
HÍRM
ONDÓ

HÍRM
ONDÓ

  
NAGYPÁLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE  

NAGYPÁLINAGYPÁLI  
IV évfolyam 11. szám 2019. november  

KKÖZMEGHALLGATÁSÖZMEGHALLGATÁS   NNAGYPÁLIBANAGYPÁLIBAN    Közmeghallgatás 

Nagypáliban 

 Változás a Nagypáli 

Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz tartozó 

települések összeté-

telében 

 Skype konferencia a 

tunéziai Tataouine 

polgármesterével 

 Bükfürdőn volt a díjki-

osztó ünnepség 

 Testvértelepülési ta-

lálkozó 

Bodrogszerdahelyen 

és Alsóvereckén 

 Nagyradán jártak a 

nagypáli nyugdíjasok 

 Informatikai képzés a 

Közösségi Házban 

 Műhelyfoglalkozás 

Gellénházán 

 Új felszerelések az 

önkéntes tűzoltóink-

nak 

 Szelektív gyűjtősziget 

a faluközpontban 

 Helyreállítási munkák 

a faluközpontban és a 

Kisfaludy utcában 

 Sportöltöző építési 

munkálatai 

 Digitális szakadék 

csökkentése tanfo-

lyam 

 Nagypáliban is létesül-

het új WiFi pont 

 Adventi készülődés a 

Faluházban 

Az önkormányzat képviselő-

testülete a törvényi előírások-

nak megfelelően november 27

-én tartott közmeghallgatást a 

Közösségi Ház nagytermében, 

melyről előzetesen írásban 

kaptak értesítést a falu lako-

sai.  

A megjelenteket Köcse Tibor polgár-

mester köszöntötte, majd átfogó tájékoztatást adott az önkormányzat 2019. 

évi munkájáról, valamint a jövőbeli feladatairól. Beszédében röviden kitért a 

megvalósult fejlesztésekre, a lakosság körében nagy sikert aratott közösségi 

programokra, melyekről a helyi média is folyamatosan részletesen tudósított. 

Külön hangsúlyozta, hogy az önkormányzat továbbra is mindent megtesz an-

nak érdekében, hogy különböző pályázatok révén többletforrásokat szerez-

zen a további célkitűzések megvalósításához. Jó hír, hogy jelenleg is öt nyertes 

pályázattal rendelkezik a település, így a rendelkezésre álló többletforrások 

biztosítják, hogy az új önkormányzati ciklusban is folytatódhasson a megújuló 

energiák hasznosítására épülő „Zöld út a jövőbe” címmel elindított gazda-

ságfejlesztési program.  

Idén tavasszal ünnepélyes keretek között került átadásra a 74-es főúttól Kis-

páli központjáig vezető bekötőút megújult szakasza, mely 600 millió Ft-os 

kormányzati támogatással valósult meg. A munkálatok során közel 3 kilomé-

teren megújult a teljes útpálya, a vízelvezető rendszer, a parkosítás és az út-

hoz tartozó műtárgyak, a lakótelepnél új buszmegállók létesültek, új járdasza-

kasz épült. Az idén elkészült a Nagypáli és Lakhegy közötti mezőgazdasági út, 

mely nemcsak a két település közötti átjárhatóságot, a mezőgazdasági terüle-

tek elérhetőségét javítja, hanem a turizmus fejlesztésében rejlő lehetőségeket 

is. A Nagypáli és Nyíres major közötti szakasz felületi zárása várhatóan jövő-

re megvalósul, ezt követően a lakhegyi szakasz aszfaltozására is sor kerül. A 

sikeres pályázatoknak köszönhetően jövőre folytatódnak a Sport és rendez-

vénytéren a munkálatok, kicserélik a hivatal tetején lévő napkollektorokat, 

megvalósul a mini biogáz üzem, ahol zöldhulladék feldolgozásával sűrített me-

tángázt állítanak majd elő, továbbá az energiapark újabb napenergiát hasznosí-

tó rendszerrel bővülhet. Nagypáli a Rurener, az energiasemlegességet célzó 

kis vidéki közösségek hálózata valamint a polgármesterek nemzetközi szövet-

sége révén részese a nemzetközi vidékfejlesztési rendszernek.  

A polgármester végezetül arra is kitért, hogy bár a környezettudatos szemlé-

let és magatartás egyre szélesebb körben terjed a lakosok körében, sajnos 

még mindig vannak olyanok, akik erre nem fordítanak kellő figyelmet. Ez elen-

gedhetetlenné teszi, hogy a szabálytalankodókkal szemben a jövőben szigo-

rúbban járjanak el.  

A tájékoztatót követően feltett kérdésekre a polgármester kimerítő válaszo-

kat adott, melyet az érintettek elfogadtak. 
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TARTOZÓTARTOZÓ  TELEPÜLÉSEKTELEPÜLÉSEK  

ÖSSZETÉTELÉBENÖSSZETÉTELÉBEN  

2 
mányzati Hivatalhoz tartozó ellátandó települések 

száma, de a lakosság létszáma szerint összességé-

ben mintegy 200 fővel növekedett. Ezzel megha-

ladja a négyezer főt az ellátott összlakosságszám, 

ez több mint duplája a törvény által előírt mini-

mum feltételnek (legalább 2000 fő). Székhelytele-

pülésként Nagypáli a jövőben sem kíván centrális 

erőt képviselni, a csatlakozó községekben kiren-

deltségek, aljegyzőség működtetésével biztosítják 

a helyben történő ügyintézést, továbbá más téren 

is együttműködésre törekszenek az önkormány-

zatokkal. 

A Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal 

2015. január 1- jétől kilenc település 

(Alsónemesapáti, Gősfa, Kispáli, Nagypáli, Nemesapá-

ti, Pethőhenye, Vasboldogasszony, Kisbucsa és Ne-

meshetés) önkormányzatának fenntartásában mű-

ködött.   

A 2019 október 13-i önkormányzati választással 

egy új ötéves ciklus kezdődött el. A törvény sze-

rint az önkormányzatoknak a választások után 60 

nap áll rendelkezésre az új közös hivatalok kialakí-

tására. Az újonnan megválasztott önkormányzat-

ok közül kettő (Gősfa és Pethőhenye) képviselő-

testülete úgy döntött, hogy Egervár Önkormány-

zati Hivatalával látják el az államigazgatási feladato-

kat. Ugyanakkor a mintegy ezer lakosú Szentpéte-

rúr község Önkormányzata megkereste Nagypálit, 

hogy szívesen csatlakozna a Nagypáli Közös Ön-

kormányzati Hivatalhoz. Szentpéterúr Zala megye 

keleti részén, a Balaton felé eső oldalon fekszik, 

északra a 76-os út, délre a 75-ös út halad, innét 

közelíthető meg Pacsa felől.  A változások követ-

keztében ugyan eggyel csökkent a Közös Önkor-

SS KYPEKYPE   KONFERENCIAKONFERENCIA   AA   

TUNÉZIAITUNÉZIAI   TT ATAOUINEATAOUINE   

POLGÁRMESTERÉVELPOLGÁRMESTERÉVEL   

November közepén Nagypáli település pol-

gármestere és Tataouine város polgármes-

tere videó megbeszélést tartottak.  

Ezen megállapodtak abban, hogy a jövőben rend-

szeressé teszik a Skype-konferenciát a két telepü-

lés között.  

Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai: 

Hátsó sor (b-j): Arany Virág,Györéné Zsédely Gyöngyi, 
Urbán Szidónia, Bödey Eszter, Balog Szilvia 

Elöl (b-j): Horváth Ferencné, Szita Gabriella, Kovács Petra, 
Gálné Andris Réka 

Mindkét fél elkészít egy cselekvési tervet, amibe 

leírják, hogy mely területeken látják a konkrét 

együttműködés lehetőségeit, mint például a kör-

nyezetvédelem, a hulladékgazdálkodás, illetve a 

tudástranszfer átadása.  

A két település kapcsolata kiterjedhetne –

megfelelő előkészítést és piackutatást követően- a 

Tataouine régió helyi gyógy- és kézműves termé-

keinek magyarországi értékesítési lehetőségével 

is. 



3 Mint arról korábban hírt adtunk, a Nagypá-

liban működő Verseny és Szabadidő Sport 

Egyesület a tavalyi évben létrehozta a 

sportmotoros szakosztályt.  

A szakosztály sikeresen működik, az év során az 

átigazolások következtében tagjainak száma már 

27, melyek között ausztriaiak is vannak. Az új he-

lyi civil szervezetünk a technikai sportot erősítő 

Nagypáli Sportegyesület támogatást nyújt a 

versenyzőknek, akik Nagypáli címere alatt indul-

nak a futamokon. A MORSZ (Magyar Országos 

Roncsderby és Amatőr Rally és Újszerű Technikai 

Sportok Szövetsége) november 23-án, Bükfürdőn 

rendezte meg az év végi díjkiosztó ünnepségét. 

Nagypáli csapata összesítésben az ötödik helye-

zést érte el, a közel 300 fő részvételével zajlott 

rendezvényen vehette át az ezzel járó díjakat. 

BBÜKFÜRDŐNÜKFÜRDŐN  VOLTVOLT  AA  DÍJKIOSZTÓDÍJKIOSZTÓ  

ÜNNEPSÉGÜNNEPSÉG  

TTESTVÉRTELEPÜLÉSIESTVÉRTELEPÜLÉSI  TALÁLKOZÓTALÁLKOZÓ  

BBODROGSZERDAHELYENODROGSZERDAHELYEN  ÉSÉS  

AALSÓVERECKÉNLSÓVERECKÉN  

November elején az önkormányzatunk kül-

d ö t t s é g e  l á t o g a t á s t  t e t t 

Bodrogszerdahelyen és Alsóvereckén.  

A találkozókon a települések polgármesterei 

Mento Zoltán (Bodrogszerdahely), Ryabincsák 

Mihál Mihájlovics (Verecke) és Köcse Tibor a három 

testvértelepülés együttműködésének, egymás se-

gítésének további lehetőségeit beszélték meg. A 

megbeszéléseken túl, a halottak napi emlékezés-

hez kapcsolódóan küldöttségünk koszorúkat he-

lyezett el a világháborúk magyar áldozatainak em-

lékműveinél, valamint a Vereckei-hágónál emelt 

emlékműnél. A Nagypáli küldöttség útját egy ko-

rábban elnyert pályázati (Európa a polgárokért 

program keretében „Tudástranszfer és kapcsolat-

építés az energiahatékonyság jegyében” program) 

pénzből finanszíroztuk.  
A három település polgármestere az Alsóvereckén 

felújított  világháborús katonai temető emlékművénél 
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A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesü-

let november 20-án borkóstolóval egybe-

kötött autóbuszos kirándulást szervezett a 

Nagyradai Cézár Pincészetbe.  

Az esős idő ellenére a reggeli indulásra jókedvű 

csapat gyűlt össze a faluház előtt. A közel egyórás 

út is jó hangulatban telt el, Nagyradán már terí-

tett asztalok vártak bennünket az impozáns bor-

bemutató teremben. Miközben finom borokat 

kóstoltunk vendéglátónk rendkívül kimerítő elő-

adást tartott nemcsak a kóstolásra kínált borok-

ról, hanem a pincészet létrejöttéről, az itt folyó 

munkálatokról is. 

A pincészet közel 100 hektáros birtoka a Kis-

Balaton partján, a Nagyrada és Garabonc között 

fekvő Szelemi-hegyen található. A Cezar Winery 

Kft. a Pannónia Cézár Kft. jogutódjaként jött lét-

re, a vállalatot három svéd üzletember alapította 

1996-ban.  

A cég 2000-ben kezdte el a szőlőterületek felvá-

sárlását Nagyradán, a Zalai Borvidékhez tartozó 

településen. Egyrészt az ottani termelőszövetke-

zettől, másrészt magánszemélyektől vásárolt te-

rületeken 2001-től indult meg vörös szőlő telepí-

tése, amely 2006-ban fejeződött be, a következő 

fajták találhatóak meg: Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Syrah, Pinot Noir, Malbec, Cabernet 

Franc. A szépséges, dombokkal, völgyekkel körül-

vett különleges termőtáj közepén 2006-ra épült 

meg az új pinceépület, feldolgozóval, hordós érle-

lő térrel és impozáns borbemutató teremmel. A 

Zalai Borvidékhez tartozó pincészet mind tároló-

kapacitásával, mind az előállított bor mennyiségét 

tekintve a legnagyobb üzem Zala megyében, szá-

mos díj, elismerés jelzi, hogy a minőségi borok 

piacán is jelen van. Nagyradán a cég megjelenése 

számos pozitív hatással járt, ideértve a munka-

helyteremtést helyben és a környező falvakban, a 

vezetékes ivóvíz biztosítását a szőlőhegyen, új 

ültetvények telepítését a régi szőlőhegyen hozzá-

járulva a pincekultúra megőrzéséhez és fejleszté-

séhez. 

A borkóstolót követően rövid látogatást tettünk 

a pincészetben, eközben kísérőnk lelkesen vála-

szolt kérdéseinkre, részletes tájékoztatást adott a 

borkészítési technológiáról, mely a fehér, a rozé 

és a vörös borok terén is egyedi eljárásokat je-

lent. A program részeként a szőlőültetvényekben 

teendő séta ezúttal az eső miatt elmaradt, viszont 

a látogatás végén alaposan feltankoltunk a kedve-

ző áru finomabbnál finomabb borokból. A pincé-

szetben a palackos borok mellett jellemző a kor-

szerű csomagolás, a bag in box, amiben az ún. 

lédig kategóriába tartozó termékeiket forgalmaz-

zák, ez a vendéglátósok körében is nagy megelé-

gedésre talált. 

Nagyradáról tovább indulva rövid kitérőt tettünk 

a sármelléki reptérre. Az autóbuszból megcsodál-

tuk az impozáns új épületet, de az oda vezető 

úton nagyon lehangoló látványt nyújtottak a régi, 

oroszok által használt több évtizede pusztuló ka-

tonai objektumok. Innét utunk Balatonszent-

györgyre a Csillagvár étterembe vezetett, ahol a 

zsúfoltság ellenére gyorsan és gördülékenyen ki-

szolgáltak bennünket. A bőséges, finom ebéd elfo-

gyasztása után jóllakottan, szomjunkat is oltva 

vidám hangulatban indultunk hazafelé. Ez a prog-

ram is jól sikerült, kis csapatunk újabb élmények-

kel gazdagodott a kiránduláson. 



zés sikeres vizsgával zárult, a résztvevők 

tanúsítványt kaptak, illetve ajándékba meg-

kapták a LENOVO típusú tabletet, amin dol-

goztak. Megfelelő létszám esetén, lehetőség 

van egy újabb tanfolyam indítására 2020 janu-

árjában. 
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GGELLÉNHÁZÁNELLÉNHÁZÁN   

A GINOP-6.1.2. „ Digitális szakadék csökkenté-

se” projekt keretében informatikai képzés in-

dult novemberben a Nagypáli Közösségi Ház-

ban. A képzési program fő (átfogó) célja a di-

gitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális 

társadalomhoz való tartozással kapcsolatos 

igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítá-

sa a digitális eszközök irányában.  A tanfolyam 

2 db egymásra épülő képzést foglalt magába 

(2x35 óra), ami a Modern Learning Kft. 

szervezésében csoportosan került lebonyolí-

tásra.  A tanfolyamon 15 fő vett részt. A kép-

IINFORMATIKAINFORMATIKAI   KÉPZÉSKÉPZÉS   AA   

KKÖZÖSSÉGIÖZÖSSÉGI   HHÁZBANÁZBAN   

A Nemzeti Művelődési Intézet a „Művelődő 

közösségek Nyugat-Magyarországon” elneve-

zésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00150 azonosító-

számú projektjének keretein belül Gellén-

házán indított műhelyfoglalkozást, melyen 

településünket Farkas Ferencné képviselte. 

A 12 alkalommal, havi rendszerességgel, alkal-

manként 4 óra időtartamban megvalósuló mű-

helyfoglalkozás célja a szemléletformálás és a sze-

repértelmezés segítése a művelődő közösségek-

ben. A foglalkozások tudásmegosztáson és gya-

korlati mintaadáson alapuló fejlesztői alkalmak, 

közművelődési szakemberek részvételével. A 

műhely által érintett témák ezúttal a kulturális 

alapú gazdaságfejlesztés, azon belül is az alapszol-

gáltatásnak való megfelelésben rejlő kihívások 

voltak. A műhelyfoglalkozáson a résztvevők egyé-

ni feladatmegoldással is dolgoztak, majd közösen 

elemezték, boncolgatták azokat.  

ÚÚ JJ   FELSZERELÉSEKFELSZERELÉSEK   AZAZ   ÖNKÉNTESÖNKÉNTES   TŰZOLTÓINKNAKTŰZOLTÓINKNAK   

Az évről évre ismétlődő pályázati támogatásnak 

köszönhetően a Nagypáli Tűzoltó Egyesület elnö-

ke ismét eszközöket vehetett át novemberben a 

zalaegerszegi tűzoltó-parancsnokságon Egri Gyula 

tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazga-

tóság vezetőjétől. A felszerelések között védőcsiz-

ma, kesztyű és mászókötelek is vannak, mintegy 

kétszázötvenezer forint értékben, ezzel is gazda-

gítva és javítva az Egyesület munkafeltételeit. 
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FALUKÖZPONTBANFALUKÖZPONTBAN  

Az elmúlt időszakban a helyi lakosok tapasztalták, 

hogy a faluközpontban lévő szelektív hulladék-

gyűjtő szigetnél a konténerek megteltek, sőt már 

mellettük is egyre nőtt a szemét. A település pol-

gármestere megbeszélést folytatott a konténerek 

rendszeres ürítéséért felelős zalaegerszegi hulla-

dékkezelő szervezet vezetőjével, aki szállítóesz-

köz meghibásodásával és a javítás elhúzódásával 

magyarázta az ürítések elmaradását. A megbeszé-

lést követő napokban a szolgáltató pótolta az 

elmaradását.  

Polgármesterünk a Megyeházán tartott rendezvé-

nyen ebben a témában is felszólalt: az emberek 

az elmúlt években megszokták a szelektív hulla-

dékgyűjtést, de a bizonytalan elszállítás miatt ha-

mar „elszemetezhet” a környezetünk. A rendez-

vényen kiderült, a probléma nem csak a települé-

sünket érinti, hanem a megyében többet is. A 

szolgáltató a feszített pénzügyi helyzetével magya-

rázta a kialakult helyzetet, de ő csak akkor tud 

tartósan pozitív irányba elmozdulni, amennyiben 

bővülnek a bevételei. 

HHELYREÁLLÍTÁSIELYREÁLLÍTÁSI   MUNKÁKMUNKÁK   AA   

FALUKÖZPONTBANFALUKÖZPONTBAN   ÉSÉS   AA   

KK ISFALUDYISFALUDY   UTCÁBANUTCÁBAN   

A Nagypálit Kispálival összekötő bekötőút felújí-

tásakor egy útépítőgép, valamint egy kamion is  

megrongálta a falu központjában álló emlékművet 

körbeölelő falat. Ennek a kijavítására november 

hónapban került sor. A helyreállítást a sportöltö-

ző kivitelezésén dolgozó erdélyi vállalkozó és 

csapata végezte el. 

A Kisfaludy utca végén lévő úthibát és vízelveze-

tés hiányát az útépítő kivitelező alvállalkozója 

kijavította. A vízelvezetés hiányát a megfelelő 

áteresz építésével korrigálták. 

SSPORTÖLTÖZŐPORTÖLTÖZŐ  ÉPÍTÉSIÉPÍTÉSI  MUNKÁLATAIMUNKÁLATAI  

A Sport- és Rendezvénytéren folyó sportöltöző építése jó 

ütemben halad. A kivitelező erdélyi vállalkozás már tető alá 

hozta az épületet, így a téli időszakban is lesz lehetőség a mun-

kákat folytatni. 
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Megfelelő létszám esetén, lehető-

ség van egy újabb tanfolyam indítá-

sára 2020 januárjában a Modern 

Learning Kft. szervezésében.  A 

tanfolyam indításához min. 15 fő 

szükséges és a 16 és 64 év közöt-

tiek jelentkezését várjuk. A képzés 

vizsgával zárul, a résztvevők tanú-

sítványt kapnak, illetve ajándékba 

megkapják a tabletet, amin dolgoz-

nak.  

AA DVENTIDVENTI   KÉSZÜLŐDÉSKÉSZÜLŐDÉS   AA   FF ALUHÁZBANALUHÁZBAN   

A karácsonyváró programsorozat kereté-

b e n  N a g y p á l i  Ö n k o r m á n y z a t a 

„ADVENTVÁRÓ” délutáni programot 

szervezett november 23-án a Nagypáli Kö-

zösségi Házban, ahol adventi asztali dísze-

ket készíthettek szülők és gyerekek.   

Otthonról hozott gyertyákból és az önkormány-

zat által vásárolt díszítő 

kellékekből a fatörzs 

szeletek felhasználásával 

sok szép kreatív ötlettel 

készültek a remekmű-

vek.  

A jó hangulatú közös 

munka után a Kalimpa 

Színház papírszínházas 

előadása következett, melynek során három téli 

mesét elevenítettek meg.  

A szervezők a délután során a résztvevőket meg 

is vendégelték, mindenki jól érezte magát a prog-

ramon és megelégedve tért haza. 

DDIGITÁLISIGITÁLIS  SZAKADÉKSZAKADÉK  

CSÖKKENTÉSECSÖKKENTÉSE  TANFOLYAMTANFOLYAM  

Az európai uniós nyertes pályázat eredményeként korlátozás nélküli ingyenes használattal 

nagy sebességű, széles sávú internet-kapcsolati pontokat hoznak létre a faluban a közösségi 

élet legfőbb színterein. A WiFi4EU projekt pályázatát szeptemberben írták ki, a több mint 

11 ezer uniós település között Nagypáli is szerepelt, vállalva a pályázati feltételeket. Esze-

rint a nyertes település 15 ezer eurót kap, ebből kell kiépíttetniük a kapcsolati pontokat, de minimum három éven 

át kell biztosítaniuk a szolgáltatást, amelynek egyéb költségei – karbantartás, internet-használati díj – már őket ter-

heli. Az 1780 kedvezményezett település közül 142 magyar, köztük öt zalai település van, melyek egyike Nagypáli 

(nyertes lett még Csesztreg, Felsőpáhok, Szentpéterfölde és Várvölgy). A beruházáshoz jó alapot biztosít, hogy a 

Digi Nagypáliba telepíti első antennarendszerét Zala megyében, amivel jelentősen javulhat térségünkben a szolgálta-

tás minősége. Távlati célként a hivatali e-ügyintézésben is előrelépés történhet a megfelelő feltételek megléte ese-

tén. 

NNAGYPÁLIBANAGYPÁLIBAN  ISIS  

LÉTESÜLHETLÉTESÜLHET  ÚJÚJ  WWIIFFII  PONTPONT  



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   
December 22./vasárnap/: „Mindenki karácsonya„ ünnepség (Közösségi Ház) 

December 31./kedd/: Új Év köszöntő (Közösségi Ház) 

Január 11. /szombat/: Hagyományos disznóvágás, disznótor (Öko-völgy) 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 
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Békés Boldog karácsonyt és   

s ikerekben gazdag Új Évet  

Kívánunk  

a te lepülésünk minden lakójának.  

Nagypáli Község Önkormányzata 

 


