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K ÖZÖS MUNKÁVAL SZÉPÜL AZ A LSÓVERECKEI
EMLÉKMŰ
Május közepén járt polgármesterünk
Ukrajnában,
az
alsóvereckei katonai temető
emlékművének felújításával
kapcsolatos szervezési munkák
miatt.

Jelenleg a felújítás az egyik leglényegesebb részéhez érkezett, a turul
szobor visszakerült az emlékmű tetejére.
Ezzel egy időben az emlékmű környezetének csinosításához Pajor Róbert kertész által felajánlott növényeket a helyi lakosokkal közösen
ültettük el.

A főtértől mintegy 150 m-re terül el
az a domboldal ahova a világháborúk
magyar áldozatait hantolták el.
Az emlékhely méltó kialakításában
jelentős szerepet vállal a település
ukrán polgármestere, valamint a magyar állam az anyagi támogatásával és
Nagypáli önkormányzata a koordináló szerepével.

A felújított emlékmű a turul szoborral

Az emlékmű a felújítás előtti
állapotában

A felújítás ezen részével nemcsak a
temetőben nyugvók emlékének tisztelgünk, de a helyi közösség tagjaival
való kapcsolatunk is erősödik.

A L S Ó M O CS O L ÁD O N
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Idén május 9-10-én, Alsómocsoládon rendezték meg a
Falumegújítási Díj nyerteseinek találkozóját.

TAL ÁL KO ZTAK A
M AG YARO R S ZÁG I

F AL UM E G ÚJ ÍT Ó K

Alsómocsolád 377 lelket számláló zsáktelepülés
Baranya Megye Északi szegletében, a Mecsek
hegység festői szépségű lankáin. A falu életének
elmúlt hét évszázadát jelentősen meghatározta a
Perczel és a Sztankovánszky földbirtokos család,
híres tanítói és szabadságharcosai.
Az utóbbi húsz év kemény céltudatos és kitartó
munkája eredményeképp a szerep nélküli települések sorából 2010. évre az Európai Falumegújítási
díj kitüntetettjévé vált, elismerve az Európai mércével mérve is kiemelkedő minőségű, fenntartható, komplex falufejlesztést. A turisztika és az aktív
időskori gondozás, ez a két terület, amely a leginkább fejlődik Alsómocsoládon – mondta megnyitójában Dicső László a település polgármestere.

Ezen alkalomból a meghívott települések képviselői megismerhették a baranyai települést, az előadások és szakmai bemutatók mellett idegenvezetéssel egybekötött falubejárást is tartottak a szervezők. Ez a találkozó is jó alkalom volt a tapasztalatok cseréjére, a jó megoldások megismerésére.

B ODROGSZERDAHELYI
NYITOTT PINCENAPOK
Bodrogszerdahely vezetőinek meghívására,
Nagypáli falu vezetése a helyi borbaráti
kör képviselőivel együtt május elején a
Bodrogszerdahelyi Nyitott Pincenapok
rendezvényen vett részt.
Bodrogszerdahely község Szlovákia délkeleti
csücskén, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában, a Tokaji borrégió északi nyúlványának közelében, Szlovákiai területen, a Bodrog partjánál
fekszik. A település a Bodrogköz második legnagyobb községe. A falu termőföldjei délről Magyarországgal határosak.
A küldöttségünk a rendezvény során nemcsak a
testvértelepülésünk látnivalóival, hanem a helyi
szőlőtermesztők alapanyagaiból készült borokkal
is megismerkedhettek. A pincék a közeli hegy

Bodrogszerdahely látképe (Foto: Internet)

oldalában találhatók, s a rendezvény időszakában
több mint 30 pince volt nyitva, ahol a helyi borkultúrával való ismerkedésen túl, a helyi pincék
borainak kóstolására is lehetőség volt.
Ezzel a programmal is szorosabbra fűztük nemcsak a két település vezetése közötti kapcsolatokat, hanem a településeken élő emberek közötti
ismeretséget és barátságokat is.

EURÓPAI PARLAMENTI
KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2019
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Rendben lezajlott a választás Nagypáliban, semmilyen incidens nem volt.
Ezúton is megköszönjük a választási bizottság és a
jegyzőség munkáját a törvényes és zökkenőmentes Európai parlamenti képviselői választás lebonyolításáért.
(Bővebben:https://www.valasztas.hu/ep2019)

2019. május végén tartotta Bagodban a Göcsej-Zala mente Leader
Egyesület az elnökségi
ülését, majd a rákövetkező napokban a közgyűlését.
A közgyűlésen 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása szerepelt, valamint tájékoztató

Választási eredmények megoszlása Nagypáliban

GÖCSEJ - ZALA MENTE LEADER
EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE
a Leader pályázati felhívásokkal és ügyintézéssel
kapcsolatos aktuális tennivalókról.
(http://www.gocsejzalamente.hu/ )

VOLT EGY ISKOLA NAGYPÁLIBAN
Nagypáli múltja, jelene és jövője kiadványban
így írnak a helyi iskolát érintő változásokról:
„A Zalai Hírlap hasábjain 1969 októberében arról
nyilatkozott a megyei tanács vb művelődési osztályának általános iskolai előadója, Sipos Imre, hogy 1975ig 20-30 falusi iskolát szándékoznak bezárni, illetve
körzetesíteni. Ez történt Nagypáli általános iskolájával
is, melyet 1970-ben megszüntettek. A nagypáli gyerekek ezután Egervár I. kerületébe jártak tanulni. Az
1966-os évfolyam volt az utolsó, amely a nagypáli
iskolában kezdett, de a felső osztályokat ők is az
egervári intézményben végezték el. Az utolsó tanítónő
Pető Mária volt, előtte pedig Góczán tanító oktatta az
osztályokat.”
Az iskola a rendszerváltozáskor német ingatlanbefektető tulajdonába került, ahonnan csak tizenöt
év múlva sikerült - már nagyon lepusztult állapotban - visszavennie az önkormányzatnak. A korábbi
elképzelések szerinti hasznosításhoz nem sikerült
pályázati forrást szerezni, így az épület állaga csak
tovább romlott. Mára sajnos már életveszélyessé
vált a volt iskolaépület, a bontását már nem lehe-

tett tovább halogatni. Az elbontott épület falai
újrahasznosítva a felújítás alatt lévő hegyi út alapjába kerültek.
A terület hasznosítására több elképzelése van az
önkormányzatnak, de a megvalósításhoz szükséges
források
biztosítása a
jövőbeli
feladatok közt
szerepel.

Az épület belülről a bontás idején
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ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG

Május első vasárnapja az édesanyáké és a
nagymamáké, őket köszöntjük hálás szeretettel.

A Nagypáli gyerekek is szívhez szóló versekkel,
énekekkel valamint néptánccal készültek lelkesen
erre az alkalomra, a Közösségi Házban május 5én délután adták elő az ünnepi műsorukat.
A versek, köszöntők hallatán az édesanyák és nagymamák szemében a meghatottság könnyei
csillogtak, mindenki elérzéke-

nyült, miközben a gyerekek átadták az önkormányzat által vásárolt virágokat. A boldogság pillanatai közepette, boldogan ölelte át egymást
anya- gyermek, nagymama-unoka.
Az ünnepelteket és a gyerekeket az asztalokra feltálalt
süteményekkel, üdítőkkel
vendégelte
meg az önkormányzat.

NAGYPÁLI NYUGDÍJASOK KÖZÖSSÉGE EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE
A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület május 22-én tartotta éves beszámoló
közgyűlését, melyen a tagság több mint fele
vett részt.
A közgyűlésen Szekeres Istvánné az egyesület elnöke részletesen beszámolt a 2018. évi munkáról,
valamint az önkormányzattól kapott támogatás
felhasználásáról.
A 38 taglétszámú egyesület továbbra is sikeresen
működött, számos programon egyre többen vettek részt a helyi lakosság köréből is. A 2018. évi
programok közül ezúttal is egyik legsikeresebb
volt a már hagyományosan megrendezett nőnapi
bál, a szlovéniai Dobronakba közkívánatra már
másodszor látogattunk el, a Családi napon a kapcsolatépítés jegyében a csácsbozsoki és Kercaszomori nyugdíjasokkal együtt közel 80 fő vett részt.
Vendégül láttuk a zalaszentgróti nyugdíjasokat,
akik viszonzásul meghívtak bennünket egy májusi
rendezvényükre, ahol a zuhogó eső ellenére vidám
délutánt töltöttünk el együtt. Nem mindennapi

élményt nyújtott a Krisna völgyi búcsú, ahová a
szomszédos Kispáli nyugdíjasaival közösen, telt
buszos kirándulást szerveztünk. A csácsi nyugdíjasokkal egyre szorosabb kapcsolatokat ápolunk,
számos közös programon vettünk részt. Az egyesület tagjai továbbra is aktívan segítették az önkormányzati rendezvények lebonyolítását is, segítettek a rózsakert és a közterületek szépítésében,
október elején az önkormányzat almáskertjében a
betakarítási munkálatokban. A sikeres működésünk új tagokat is vonzott, idén újabb 4 fő kérte,
hogy csatlakozhasson hozzánk. A közgyűlésen
részt vett a falu polgármestere is, aki köszönetet
mondott az egyesület tevékenységéért, a falu közösségi életében vállalt aktív közreműködésükért,
és továbbra is az önkormányzat támogatásáról
biztosította az egyesület tagságát. Az egyesület a
rendelkezésre álló forrásokból 2018-ban is eredményesen gazdálkodott, a jelenlévők az elnök beszámolóját, és az éves pénzügyi mérleget egyhangúan elfogadták.

NYUGDÍJAS KLUBTALÁLKOZÓN
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VOLTUNK A CSÁCSI
ARBORÉTUMBAN
A csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas Klub
vezetői május 18-án délután a csácsi arborétumban szerveztek klubtalálkozót, melyre a Zalaegerszeg kertvárosi és a Nagypáli
nyugdíjasokat is meghívták.

Egyesületünk már régóta jó kapcsolatokat ápol a
csácsbozsoki szervezettel, örömmel tettünk eleget
a kedves meghívásnak, és ezúttal sem csalódtunk.
Az önkormányzat falubuszával érkeztünk a találkozó helyszínére, ahol vendéglátóink nagy ovációval
fogadtak bennünket, felcsendült a jól ismert nóta
„újra itt van, újra itt van a nagy csapat…”.

Kísérőnk kimerítő válaszokat adott a számtalan
kérdésre, miközben gyönyörködtünk a szebbnél
szebb növényekben, rengeteg új ismeretet szereztünk az egyes fajokkal kapcsolatban. A séta után a
program eszegetés-iszogatás mellett vidám társalgással folytatódott, a daloskör most is kitett magáért, és a nap végére a pörgős zenére a tánc sem
maradt el. Esteledett, mire megérkezett értünk a
falubusz és elköszöntünk vendéglátóinktól, új barátainktól, akikkel igazán kellemes délutánt töltöttünk el együtt.

Az egybegyűlteket Nagy László az évgyűrűk klub
vezetője köszöntötte, majd Szakács László nyugdíjas erdész tartott érdekfeszítő előadást, melyet
rövid túra követett az arborétum területén.

NAGYPÁLI POLGÁRŐR

EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE

Polgárőreink munka közben a bekötőút átadásakor

A polgárőr egyesület május 13-i közgyűlésén Farkas Zoltán elnök előterjesztésében
elfogadták a 2018. évi beszámolót, valamint
az idei évi költségvetést. A közgyűlésen
részt vett Köcse Tibor polgármester és Molnár Balázs r. ftörm. körzeti megbízott is.
Az egyesület az önkormányzat támogatásával
több mint 15 éve működik a faluban, tevékenysé-

gének fő célja a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat.
A polgárőrök szorosan együttműködve az önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel számos
rendezvényen vettek részt koordináló, rendező
szerepet betöltve. Eddigi tevékenységük alatt
csökkent községünkben a bűnelkövetők száma,
jelenlétükkel nőtt a lakosság biztonságérzete, a
lakóközösségek közötti kapcsolat erősödött.
A közgyűlésen elhangzott, hogy a polgárőröknek tekintettel a nyári létszám gondokraalkalomszerűen be kell segíteni a körzeti megbízott hétvégenkénti járőrtevékenységébe.
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RONCSDERBY OB FUTAM
ELŐKÉSZÜLETI MUNKÁLATAI

Ugyanakkor a futamon résztvevő csapatok körében is nagy volt az érdeklődés május utolsó napjaiban, hogy a pálya vajon milyen állapotban lesz a
futam idejére.
Nagypáli polgármestere ezúton is köszönetet
mond mindazon vállalkozóknak, akik segítettetek
a pálya és környezetének rendbetételében akár
vízszivattyúzással, akár különböző gépi földmunkákkal.

Nagypáliban a májusi nagymennyiségű eső miatt a
tervezett pályát nehéz körülmények között kellett rövid idő alatt használhatóvá tenni, hogy a
június 2-i futamot zavartalanul meg lehessen tartani.

VÍZELVEZETŐ FOLYÓKÁK A ZÁRTKERTI INGATLANOKNÁL
Ezt követően, még a nyár elején a burkolat megerősítés-felületzárás kerül kivitelezésre pályázati
források felhasználásával, így az ott élők is megfelelő minőségi úton tudnak közlekedni.

Az önkormányzat tervei szerint és saját források
felhasználásával elkészült a zártkerti ingatlanoknál
az útpálya folyókás vízelvezetésének kivitelezése.

ISMÉT MAGYAR BAJNOK DOMINIKA
Májusban rendezték a 19. WKF Magyar Bajnokságot, ami egyben a
Korosztályos Világbajnokság kvalifikációjának az utolsó állomása volt.
Kovács Dominika Hanna immáron 4. alkalommal szerezte meg a magyar bajnoki
címet, ezúttal lány kata kadet kategóriában és így kvalifikálta magát az őszi világbajnokságra amelyet Chilében rendeznek meg.

N AGYPÁLI T ÚRAVERSENY ÉS M AGYAR R ÓZSÁK ÜNNEPE
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Meghívó
Nagypáli Község Önkormányzata az EFOP- 1.5.2. Projekt kertében, Természetjáró Túraversenyt szervez,
2019. június 29-én, 1000 órai kezdettel.
A túraversenyen Nagypáli színeiben is indítanánk csapatot illetve csapatokat, ezért várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének részt venni ezen a programon.
A túra útvonala 2-3 km, nagy része árnyékos szakasz. Az állomásokon hűsítő italokkal várjuk a csapatokat,
ahol játékos ügyességi feladatokat, teszteket, kell megoldani. A túraversenyen résztvevőket az önkormányzat
ebéddel megvendégeli.
Tervezett program


9. 15 - Gyülekező



10.00 - Megnyitó, sorsolás



10.30 – 11.30 Csapatok indítása



12.30 - 13.30 Csapatok beérkezése



13.30 - Ebéd



14.00 - Eredményhirdetés



14.30 - Mercy Erzsike műsora



15.30 - SZTÁR vendég, Magyar Rózsa



17.00 -

A programon résztvevő lakosok megvendégelése

A verseny kezdete: 2019. június 29. (szombat) 10.00 óra
Gyülekező: Nagypáli, ÖKO-völgy, 9.15-től
Kísérő programok 13.30 órától: Játszóház, Vérnyomás és Cukorszint mérés, Némós csúszda és
légvár, Elektromos kisautókkal autózás, Madár - barát kert bemutató, Aszfaltrajzverseny
Jelentkezni a Túraversenyre, 2019. június 24 –ig (hétfőig) lehet:
Farkas Ferencné 30/ 8990 177 , Szekeres Szilvia 20/ 4817 188 telefonszámon vagy személyesen a
Könyvtár nyitvatartási idejében.

SZERVEZŐK
A rendezvényt támogatja: EFOP
1.5.2. PROJEKT,
Nagypáli Község Önkormányzata
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T ÁJÉKOZTATÓ A LAKÓÖVEZETI KÖZLEKEDÉS RENDJÉRŐL
A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető
feltétele, hogy a közlekedési szabályokat
mindenki megtartsa és számíthasson arra,
hogy azokat mások is megtartják. Emellett
szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevői előzékenyek és türelmesek legyenek
egymással szemben.

A hatályos 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól a következőket írja elő:
39/A. § * (1) * Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakópihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre - csak a
következő járművek hajthatnak be: kerékpár; az
ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a
legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati
erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális
szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda
áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi; az
ott lakók és oda költözők költöztetését végző
tehergépkocsi; az oda látogatókat szállító autóbusz; az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi; az út- és

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.

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

közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági,
rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat
ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása
érdekében elkerülhetetlen; a mozgáskorlátozott
személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és
annak vezetője.
(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb
20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek
fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok
(különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs, a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül
nem akadályozhatják, járművel várakozni csak az
erre kijelölt területen szabad.
A
hatályos
20/1984. (XII.
21.) KM rendelet az utak
forgalomszabályozásáról
és a közúti
jelzések elhelyezéséről
következőket
írja elő:
10.2.2.2. Lakó-pihenő övezetekben csak egyenrangú útkereszteződések lehetnek, az övezetet
tömegközlekedési járat vagy vasúti pálya nem
keresztezheti.
Elsőbbség az útkereszteződésben
28. § (1) Az útkereszteződésben - ha a (2) bekezdés rendelkezéseiből más nem következik - a járművel elsőbbséget kell adni a jobbról érkező minden
jármű és a balról érkező villamos részére.

PROGRAM ELŐZETES
Július 27 ./szombat/: Polgárőr Egyesület Családi Napja (Öko-völgy)
Augusztus 03. /szombat/: Műfüves Vándorkupa Bajnokság (Műfüves Futballpálya)
Augusztus 10. /szombat/: Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület Családi Napja
(ÖKO-völgy)
Augusztus 10. /szombat/: Fenyő Miklós nagykoncertje (Sport és Rendezvény Tér)
Programváltozás jogát fenntartjuk.

