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NAGYPÁLI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Hagyományőrző szüreti rendezvényünk,
az idén is színes felvonulással kezdődött,
de az ez évi az eddig megszokottól eltérő volt, hisz a hagyományos lovas szekerek helyett, újdonság erejével hatott,
hogy gyümölcsszedő kiskocsikat húzó
traktorok, fűnyírók, elektromos autók,
terepjárók járták be a település utcáit
hangos dudaszóval. A kis kocsikban elhelyezkedő felvonulókat több helyszínen a lakók finom pogácsával, itókával kínálták, miközben népviseletbe öltözött gyerekek, felnőttek ropták a táncot mulatós zenére.

gyerekeknek
•

NAGYPÁLI ŐSZI VIGASSÁG

Gólyahír!!!!!

Kitüntetések, díjak átadására is sor került a délután folyamán, Nagypáli Község Képviselő Testülete, ünnepélyes keretek között történő átadással, a
Nagypáliért 25 éven keresztül polgármesterként végzett töretlen munkájáért, a
település fejlődéséért, jó hírnevéért, ismeretségéért tett
erőfeszítéséért, elismerő plakettet adományozott Köcse
Tibor úrnak Nagypáli polgármesterének. A díjat Farkas Zoltán alpolgármester úr adta át.
Ezután Nagypáli 15 kitűnő tanuló gyerek vette át a „falu legjobb tanulója”
díjat, ami már évek óta hagyomány a településen.
Gasztronómiai élményben is részesültek azok a résztvevők, akik a helyi vadásztársaság felajánlott szarvasborjúból készült gulyást megkóstolták, miközben a Nagypáli nyugdíjas egyesület aktív tagjai, magyaros szendviccsel, itókával is kínálták a fellépőket és a falu lakosságát. Továbbiakban színvonalas műsort adott a helyi kötődésű Válicka citera zenekar, majd a KOCSMAZAJ zenekar
szórakoztatta a résztvevőket. Az estébe nyúló rendezvény a látványos vízi
tűzijátékkal fejeződött be.
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„EGYÜTT A TERMÉSZETÉRT” NAP NAGYPÁLIBAN

Madarak és fák napja rendezvényt már
több éve megszervezi május hónapban
a Nagypáli Önkormányzata, hisz célunk,
hogy a különböző programokkal különösen
az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa elmélyítse. Az idén a Közösségi Ház melletti tér volt a helyszíne a
rendezvények. Fontos, hogy a gyerekek már
kis korban megtanulják tisztelni becsülni a
Föld többi élőlényét legyen az állat vagy növény. A meghívott természetvédelmi szakértő izgalmas interaktív előadást tartott az erdő élővilágáról, madarakról, fákról, miközben
a hozott kisállatokat, madarakat a gyerekek
érdeklődve nézegették. Kicsik és nagyok,
természetvédelmi kvíz, játékos feladatok
megoldásában mérték össze tudásukat, a
résztvevők közösen virághagymát is ültettek,

amit hazavittek, hogy otthon gondozzák, figyeljék növekedését. A programot színesítette egy mobil „állatpark” állatsimogató, valamint mindenkit egy meleg egytálétellel megvendégeltek a szervezők.

A program a TOP-5.3-1-ZA1-16-2017-0000
„Szomszédságban” Közösségfejlesztő együttműködések Nagypáli, Gősfa, Kispáli és Vasboldogasszony településeken projekt keretén belül valósult meg.

VIDÁM, JÁTÉKOS DÉLUTÁN GYEREKEKNEK
Változatos érdekes programokkal várták a szervezők a Nagypáli gyerekeket
az Öko-völgybe június 11-én, ahol az
előbbi évekhez hasonlóan rendezték
meg a gyereknapot.
A helyes közlekedésre nevelésre épülő rendezvény célja, hogy már a kicsi gyermekek is
játékosan megismerkedjenek a közlekedési
szabályokkal és táblákkal. A tudatos közlekedésre nevelés céljából, egy mobilpályán a kis
sofőrök ügyességi versenyekkel, feladatokkal
sajátíthatták el a biztonságos közlekedés szabályait Az interaktív előadás keretében a
gyerekek a gyalogos és kerékpáros közlekedés, valamint a személyautóban utazás szabályairól kaptak tájékoztatást. A rendezvényen
többek közt volt ugrálóvár, csúszda, népi fajátékok, csillámtetkó, elektromos kisautók,
de lehetett csocsózni, pingpongozni is. Ter-

mészetesen ételről italról is gondoskodtak a
szervezők, a finom palacsintát a nyugdíjas
egyesület aktív tagjai sütötték, töltötték.

A program a TOP-5.3-1-ZA1-16-2017-0000
„Szomszédságban” Közösségfejlesztő együttműködések Nagypáli, Gősfa, Kispáli és Vasboldogasszony településeken projekt keretén belül valósult meg.

R U R EN E R TA L Á L KOZ Ó P ORT U G Á LI Á BA N
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Június 5- én Nagypáli polgármestere
Portugáliába utazott a RURENER
Nemzetközi Egyesület tagjaként, a
szervezet éves konferenciájára és közgyűlésére.
A Porto közelében lévő Guimarães város
volt a helyszíne a találkozónak, a delegációnknak tagja volt dr. Steier József is.
A szállások elfoglalása után, rövid városnézést követően az esti vacsorán üdvözölték
egymást a többi országból érkező delegációk
tagjaival. Másnap a reggeli elfogyasztását követően ismerkedtek a város innovációival, így
megtekintették a közösségi kertet, uniós pályázatból készített árvédelmi rendszert, zéró
energiával működő sport centrumot, amelynek parafa burkolata kívülről javítja az épület
hőszigetelését. A város mellett emelkedő
domb tetején lévő templom és a csodálatos
parkja is megtekintésre került. Ipari létesít-

T E S T V ÉRT E LE P Ü L É SE K
TA LÁ L KO Z ÓJA
B O D RO G S Z ER DA H ELY E N
Nagypáli testvértelepülései küldöttségei ezúttal Bodrogszerdahelyen találkoztak.

Az első nap, a helyi nevezetességek megismerése volt a program, amelyek közül a hivatali épület szomszédságában lévő Kossuth

mények közül digitális gázpalackgyártó nagyüzem megtekintése is program része volt.
Mindezek után került sor a könyvtár épületében az egyesület közgyűlésére, pénzügyi beszámoló elfogadására, a vezető tisztségek
megújítására. A RURENER Nemzetközi
Egyesület találkozója kiváló alkalom volt arra,
hogy az országok képviseletében érkező tagok egymástól tanuljanak, tapasztalatot cseréljenek.
múzeum és Kossuth Lajos jegyzői múltjának
történetét elevenítették fel.
Másnap a történelmi város Kassa, és Királyhelmec került sorra.
Harmadik nap egy
helyi közösségi rendezvény aktív szereplői voltak a testvértelepülések, hisz
egy közösségi rendezvény kiszolgálására helyi ételeket főztek. A program keretében a polgármesterek bemutatták településeiket, és a
közös kapcsolati pontokat. Vasárnap ért véget a találkozó, reggelit követően indultak
haza a vendégek saját falvaikba.
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VILLÁMÁRVÍZ UTÁNI HELYZETELEMZÉS

A településünket ért villámárvíz utáni
helyzetelemző bejáráson vett részt
Köcse Tibor polgármester, Szita Gabriella a település jegyzője, valamint a közlekedési hatóság és a rendőrség képviselője.
A lakótelepi bekötő út és a környezetében
lévő 0,5 hektár mezőgazdasági terület, mint
vízgyűjtő és annak vízelvezetésében keletkezett károkat értékelték. Az egyeztetésen
megállapítást nyert, hogy a megváltozott éghajlati viszonyok következtében, monszun
szerűen lezúduló eső nem csak településen,
hanem a megye többi úthálózatának is üzemeltetési problémákat okozott. Az út és a
felszíni víz elvezetés tervezése, az ilyen havária esetekre nem méretezhető, hangzott
el a közlekedési szakemberek részéről. A

külterületen lezúduló víz sajnálatos módon
belterületen is okoz problémát, amelyek kezelése is feladatot jelent az önkormányzat
számára. Így a védőgát méretének megemelése vízelvezető, levezető árok tisztítása is
segíthet a helyzeten. Természetesen vannak
szabályok, amelyeket a lakóknak is be kell
tartani, az ingatlanjaikon keletkezett csapadék vizek kezelésével, hisz az engedély nélküli utcára való kivezetés szabálytalan, ezzel
veszélyeztetve a területileg mélyebben elhelyezkedő házakat.

P OLGÁRŐRNAP N AGYPÁLIBAN
A Nagypáli Polgárőr Egyesület 2022.
augusztus 13-án Nagypáliban rendezte
meg a helyi polgárőrök napját. A rendezvényen részt vettek az egyesület
tagjai, valamint családtagjaik.
A hagyományosan, immár 20. alkalommal
megszervezett találkozón Farkas Zoltán a
Polgárőr Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd az ünnepségen beszédet
mondott Köcse Tibor Nagypáli polgármestere.
Az egyesület elnöke kiemelte, hogy az idei
évben emelkedett a polgárőrök száma, hisz
heten csatlakoztak az önkéntes munkát végző polgárőrök közé. Hangsúlyozta a közbiztonság javítása és a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése a cél a polgárőrség munkájával. Megköszönte azt a munkát,

amelyet a polgárőrök a faluban élők biztonságának fokozása érdekében végeznek.
A rendezvényen az egyesület finom vacsorával várta a polgárőröket, valamint családjukat.
Az ünnepségen sor került még új polgárőr
tag bemutatására Horváthné Póczek Mónika
személyben, aki az egyesület adminisztratív
feladatait végzi a jövőben, a leköszönő és
már a nyugdíjas éveit élvező Horváthné Besser Piroska helyére.

A NYUGDÍJASOK CSALÁDI NAPOT TARTOTTAK
AZ Ö KO - VÖLGYBEN
A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület szervezésében július 30-án családi
napot tartottunk az ÖKO-völgyben.
A rendezvényre már napokkal korábban lelkesen
készültünk, ezúttal többen is jelentkeztek a házilag nyújtott rétesek elkészítésére. Volt olyan
férfi tagunk is, aki kuktaként segédkezve ez alkalommal tanulta meg a munkálatok fortélyait,
mert ez egyáltalán nem könnyű feladat.
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sokféle rétes, egyéb sütemény, de a folyékony
helyi termékekből sem volt hiányunk. A délután
előrehaladtával egyre fokozódott a jókedv, később csatlakozott hozzánk Köcse Tibor polgármester is. Esteledett már, amikor a társaság kezdett
oszlani, ezúttal is kellemes, élménydús, jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt, amire jó visszaemlékezni.

Délutánra már népes társaság jött össze a pincénél, sokan hoztak magukkal különféle édes és
sós süteményeket, így a desszertekből mindenki
talált kedvére valót. A kemencénél hatalmas
bográcsban készült a gulyás, a Lipusz házaspár
kitett magáért, ezúttal is nagyon finomra sikerült.
A pince hűvösében, terített asztaloknál vidáman
beszélgettünk, eközben fogyott az ízletes étel, a

T ATÁRA KIRÁNDULTAK A NAGYPÁLI NYUGDÍJASOK
A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület június 5-én autóbuszos kirándulást szervezett a
majki remeteség és Tata nevezetességeinek megtekintésére. A kirándulást támogatásból és az
egyesület saját forrásaiból finanszíroztuk, így az a
résztvevők számára ingyenes volt. Reggel zuhogó
esőben indultunk, de szerettek bennünket az
„égiek”, mert mire megérkeztünk uticélunk első
állomására a majki Kamalduli Remeteségbe még a
nap is kisütött. Magyarország Európa szerte kuriózumnak számító műemlékegyüttesét Nepomuki
Szent Jánosról nevezték el, a majki remeték hallgatási fogadalomban, szigorú rend szerint éltek,
ezért néma barátoknak is hívták őket. A falakkal
körülzárt területen található a 17 cellaház, a
templom és a rendház épülete. A látogatók sétálva és különböző kiállításokon keresztül bepillantást nyerhetnek a kamalduli rend történetébe, a
szerzetesek életébe. Majkról utunk a vizek városába Tatára vezetett, ahol először az Öreg-tó
partján álló várat tekintettük meg. A vízi várat a
tó és a hozzá tartozó mocsárrendszer védte, a
14. században Luxemburgi Zsigmond király építtette. A közel 250 hektáros tó az ország egyik

legidősebb mesterséges tava, kiemelt fontosságú
vízi élőhely, ma természetvédelmi övezet, a
nemzetközi Ramsari-egyezmény hatálya alá tartozik. Tata számos további nevezetességét kisvonattal tekintettük meg, ezt követően a várostól
északra található 2,5 km-es „fényes tanösvény”
felé folytattuk utunkat. A tavon kialakított tanösvényen, pallókon, függő hidakon járva információs táblák segítségével megismerhettük a környék
állat- és növényvilágát. A séta után a közeli büfében megpihentünk, ettünk, ittunk, majd kellemesen elfáradva hazaindultunk. Ezen a kiránduláson
is sok szép, új élménnyel gazdagodtunk.
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V ENDÉGSÉGBEN VOLTAK A NYUGDÍJAS EGYESÜLETÜNK
TAGJAI A CSÁCSBOZSOKI SZÜRETI MULATSÁGON

A Csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas Klub
szeptember 3-án zenés, táncos szüreti
mulatságot szervezett, melyre a nagypáli nyugdíjasokat is meghívták.
Régóta jó kapcsolatokat ápolunk a csácsi
nyugdíjasokkal, számos közös rendezvényünk volt már, így örömmel tettünk eleget
a meghívásnak. A rendezvényt nagy érdeklődés övezte, a szállításunkról Köcse Tibor polgármester úr és Papp Zsolt képviselő úr személyesen gondoskodtak a falu kisbuszaival.

Vendéglátóink kedvesen és nagy örömmel
fogadtak bennünket, igaz ekkor már a szüreti felvonulás véget ért, de a művelődési házban még érdekes műsorok vártak ránk. A jó

T ÁJÉKOZTATÓ
A tuja fertőzés következményeként kivágásra kerülő fák a Rendezvény Téren levő lerakóhelyre szállíthatók. A lerakás módjával
kapcsolatosan, előzetes egyeztetés szükséges. Ezért kérjük Farkas Zoltán alpolgármesterrel a 30/3598486 telefonszámon egyeztessenek.

hangulatról a nagykanizsai „Fürge Lábak”
együttes, és a „Gyöngyszer Citerazenekar” gondoskodott, amelyet a vendéglátóink dalkörének fergeteges előadása koronázott meg. Ezt
követte az udvaron közösen eltöltött vacsora, a sok finom étel, ital, sütemény elfogyasztása után egyértelmű volt, hogy táncra perdüljünk. Nem kellett senkit noszogatni, a
talpalávalót Varjasi Gábor szolgáltatta fáradhatatlanul. Több órán keresztül roptuk a táncot rendkívül jó hangulatban. Már késő este
volt, amikor megköszönve a vendéglátást
hazaindultunk. Ez a délután még jobban elmélyítette a barátságunkat a csácsi nyugdíjas
társainkkal, amelyet igyekszünk a továbbiakban is ápolni.

N AGYPÁLI O FF R OAD
Nagypáliban a rendezvénytér mellett
kialakított off road pályán került megrendezésre, 2022 szeptember 24-én
délelőtt a Nagypáli 2022 Szuper Kupa
Off Road futam.
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A terepjárók a pálya bizonyos részein szinte
teljesen eltűntek a mély gödrökben, a következő meredek pályarészen pedig szinte függőleges helyzetben volt az autó. A versenyzők ügyesen vették az akadályokat.

A versenyzők több kategóriában indulhattak
a nem egyszerű, több méter mély gödrökkel,
kanyarokkal tarkított pályán. Nem csak a
versenyzőknek volt élmény a futam, hanem a
nézelődőknek is, hisz az amúgy is látványos
sportág itt is megmutatta érdemes kilátogatni
és megnézni egy off road futamot.

A szervezők a kisebb versenyzőkre is gondoltak, hisz az Off Road pályától kicsit távolabb kiépített pályán gyerekek próbálhatták ki
ügyességüket, gyorsaságukat kerékpárral, valamint gyerek méretű quadokkal. Két kategóriában indulhattak a versenyezni vágyó gyerekek.

ÚTFELÚJÍTÁS A LAKÓPARKBAN
Tavalyi évben pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium által meghirdetett út és járdák felújítására.
A Lakóliget útjainak első ütemére, Diós Gábor helyi tervező felújítás terveit használtuk fel, 75% -os pályázati támogatás mellett, 25% -os önkormányzati önerővel új felületi zárást kapott, mintegy 2300 m2
legjobban elhasználódott és megsüllyedt útszakasz.
A házépítések következtében elhasználódott építési útszakasz feljavult, így már a lakók műszaki kényelmét fogja szolgálni. Egyben az önkormányzat állagmegóvás érdekében, a meglévő lakópihenő övezeti
rend fenntartása mellett súlykorlátozást is tervez.

GÓLYAHÍR!!!!!
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„Gyereket akarni igen nagy elhatározás.
Ilyenkor dönt úgy az ember, hogy élete végéig testén kívül dobogjon a szíve.”
(Elizabeth Stone)
2022 októberig, három újszülöttel gyarapodott az állandó lakcímmel
rendelkező lakosok száma a településen.
Bedics Elizabet Róza
Kiss Mátyás
Blaskovics Dóra
Gratulálunk a szülőknek!

Az Energia Parkba, természetbe
illő dekoráció került, a kivágott
diófa ágainál elhelyezett virágok
szép látványt nyújtanak az arra
látogatóknak.

Rendezvény Téren a frissen
kaszált fűben, a gólya élelmet
keres fiókáinak.

Átalakult a faluközpont parkja, a
tujasor helyére rózsasövény került
telepítésre, így jobban érvényesül
a többi növény.

Őszi dísz az Energia
Parkban.

A park gondozásában elkel egy kis
segítség a közmunkásnak.

A Rendezvény téren elhelyezkedő
épületek körül a végleges
tereprendezés történt.

Beköszöntött
az ősz a
településünkre
is.

NAGYPÁLI HÍRMONDÓ
A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA
Kiadó-főszerkesztő: Köcse Tibor
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
November 11-12.: Tűzgyújtási tilalom feloldása, avarégetés
November 19.: Idősek Napja
November 26.: Adventi készülődés /kézműves foglalkozás/
December 4.: Érkezik a Mikulás
December 10.: Karácsonyi kézműves foglalkozás
December 18.: Karácsonyi ünnepség
December 31.: Új Évi köszöntő
Programváltozás jogát fenntartjuk.

