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ÚT ÁTADÁSI ÜNNEPSÉG A NYÍRES MAJORNÁL 

• Út átadási ünnepség a 
Nyíres majornál 

• Energiapiramis létesí-
tése az Energia Park-
ban 

• Hegyi út forgalom 
biztonságát növelő 
eszköz telepítése 

• Őszi virágzásban a 
szelíd gesztenye cse-
mete 

• Egyeztetés a falufej-
lesztési elképzelésről 

• Napelemes LED lám-
pák a lakóparki autó-
buszmegállónál 

• Látogatók Sopronból 
• Kísérleti karbon klíma-

ültetvény létrehozása 
• „Hallottad-e hírét 

Nagypálinak?" 
• A madáretetés szabá-

lyairól 
• Régmúlt idéző 
• Önkormányzati ren-

delet 
• Közösségfejlesztő 

együttműködések 
• Vendégek Hévízről 
• Gördüld be velünk a 

természeti és kulturá-
lis világunkat! 

• Nevelj Életrevaló 
Gyermeket! –
Programsorozat 

• „Érik a szőlő, hajlik a 
vessző …” 

• Csiri-Biri Torna a Kö-
zösségi Házban 

• Gólyahír !!!!! 
• Bandukol a Mikulás  

Vidékfejlesztési program keretén belül elkészült 2,5 kilométeres 

útszakasz átadására került sor október 4-én Nagypáli külterüle-

tén, a Nyíres majornál. 

Az ünnepségen köszöntőt mondott Vigh László országgyűlési képviselő, minisz-

teri biztos.  Beszédében hangsúlyozta a magyar vidék úthálózat fejlesztéséhez 

kapcsolódó pályázatok sikerességét. Kiemelte, hogy több településen sike-

rült pályázati forrás segítségével mellékutakat felújítani. 

Beszédét követően Köcse Tibor Nagypáli polgármestere köszöntötte a megje-

lenteket, köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal részt vettek a 

projekt megvalósításában. Külön köszönetet mondott Vigh Lászlónak Nagy-

páli díszpolgárának, az elnyert támogatásért. A polgármester elmondta: az 

útszakasz Nagypálitól a Nyíres majorig tart, az itt elhelyezkedő zártkerti 

ingatlanok jobb megközelítésére is szolgál. 

Az előző évben 35 millió forint pályázati forrásból és önerőből, az idén 12 

millió forintos kiegészítéssel, (szintén pályázati forrás és önerő) sikerült az 

útszakaszt felújítani, amely nem csak zártkerti ingatlanok megközelítését 

szolgálja, de sportolni vágyók, kirándulók is biztonsággal használhatják. 

Békés Boldog karácsonyt és  

sikerekben gazdag Új Évet 

Kívánunk a településünk minden lakójának. 

Nagypáli Község Önkormányzata 



2 

2019-ben elnyert Leader programból 

egy olyan energia labort valósít meg 

az önkormányzat, amely alkalmas lesz 

a meglévő, mintegy 8 napelem rend-

szer monitoringi gondozására, infor-

matikai rendszerezésére.  

Valamennyi rendszer kamerával megfi-

gyelhető lesz, előre jelezhetők lesznek 

az inverterek meghibásodásai, követhe-

tővé válik a berendezés elszennyeződé-

se. A rendszerbe bekötésre kerülnek az 

időjárásjelző állomás adatai, amelyek 

viszonyítási lehetőségeket kínálnak a 

különböző tájolású, hajlásszögű napelem

-rendszerek között. Ezekből az adatok-

ból a szerverrel összekötött számítógé-

pes program diagramokat és grafikono-

kat is elő tud állítani. Nagypáli több egye-

temmel is kapcsolatban áll, így részt ve-

Nyíres - major irányába elkészült a portalanított zártkerti út. A 

forgalom biztonságát javítja az egyik szinte derékszögben lévő ka-

nyarban felállított forgalomtechnikai tükör.  Ez a domború tükör 

sajátosságánál fogva beláthatóvá teszi a veszélyes kanyart az arra 

közlekedők számára. Időben láthatják a szemből érkezőt, legyen 

az akár autóval közlekedő, kerékpáros vagy gyalogos ember. A 

közlekedési tükröt Antal Gyula Nagypáli lakos ajánlotta fel, a telepí-

tésnél segítői voltak Bende József és Nátrán László hegybirtokosok. 

Az önkormányzat ezúton köszöni meg  egy őszi  vasárnap délelőt-

ti önzetlen munkájukat, követendő példa mindannyiunk számára. 

HEGYI ÚT FORGALOM BIZTONSÁGÁT 
NÖVELŐ ESZKÖZ TELEPÍTÉSE 

ENERGIAPIRAMIS LÉTESÍTÉSE AZ ENERGIA PARKBAN 

het a hallgatók segítésében és képzésé-

ben is. A megvalósuló beruházás ener-

getikailag önellátó, a megtermelt többlet 

energiát a villamos hálózatba táplálja be.  

Nem véletlenül piramis alakú a berende-

zés, hisz már az előző korokban is megfi-

gyelték, hogy a piramis belsejében annak 

központjában a kozmikus energia és föld 

energia találkozási pontjánál az ott dol-

gozó, vagy tájékozódó személyek részé-

re pozitívan hat. Megnövekszik a belső 

energia rezgésszáma és ez jótékony fo-

lyamatokat indít el a szervezetben. 
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Nagypáliban a lakóliget fejlesztése, 

illetve az ott lévő ingatlanok értéke-

sítése a végéhez közeledik, már csak 

másodkézből vásárolható ingatlan.  

Ezért az önkormányzat előrelátóan a to-

vábbi lakópark kialakítása érdekében a 

korábbi rendezési tervben új fejlesztési 

területet jelölt ki a Petőfi utca végén, me-

lyet a megfelelő kategóriába sorolást kö-

vetően megvásárolt. Ezután néhány évig a 

területet mezőgazdasági céllal hasznosították, de a közelmúltban a polgármester elérkezettnek látta az 

időt, hogy tárgyalásokat kezdjen egy új ifjúsági közösségi lakótér kialakítására. Feltérképezte a befektetési 

szándékokat és egyeztető tárgyalást kezdeményezett a fejlesztési célok megvalósításában érdekelt felek 

részvételével. A megbeszélésen a beruházó képviselőjét, a kivitelezőt, az értékesítő menedzsert, vala-

mint az építmény tervezőjét tájékoztatták az önkormányzat elképzeléseiről. Információt kaptak a terület 

beépíthetőségéről, a tervezett 30-35 megépíthető lakás térbeni elhelyezéséről, a közösségi udvar kiala-

kíthatóságáról, az épület energetikai csúcs minőségéről. A koncepció szerint az önkormányzat és a beru-

házó közösen menedzselik a beruházást, felmérik az igényeket, a beruházó és a tervező elkészíti a meg-

valósíthatósági tanulmányt és a terveket. A program menedzser alakítja a közvetlen kapcsolatot a leendő 

vevőkkel, segíti őket a családsegítési támogatások, illetve az egyéb energia támogatások lehívásában, vala-

mint a szerződéskötések bonyolításában. Bízunk abban, hogy a Petőfi utca végén lévő panorámás környe-

zetben nyugodt csendes körülmények között élhetnek a majdani lakók. 

EGYEZTETÉS A FALUFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSRŐL 

NAPELEMES LED LÁMPÁK A LAKÓPARKI AUTÓBUSZMEGÁLLÓNÁL 

Az Önkormányzat erőfeszítésének kö-

szönhetően sikerült a lakópark bejáratá-

nál lévő buszmegállónál lévő oszlopokra, 

napelemes LED lámpákat felszerelni, a 

lakosság megelégedésére. Ezzel is segítve 

a balesetek megelőzését és a biztonságos 

autóbuszra való fel– és leszállást. A kivilá-

gított útszakaszon biztonságosabban köz-

lekedhetnek az itt lakók az év minden szakában, akár az esti, akár a hajnali órákban. 

LÁTOGATÓK SOPRONBÓL 

Az Öko-völgyben Farkas Zoltán alpolgármester várta 

a Sopronból érkező csoportot a Corvinus-kör tag-

jait, akik a médiákból, ismerőseiktől sok szépet és 

jót hallottak településünkről. Az innovációs cent-

rum, a helyi termék kiállító tér bemutatása után, 

körsétát tettek a falu utcáin, útba ejtve a grundot, 

ahol a csoportból többen is kipróbálták a játékokat, 

felmásztak a várba. A gyaloglás közben gyönyörköd-

tek a falu rendezett utcáiban, megtekintették a tele-

pülésen felállított napelem-rendszereket, melyekkel 

a napenergia kerül hasznosításra, és a közben felmerülő kérdésekre válaszokat kaptak alpolgármester 

úrtól. Végezetül Nagypáli legújabb fejlesztéseit, többek közt az épülő energia piramist a falu központjában 

lévő Energia Parkban tanulmányozhatta az érdeklődő csoport. 



4 KÍSÉRLETI KARBON 
KLÍMAÜLTETVÉNY LÉTREHOZÁSA 

„HALLOTTAD-E  HÍRÉT  

NAGYPÁLINAK?" 

Az ország első karbon-klíma ültetvénye után 

Nagypáli polgármestere is úgy döntött, hogy 

saját mezőgazdasági ingatlanán létrehozza a 

karbon klíma kísérleti ültetvényt.  

Mintegy 140 smaragd fával indította a kísérletet, június 

6-tól szeptember 6-ig minden hónapban ültetett smaragdfa konténeres növényeket. Speciális ültetéses 

technikával szépen fejlődtek a növények, az első telepítések a nyár közepén már az átlagos ember ma-

gasságot is meghaladták. Szeptember 15-i napon felmérést végeztünk a növényekről. A speciális gondo-

zásnak köszönhetően 3,14 cm / napi átlagos növekedést számítottunk a 4-5 m magas növényeken. Az 

ültetvénybe olajtököt és sütő tököt telepítettünk azzal a céllal, hogy természetes takarást biztosítsanak a 

talajnak, így az esők utáni szél nem tudta a földet kiszárítani.  A kabakos növényeknek nagy mennyiségű 

napsütés nem kívánatos, így a smaragdfák árnyékában nem volt tapasztalható a levelek lankadása, követ-

keztetésként levonhattuk, hogy a két növény szimbiózisban remekül segíti és fejleszti egymást. Az sem 

elhanyagolható tény, hogy a 0,3 hektárnyi területről 17 mázsa sütőtök volt betakarítható, ebből 6-7 má-

zsa körüli az első osztályú étkezési termény, a többi pedig állatok etetésére került hasznosításra. A 

programnak követői is akadtak, így főleg a fiatalok körében próbálkoznak többen is a fák ültetésével. 

„Hát mi hallottuk, és mivel látni is szeret-

nénk, hát elmegyünk megnézni!” jeligére 

látogattak el településünkre a zalaegersze-

gi Kertvárosi Nyugdíjas Klub kíváncsi tagjai 

szeptember végén.  

A társaság még 2018 novemberében a zalaeger-

szegi „Senior Akadémia klímaváltozás okozta prob-

lémák és megoldások” témakörét érintő ismeret-

terjesztő előadáson találkozott Nagypálival és a 

település „Zöld út falufejlesztési modelljével” Köcse 

Tibor polgármester előadásában. A már több 

mint 30 éves egyesület a hallottakon felbuzdulva 

élőben is szerette volna látni a megvalósult fej-

lesztéseket, melyre egy szabadtéri sétával sort is 

kerítettünk.  

A menetrendszerinti járattal érkező csoportot 

Köcse Tibor polgármester köszöntötte a település 

Turisztikai Központjánál, majd a Megújuló Ener-

giaforrások Innovációs Ökocentruma felé vettük 

az irányt. Az Öko-völgy nyugalma, a friss levegő 

és a fafaragók alkotásai nagy népszerűségnek 

örvendtek. Kitérőt tettünk a megszokottnak 

nem nevezhető lakóparki játszótérre, ahova láto-

gatóink vírusmentes időszakban szívesen vissza-

térnének unokáikkal karöltve. A vizitet a telepü-

lés központjában lévő Energia Park látványossá-

gaival és a Smaragd fa bemutatásával zártuk. 

Kedvesen nyugtázták, hogy az akadémiai előadá-

son elhangzottak mind beigazolódtak, a település 

fejlődéséhez további sikereket kívántak.  
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„Csak tegyél ki egy kis kenyérbelet”, 

hangzott a nagymama jó szándékú 

utasítása, ha a madarak téli etetéséről 

volt szó, sajnos azonban a bölcs öreg 

sem tudhatta, hogy ezzel a tévhittel 

mennyit árthatunk az állatoknak. 

A Magyar Madártani és Természet-

védelmi Egyesület tájékoztatója alap-

ján összefoglaljuk, hogy melyek azok 

a tipikus hibák, amiket sokan elkö-

vetnek a madáretetéssel kapcsolat-

ban, egyúttal a tanácsot is adunk a 

helyes madárgondozásról. 

Egyik napról a másikra abba-

hagyni 

Sokan beleesnek abba a hibába, hogy 

máról holnapra abbahagyják a már 

működő etetők feltöltését. A legtöb-

ben nincsenek tisztában azzal, hogy a 

madarak éveken keresztül, akár több 

száz kilométerről is visszatérnek 

ugyanahhoz az etetőhöz, mert szá-

mítanak rá, hogy ott biztosan talál-

nak maguknak élelmet. 

Az etetőt télen folyamatosan tölteni 

kell, ha a madarak egyik napról a másikra nem találnak annyi eleséget, hogy azzal a nappali és az éjszakai 

energiaigényüket fedezni tudják, akkor egyetlen téli éjszaka alatt is könnyen lehűlnek, és akár el is pusz-

tulhatnak. Ez egy etető esetében akár több száz kismadarat is jelenthet. 

Kenyeret a madaraknak? 

Kenyérrel etetés és kenyérrel etetés között is óriási különbség van. Ha valaki kenyérmorzsát dobál a 

buszmegállóban vagy a parkban összegyűlő madaraknak, abból nincs nagy gond, hiszen az állatok azonnal 

felcsipegetik. Ellenben az etetőbe kihelyezett kenyér a nedvességtől erjedésnek indul és megpenészedik, 

ami gyomor- és bélgyulladáshoz vezetve, könnyen az állat pusztulását okozhatja. A kenyér mindenféle 

pékárut lefed, veknit, serclit, de még a csokis kekszet is. A fent leírtak miatt ezeket tilos az etetőbe ki-

szórni. 

Itatni egész évben kell 

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a madaraknak nemcsak eleségre, hanem ivó- és fürdővízre is szük-

ségük van. Az itatás alapvető madárvédelmi tevékenység, a nyári kánikula mellett télen, a száraz, hómen-

tes fagyok esetén is létszükséglet, különösen, amikor még zúzmara sincsen, ugyanis ebben az esetben a 

madarak nem tudnak vízhez jutni. Az itatás ugyanúgy a madárgondozás része, mint a magvak kiszórása. 

A MADÁRETETÉS 

SZABÁLYAIRÓL 

Régen mindennapos látvány volt, de manapság 

kuriózumot jelent egy csipegető baromfi kolónia a 

falu egyik utcájában. 

Megcsípte a dér a sütőtököt, ideje betakarítani.  

RÉGMÚLT  IDÉZŐ  
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7 KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

„Szomszédságban!” Közösségfejlesztő együttműködések 

Nagypáli, Gősfa, Kispáli és Vasboldogasszony települése-

ken 

Nagypáli Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, 

Gősfa, Kispáli és Vasboldogasszony Község Önkormány-

zatával együttműködve 2017 nyarán pályázatot nyújtott be a 

TOP-5.3.1-16 azonosító számú A helyi identitás és kohézió erősí-

tése című felhívásra, mely célja a települések, térségek közössé-

gi kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése.  

2019 őszén, a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága tarta-

léklistáról a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. Azonban a projekt előkészületek a járványügyi 

veszélyhelyzet miatt eltolódtak, így a kezdés 2020.08.01-én valósult meg.  

A projekt kezdeti szakaszában a közösségi tervezés (közösségi interjúk, közösségi felmérés, közösségi 

beszélgetés) folyamata zajlik a településeken helyi vezetők (önkormányzati, intézményi, civil, nonprofit szerve-

zetek), egyéb mikroközösségek (iskolai, hivatali dolgozók, dalárda, tánccsoport tagjai, sportközösségek), vala-

mint az aktív lakosság bevonásával. Második lépésként, a közösségi tervezés eredményeit figyelembe vé-

ve készül Helyi Cselekvési terv és Rendezvénynaptár, mely mentén haladva kerülnek megrende-

zésre jövőévtől a különböző programok, programelemek, közlekedésbiztonsági akciók, részvételi és nyil-

vánossági fórumok, tevékenységek a projektben résztvevő településeken.  

A projekt 2020. augusztus 01-től - 2023. június 15-ig tart, támogatás intenzitása 100%, összköltsége 

40.000.000 Ft. A projekt keretében 3 fő kerül foglalkoztatásra, de a szakmai tevékenységekbe bevonásra 

kerülnek a helyi közösség szervezők is. 

A Projekt keretén belüli további célkitűzés a hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tu-

dást igénylő értékek feltárása, a négy település között már meglévő kapcsolat erősítése. Szeretnénk a 

lakosságot újra aktivizálni, a személyes kapcsolatokat ismét közösségibbé tenni, új kisközösségeket létre-

hozni, valamint a meglévőket erősíteni, a mostani helyzetre való tekintettel ezek a célok kiemelten fon-

VENDÉGEK HÉVÍZRŐL 

Nagypáli vendégei voltak, a Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház B osztályának főorvosa, Dr. Kránicz 

Ágota és kollégái, akik a Gorza család meghívására érkeztek az Öko-völgybe. Helyi Termék Kiállító Tér épü-

letében Köcse Tibor polgármester rövid köszöntőjét követően megtekintették a Nagypáliról szóló kisfil-

met. Terített asztal mellett, kötetlen beszélgetés során szót váltottak többek közt a település fejlesztésé-

ről szóló további elképzelésekről. 

Gorza Tamás, főorvos asszony egykori betege  látta vendégül egy vacsorára a csapatot, így hálálva meg az 

osztályon dolgozók áldozatos, odaadó munkáját. 



8 GÖRDÜLD BE VELÜNK A 

TERMÉSZETI ÉS KULTURÁLIS 

VILÁGUNKAT! 

Életrevaló gyermek? Stresszmentes szülő? 

– van-e ilyen, és vajon milyen az örömteli 

tanulás? Mitől lesz sikeres a gyermekünk? 

Nevelj Életrevaló Gyermeket! –Programsorozatra 

hívta és várta Nagypáli Önkormányzata a 0-6 

éves korú gyermeket nevelő szülőket, pedagógu-

sokat, érdeklődőket! 

A program célja volt, hogy használható tudást 

NEVELJ ÉLETREVALÓ GYERMEKET! –PROGRAMSOROZAT 

A Nem Adom Fel Alapítvány együttműkö-

désével létrejött Roll Natural  lelkes termé-

szetbarát csapat fő küldetése Magyarország kul-

turális és természeti értékeinek megismertetése, 

ezen értékek megőrzéstudatának elterjesztése 

és ápolása.  

A csapata különböző programokat, tréningeket, 

ismeretterjesztő alkalmakat szervez természe-

tünk megismerése és védelme érdekében fogya-

tékossággal élő és épp személyek számára egy-

aránt. Tagjai minden hónapban más-más témával 

ismerkedhetnek. 

Természeti erőforrások témakörben került sor 

online szakmai meetingre az úgynevezett Roll 

Natural Csevegő Szobában. A november 20-ai 

alkalom házigazdája vendégelőadóként invitálta 

Köcse Tibor polgármesterünket, Dr. Duray Balázs 

geográfust a Hatvanezer Fa Egyesület tagját, vala-

mint Éger Ákos Magyar Természetvédők Szövetség-

ének ügyvezető elnökét. 

A témát elsőkörben mindenki a maga oldaláról 

járta körbe: Köcse Tibor ismertette Nagypáli 

Zöld út falufejlesztési modelljét és a megújuló 

energiák felhasználását, Dr. Duray Balázs a 

Regionális zöld infrastuktúra és Zöld település fej-

lesztési modellt mutatta be, Éger Ákos pedig a 

Természeti erőforrások fenntartható használatát 

ismertette, valamint a Bólints rá! kampányt nép-

szerűsítette. 

A szekciók végén a hallgatóság kérdezhetett, 

melyből tartalmas közös eszmecserék születtek. 

A szakmai meeting előadói egyöntetűen egyetér-

tettek abban, hogy a probléma globális, mégis 

helyben, lokális cselekvésekkel oldható meg. 

nyújtsanak szülőknek, a tanulási zavarok megelő-

zése érdekében, a sikeres iskolakezdésért! Haté-

kony módszerekkel, eszközökkel, játékokkal is-

merkedtek meg, amelyek segítségével otthoni 

körülmények között is tudják a szülők játékos 

módon tanítani, fejleszteni gyermekeiket. 

Megismertették továbbá az érdeklődőket a moz-

gásfejlődés állomásaival 0-6 éves korban. Beszél-

tek a játékos mozgásfejlesztés lehetőségeiről, 

előkerült a megkésett idegrendszeri fejlődés fo-

galma, beszéltek az elmaradásokról az egyes terü-

leteken. Szó volt a manapság „divatos” diszlexia, 

disgraphia, ADHD, autizmus, fogalmakról, valamint 

arról is, hogy hol kaphatnak a szülők segítséget, 

ha ezek előfordulnak a családban. 

Az előadásokat a Zala Megyei Pedagógiai Szak-

szolgálat szakemberei tartották. 
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Az idei évben a Covid 19 koronavírus járvány terjedése miatt számos 

rendezvényt nem lehetett megtartani, de mindenki örömére a „Szüreti 

Hagyományőrző” vigasságot az Öko-völgyben az előző évekhez 

képest, kicsit szerényebb körülmények között, de megszervezhettük, ter-

mészetesen az erre vonatkozó szabályok betartásával. 

Októberi napsütéses délután színes programokkal vártuk az idelá-

togató gyerekeket, felnőtteket, jöttek is sokan hisz az itt lakó embe-

rek többségének hiányoztak a szokásos közösségi programok. A 

vállalkozó kedvű szülők és gyerekek mókás csapat és egyéni verse-

nyekben mérhették össze tudásukat, erejüket, ezalatt a nézőközön-

ség is jól szórakozott és hangosan biztatták kedvenc csapatukat. Az 

apróságok sem unatkoztak, mert a népi fajátékokkal (kosaras kör-

hinta, csigafuttató, gólyaláb) játszottak, valamint terménybábokat 

barkácsoltak, töklámpást faragtak felnőttek segítségével.  

A vidám szüreti hangulatban, a must készítés folyamatával is ismer-

kedhettek az érdeklődők. A kemence mellett, miközben szólt a cite-

ra zene, szüreti ételeket, italokat sült gesztenyét is kóstolhatott 

mindenki.  

A jól sikerült rendezvény a falu legjobb tanulója díj átadásával, a 

versenyjátékok nyereményeinek kiosztásával zárult. 

„ÉRIK A SZŐLŐ, HAJLIK A VESSZŐ …” 

CSIRI-BIRI TORNA A KÖZÖSSÉGI 

HÁZBAN 

Októberben még vidáman tornázgatnak szülők kisgyermekeik-

kel, nem sejtve, hogy hamarosan a foglalkozások bizonytalan 

ideig szünetelnek. 

Nagypáli Közösségi Házban heti rendszerességgel működő Csiri-biri Torna, egy olyan mozgásfejlesztő 

torna, amely 45 perces mondókás, énekelgetés során a szülők a gyerekekkel utánozzák a finom és nagy 

mozgásokat, különféle mozgásfejlesztő eszközökkel ismerkednek meg. Alapvető mozgásokat gyakorolnak, 

mint a kúszás, mászás, csúszás, a foglalkozáson fejlődik többek közt a figyelem, az egyensúlyérzék, zenei 

hallás, ritmusérzék, koordinációs készség és a társas kapcsolatok. 

A foglalkozásokon semmi nem kötelező, mindenki spontán kapcsolódik be a tevékenységekbe. A Nagypáli 

csoportba jelenleg kilenc, 1 és 3 év közötti kis tornász jár rendszeresen Nagypáliból és a szomszédos 

településekről. Az anyukák szívesen hozzák gyerekeiket a közösségbe, hisz ez egy jó lehetőség az ismer-

kedésre, kapcsolat építésre, egymás közt megoszthatják a gyereknevelés során felmerülő problémákat, 

tapasztalatokat, minden alkalommal egy új élménnyel lesznek gazdagabbak. 

!  JÁRVÁNYÜGYI HÍREK !  

Nagypáli településen is megjelent a Covid-19 koronavírus. Az első hullám óta, mostanáig, a állandó lak-

címmel rendelkező lakosok között  26 fő az igazolt betegek száma. A gyógyultak száma 21 fő.  

! Vigyázzunk egymásra ! 

Tartsuk be a járványügyi szabályokat! 



NAGYPÁLI HÍRMONDÓ 
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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 ELŐZETES 

Nagypáli Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy 

a kialakult járvány helyzet miatt a Közösségi Házba meghirdetett 

programok elmaradnak.  

„VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, VIGYÁZZUNK MAGUNKRA!” 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 
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“A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: 

gyökerek és szárnyak” 

(Johann Wolfgang von Goethe ) 

Egy család életében a legjelentősebb és legszebb esemény egy kisgyerek 

érkezése. Nagypáliban ebben az évben ez idáig hat újszülöttel gyarapo-

dott az állandó lakosok száma: 

Gyarmati Dóra 

Csorba Dominik 

Szőke Benedek 

Blaskovics Milán 

Kiss Máté 

Taba Janka 

Gratulálunk a szülőknek! 

GÓLYAHÍR  ! ! ! ! !  

BANDUKOL  A  M IKULÁS   

Decemberi csendes téli estén Mikulás bandukolt Nagypáli utcáin, 

mert az idén is eljött, hátán tele zsákkal, hogy megajándékozza a 

Nagypáli gyerekeket. Az idei évben nem a szokásos módon történt, 

kicsit másképp a járványügyi előírásokat betartva…  

A falu aprónépe már nagyon várta az érkezését, hisz a kitisztított kis 

csizmákat és kis cipőket addigra az ablakokba tették már, tejet és sü-

temény, rajzokat raktak a bejárati ajtó elé, kukucskáltak, leselkedtek, 

hátha megpillantják Mikulás apót.  

Egy-két háznál a nagyobbak kiálltak az udvarra, vidám Mikulásos éne-

kekkel várták érkezését, megköszönték az ajándékot, majd boldogan, 

integettek a Mikulásnak, amíg az el nem tűnt az éjszakában. 
 „Mikulás apónak jaj, de nagy a 

zsákja, 
Aki, amit szeret benne megtalálja.” 

A hosszú nyárnak, a csapadékos időjárásnak köszönhetően szeptember köze-

pén újra virágba borult a kétéves szelíd gesztenyefácska. Az örömben üröm, 

hogy ezzel a növény „ellőtte” a tavaszi rügyek többségét, talán ez is az éghajlat 

változás jele. 

ŐSZI VIRÁGZÁSBAN A SZELÍD GESZTENYE CSEMETE 


