beruházásokat.

Ez a pályázat a magyar–osztrák–szlovén határtérségben valósul meg 24 város együttműködésével
annak érdekében, hogy erős, egységes városszövetségi hálózat alakuljon ki. Magyar részről Zalalövő, Letenye és az együttműködést koordináló Lenti érintett a projektben.

KÖZÖSSÉGI HÁZ HETI RENDSZERES PROGRAMJAI
Kedd:

Karate edzés

17.30-tól

Szerda:

Alakformáló torna

18.30-tól

Csütörtök:

Néptánc tanfolyam

17.00-tól

Péntek:

ZUMBA

19.00-tól

Karate

18.00-tól

Kéthetente csütörtökön:

Csiri-biri torna

10.00-tól

Minden hónap első hétfőn:

Baba-mama klub

10.00-tól

(Bővebb felvilágosítás: Farkas Ferencné 06-30-899 0177 telefonszámon)
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NAGYPÁLI NYUGDÍJASOK
ÉLMÉNYDÚS
KIRÁNDULÁSON VETTEK
RÉSZT

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület március 30-án autóbuszos kirándulást szervezett Sümeg-Tapolca nevezetességeinek megtekintésére.
A kirándulást pályázati támogatásból és az egyesület saját forrásaiból finanszíroztuk, így az a
résztvevők számára ingyenes volt. Ezen a szép
tavaszi napon reggel nyolckor indultunk a faluház
elöl, és közel egy óra múlva már megérkeztünk
Sümegre, ahol egy kis kaptató után már fenn is
voltunk a várban.

Uticélunk első állomásán várt bennünket az idegenvezető, akivel bejártuk a látogatható részeket
és részletes, időnként humorral is megfűszerezett információt kaptunk a vár történetéből. A
Sümegi Vár az ország egyik legszebb, viszonylag
épen megmaradt középkori erődje, amely a környezetéből magasan kiemelkedő kopár hegytetőre épült. A vár területileg három nagyobb egységből, a külső-, a belső és fellegvárból áll. Sümeg
várának építése 1262-től több történelmi korszakon keresztül tartott, mígnem Széchenyi Pál püspökségének idején, a XVII. században lezárult.
1705-ben Rákóczi seregei szállták meg a várat, de
1709-ben az osztrákok visszafoglalták, majd 1713
-ban felgyújtották. Ettől kezdve a vár két és fél
évszázadon át pusztulásnak volt kitéve. 1957-ben
a Magyar Műemlékvédelem megkezdte a feltárást
és a helyreállítást, de az elmaradt felújítási munkálatok miatt 1988-ra a vár élet -, és balesetveszélyes állapotba került. Sümeg város akkori vezetése emiatt magánkézbe adta a vár üzemelteté-

sét. Ezt követően a Papp család, a vár üzemeltetője az Országos Műemlékvédelmi Hivatal engedélyével folyamatosan rekonstruálja a várat,
melyben kiállítások és korabeli programok várják
az idelátogatókat. A vártúrában kicsit megfáradva
indultunk tovább Tapolcára, ahol a tavas barlangot látogattuk meg.
A Tapolcai Tavasbarlang Látogatóközpont 2015ben nyitotta meg kapuit, mely a barlanggal együtt
egy turisztikai központot képez. A fogadóépületében az idegenvezetőnk kíséretében megismerhettük a barlang történetét, a kiállítás termeiben
láthattuk a karsztvidékek csodálatos világát, a
szemléltetést 3D-s képek segítették. A város alatt
húzódó barlangrendszert 1903-ban fedezték fel
kútásás közben, teljes hossza meghaladja a három
kilométert, ebből mintegy 300 méter látogatható,
a többi víz alatt van. A barlang vize 18-20 fokos, a
hőmérséklet a barlangban egész évben 20 fok
körüli, a relatív páratartalom 90%-os. A hajózható közel 200 méteres részen a víz mélysége 70120 centiméter. A tavas barlangot bezáró kőzet a
miocén kor végének szarmata korszakában, 12
millió éve képződött, a számos forrásszájon a
jégkorszakok óta feltörő víz összefolyva a Tapolca-patakot táplálja. Az 1930-as években medrét a
felső szakaszon duzzasztással kiszélesítették, így
jött létre maga a Malom-tó és csónakázhatóvá
vált a tavas barlang. A barlang túra végén mi is
kipróbáltuk a csónakázást, a felejthetetlen élményt rejtett kamerákkal meg is örökítették számunkra, jót derültünk a kijáratnál megvásárolható
képek láttán. A tapolcai látogatásunk a Malom
tónál tett sétával, pihenővel zárult, majd folytattuk utunkat a Zalabéri Szent Antal fogadóba, ahol
már finom ebéddel vártak bennünket. Késő délután jóllakottan, szomjunkat is oltva vidám hangulatban indultunk hazafelé, ezúttal is maradandó
élménnyel gazdagodott kis csapatunk. (hkzs)

Településünk is csatlakozott az országos
TeSzedd! mozgalomhoz. Március 23-án
több mint 20 önkéntes, szombat délelőttjét
nem sajnálva, 3 útvonalon: a faluban és a
bevezető utak menti erdőszélen szedték az
útfelújítás tevékenységéből otthagyott, felelőtlenül kidobott, illegálisan elhelyezett
hulladékokat.

Magyarországon 2011 óta rendezik meg a
TeSzedd! akciót, amely ma már hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. A támogatás keretében minden önkéntes csoportnak zsákot és kesztyűt biztosítottak, valamint az összegyűjtött szemetet központilag viszik el. A program célja az
ország megtisztítása az illegálisan lerakott, felelőtlenül eldobált szeméttől.
A jellemzően tiszta belterületű Nagypáli település
külterületét közel 20 zsák szeméttől tehermentesítették az Önkéntesek.
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SIKERES VOLT NAGYPÁLIBAN
A „ÖNKÉNTESEN A TISZTA
MAGYARORSZÁGÉRT!” AKCIÓ
A háztartási hulladék mellett volt aki, elektromos
hulladékot, gumiabroncsot, kétes zsákokat és kábeleket talált.
Az akció lehetőséget nyújt arra, hogy végig gondoljuk, mi mindent tehetünk azért, hogy tisztább
és egészségesebb környezetben éljünk. A hulladék
összegyűjtése és a figyelem felhívása mellett a közös munkának közösség és szemléletformáló ereje
is fontos, miszerint aki részt vett a szemétszedésben, az maga nem fog szemetelni, óvni fogja a környezetét és másnak is megfogja a kezét, hogy ne
szemeteljen!
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T ÁJÉKOZTATÓ ILLEGÁLIS
HULLADÉK LERAKÁSOKRÓL
Településünk tisztasága, környezetünk rendezettsége méltán vált ki elismerést az idelátogatók körében. Sajnálatos, hogy egyesek (talán a törvényi
ismerethiányuk, vagy nemtörődömségük miatt) az
ingatlanukon keletkezett hulladék egy részét illegális módon, közterületen helyezik el.

Ilyen volt a faluközpontban lévő szelektív gyűjtősziget mellé felhalmozott hulladék. Egyesek a temetőnél lévő konténerhez is rendszeresen hordanak hulladékot, építési törmeléket, festékes dobozokat, illetve egyéb anyagokat. Ez a fajta tevékenység tiltott és illegálisnak minősül.
A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról az alábbiakat rendeli el:
39. § (1) * Az ingatlanhasználó az általa használt
ingatlan területén képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt - e törvényben meghatározott
kivételekkel - a közszolgáltatónak átadja.
(2) * Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot - kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba,
NAGYPÁLI 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.

átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot az ingatlanhasználó
csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.
A 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról előírása:
(3) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék egyes
összetevőit (pl. a veszélyes hulladékokat) az önkormányzat rendeletében előírtaknak megfelelően köteles elkülönítetten, a környezet veszélyeztetését kizáró
módon gyűjteni; a meghatározott begyűjtőhelyre vinni
vagy a begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek
átadni, illetőleg a 12. § (2)-(3) bekezdés szerint eljárni.
Szelektív gyűjtőszigetek (http://www.zkn.hu/)
A szelektív gyűjtősziget olyan, közterületen álló, újrahasznosítható hulladékok gyűjtésére szolgáló, egymás
mellé állított 1100 literes, vagy 2,5 m3-es színes konténerekből álló gyűjtési rendszer, amely bárki számára hozzáférhető. A gyűjtőszigetek általában 4 frakciósak, többnyire papír, műanyag, üveg és fém hulladékok helyezhetők el bennük.
A fent említett szabálytalan hulladéklerakások
ismétlődése esetén, az önkormányzat lépéseket
tesz az adott területrészek bekamerázására és az
így tetten értekkel szembeni hatósági eljárást kezdeményeznek.
Reméljük, hogy a továbbiakban mindenki az ingatlanán képződő hulladékot a településünkön is
szolgáltató Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
részére adja át, annak honlapján (http://
www.zkn.hu/) feltüntetett módon és helyen.
Ezzel is segítve és megőrizve településünk tisztaságát és szépségét.

PROGRAM ELŐZETES
Április 30. /kedd/: Májusfa állítás (Közösségi Ház előtti tér)
Május 5. /vasárnap/: Édesanyák és nagymamák köszöntése (Közösségi Ház)
Május 12. /vasárnap/: Madarak és fák napja (Öko-völgy)

Tel./fax:(92) 564-041
E-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu
Web: nagypali.hu

Programváltozás jogát fenntartjuk.

