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Ünnepélyes díjátadás Komlóskán 

ra is. Magyarországon tavaly hatodik alka-

lommal írták ki a pályázatot, melynek - a 

falufejlesztési tevékenységek elismerése 

mellett - az is célja, hogy kiválassza azt a 

települést, amely a leginkább méltó módon 

képviselheti hazánkat az európai megméret-

tetésen.  

A 2015. évben kiírt hazai pályázaton egy 

győztest hirdettek, a falufejlesztés legki-

emelkedőbb minőségű megvalósításá-

ért első helyezett községünk, Nagypá-

li lett. Ebből az is következik, hogy az idei 

európai versenyben Nagypáli képviseli 

Magyarországot. Emellett a szokásokhoz 

híven a hazai győztes, így Nagypáli rendezi a 

2018. évi hazai díjátadó ünnepséget és a 

falumegújítási konferenciát.  

A komlóskai díjátadási ünnepségen Köcse 

Tibor polgármester felkérésére Nagypáli civil 

szervezetei, lakossága is képviseltette magát. 

A rendezvény gazdag programokban bővel-

kedett, az első napon Kocsis Fülöp görög 

katolikus érsek tartott ünnepi prédikációt a 

helyi templomban, ezt követte a Ruszin 

Parkban elfogyasztott közös vacsora és ze-

nés mulatság. A falu óvodásai és iskolásai is 

felléptek, meghallgathattuk a helyi Ruszin 

Nemzetiségi Népdalkör műsorát is. A részt-

vevő települések külön standokon mutatták 

be helyi termékeiket, értékeiket, községük 

nevezetességeit. Az ünnepélyes díjátadásra a 

második napon került sor, melyen Komlós-

ka polgármestere Köteles László megnyitó 

beszédében kiemelte, hogy mennyire fontos 

a településeken a közösségi összefogás, az 

eredmények példamutatásul szolgálnak a 

többi falu számára is. Az Európai Vidékfej-

lesztési és Falumegújítási Munkaközösség 

konzulense Peter Schawerda is köszöntötte a 

résztvevőket, rövid tájékoztatást tartott a 

A hagyományoknak megfelelően a 2013. 

évben első helyezett településen, a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei Komlóskán került 

sor május 26-27-én a „Magyarországi Falu-

megújítási Díj 2015” pályázaton nyertes tele-

pülések díjátadási ünnepségére. A Zemplén 

gyöngyszemeként ismert mintegy 240 fős 

település a zempléni hegyek között, csodá-

latos természeti környezetben Sárospatak 

közelében a tokaji borvidék határán fekszik. 

A község lakosai ma is őrzik a ruszin hagyo-

mányokat, nemzetiségi iskola és óvoda mű-

ködik, a település fő nevezetessége a görög 

katolikus templom, valamint az 1980-tól 

múzeumként is működő Ruszin Tájház.  

A falumegújítási pályázat az Európai Falu-

megújítási Díj pályázati kiírás követelménye-

in alapult, amelyet az Európai Falumegújítási 

és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki. A 

bécsi székhellyel működő nemzetközi ön-

kéntes szervezetet 1988-ban Grazban alapí-

tották azzal a céllal, hogy a falumegújítási 

mozgalomban részt vevő falvak az elért 

eredményeik megtartásán túl képesek le-

gyenek választ adni a modern kor kihívásai-

(Folytatás a 4. oldalon: Magyarországi Falumegújítási Díj) 



Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társu-

lás szervezésében a 18. alkalommal ke-

rült sor május 7-én hagyományos kistér-

ségi ifjúsági természetjáró túra- és főző-

versenyre, melynek az idén Vasboldo-

gasszony község volt a házigazdája. A 

korábbi évekhez hasonlóan a verseny 

most is két fő területen zajlott, addig, 

míg a résztvevő települések csapatai 

teljesítették a túraverseny feladatait, 

tagjaik közül néhányan a magukkal ho-

zott eszközökkel és nyersanyagokból 

ötletes és különleges ételek készítésével 

a főzőversenyben vettek részt. A ver-

seny résztvevőit a község polgármestere 

Mazzag Géza köszöntötte, rövid tájé-

koztatást tartott a csapatok számára a 

teljesítendő feladatokról. A kistérség 

elnöke, Köcse Tibor is szólt az egybegyűl-

tekhez, beszédében pozitívumként emlí-

tette a széleskörű érdeklődést a meghir-

detett program iránt, majd meglepetés-

ként, délutánra 2000 méteres futóver-

Kistérségi túraverseny Vasboldogasszonyban 
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ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐLÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL  

senyt hirdetett. 

A rendezvényen 

résztvevő 11 

település csapa-

taiban valameny-

nyi korosztály 

k ép v i s e l t e t t e 

magát. A részt-

vevő csapatok-

nak a túraútvo-

nal hat pontján 

változatos és 

érdekes ügyességi és erőnléti feladato-

kat kellett megoldaniuk, de nem hiá-

nyozhatott a természeti ismereteiket 

felmérő szellemi próbatétel sem. A 

résztvevők számot adhattak többek 

között céllövészeti, diótörési, hegymá-

szási tudományukról, mindezt természe-

tesen tréfás, nehezített körülmények 

között kellett teljesíteniük. Miközben a 

túrázók fokozatosan elhagyták a hely-

színt, a főzőszemélyzet már mindenütt 

serényen dolgozott, ínycsiklandozó illa-

tok töltötték be a levegőt. Nagyon vál-

tozatos ételek készültek, ugyancsak 

feladva a leckét a főzőverseny zsűrijé-

nek. A különböző összetételű 

bográcsos pörköltek mellett 

voltak különlegességek is, ké-

szült székelygulyás, román ere-

detű étel, lángos, különböző 

ízesítésű prósza, de még húsle-

ves is főtt az egyik fazékban. A 

túraverseny feladatait mindenki 

sikeresen teljesítette, a fáradt csapatok 

jó hangulatban elfogyasztották a sok 

finomságot, senki sem maradt éhes 

vagy szomjas a népes társaságból, erről 

a házigazdák is gondoskodtak. A nap 

további része is kellemesen telt, délu-

tán került sor három korosztályban a 

futóversenyre, melyre szép számban 

voltak jelentkezők. Kora este az ered-

ményhirdetés következett. A szerzett 

pontszámok alapján a kistérségi túra-

verseny nyertese Nemesapáti, második 

helyezettje Alsónemesapáti, míg a har-

madik helyen Egervár csapata végzett. 

A főzőverseny helyezettjei sorrendben 

Nagypáli, Egervár és Nemesapáti let-

tek. A verseny valamennyi résztvevője 

emléklapot kapott, a helyezettek érté-

kes jutalomtárgyakban részesültek. A 

futóversenyen helyezést elérők ingye-

nes belépőt nyertek a Nagypáliban, 

júniusban megrendezendő kétnapos 

kolbászfesztiválra. Az eredményhirde-

tést követően a házigazda mindenkinek 

megköszönte a részvételt, továbbá 

bejelentették, hogy jövőre Gősfa tele-

pülésen találkoznak újra.(hkzs) 

Nagypáli Nyugdíjas Egyesület közgyűlése 

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület május 24-én tartotta éves beszámoló közgyűlését, melyen a tagság kétharmada 

vett részt. A közgyűlésen Szekeres Istvánné az egyesület elnöke beszámolt a 2015. évi munkáról, valamint az önkormányzattól 

kapott támogatás felhasználásáról. Az egyesület sikeres évet zárt, az elmúlt évben két hónap kivételével havonta voltak külön-

böző rendezvények, a közösség jól összekovácsolódott. Emellett a rendelkezésre álló 

forrásokból eredményesen gazdálkodtak, jelentős tartalékkal zárták a 2015-ös évet. Az 

önkormányzattól kapott támogatás töredékét használták csak fel, ezért kérvényezik, hogy 

a pénzmaradványt az idei évben kirándulásra használhassák fel, azt ne vonja el az önkor-

mányzat. A jelenlévők az elnök beszámolóját, és az éves pénzügyi mérleget egyhangúan 

elfogadták. Az egyesület már az idei évben is számos rendezvényt tartott, a közeljövőben 

Baranya megyei kirándulást terveznek. 
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HÍREK, TÁJÉKOZTATÓKHÍREK, TÁJÉKOZTATÓK  

A polgárőr egyesület május 11-i 

közgyűlésén Farkas Zoltán elnök 

előterjesztésében elfogadták a 2015. 

évi beszámolót, valamint az idei évi 

költségvetést. A közgyűlésen dön-

töttek további 5 fő tagfelvételéről is, 

ezzel a tagok száma 37 főre emelke-

dett. Az egyesület az önkormányzat 

támogatásával hivatalosan 15 éve 

működik a faluban, tevékenységének 

fő célja a helyi közrend és közbiz-

tonság védelme, valamint a bűnmeg-

előzésben való közreműködés érde-

kében közterületi járőrszolgálat. 

Tagjai önkéntes belépéssel vehetnek 

részt tevékenységükben, melynek 

során az éjszakai járőrözésen felül 

rendszeresen figyelemmel kísérik a 

településre érkező idegen személyek 

településen belüli mozgását. A pol-

gárőrök szorosan együttműködve az 

önkormányzattal és a helyi civil szer-

vezetekkel számos rendezvényen 

vettek részt koordináló, rendező 

szerepet betöltve. Eddigi tevékeny-

ségük alatt csökkent községünkben 

a bűnelkövetők száma, jelenlétükkel 

nőtt a lakosság biztonságérzete, a 

lakóközösségek közötti kapcsolat 

erősödött.  

V. Szolár konferencia 

A Magyar Napelem és Napkollektor 

Szövetség a pest megyei Forster 

Vadászkastélyban május 11-12-én 

tartotta az V. Szolár Konferenciát, 

melyen részt vett  Köcse Tibor pol-

gármester is. A konferencia célja a 

szakma képviselőinek találkozása, 

együttműködésük, új napelem pro-

jektek elősegítése, továbbá a poten-

ciális kivitelezőkkel történő kapcso-

latok kiépítése. A konferencia első 

napján a résztvevők számos szakmai 

előadást hallgattak meg a témával 

kapcsolatban, többek között a 

napelemrendszerek működésének 

újszerű teljesítményoptimalizálási 

lehetőségeiről, a napelemes beruhá-

zások finanszírozási konstrukcióiról 

is. A második napon a továbbképzé-

seké volt a főszerep, melynek kere-

tében Randrianasolo Lalarison Ric-

hard Madagaszkár konzulja is elő-

adást tartott „Madagaszkár szolár 

jövője” címmel. A konzul úr és a 

polgármester előremutató együtt-

működési megállapodást kötött, 

m e l y n e k  k e r e t é b e n  a 

napelemrendszerek szerelését, mű-

ködtetését hazánkban tanuló mada-

gaszkári diákok Nagypáliban ismer-

kedhetnek a megújuló energia hasz-

nosításával, az itt működő rendsze-

rekkel. A későbbiekben az együtt-

működés közös nemzetközi projek-

tekben való részvételt is megalapoz-

hat és elősegíthet. 

Nagypáli Polgárőr Egyesület közgyűlése 

Tűzoltó Majális 

Lakhegy Önkéntes Tűzoltó Egyesület meghívására, május 1–én Nagy-

páli Önkéntes Tűzoltósága is, mintegy 15 fővel, nevezett a lakhe-

gyi versenybe. Tavalyi évben beszerzett tűzoltó autóval, illetve, a pol-

gárőrség autójával utazott az egység az immár hagyományosnak szá-

mító programra. 12 versenyző csapat sorakozott fel a megnyitóra és 

azt követő verseny szabályok ismertetésére. 4-5 éves „tűzcsibészek” 

és veterán állami tűzoltók is képviseltették magukat, részt vettek a 

versenyen és a szórakoztató programon is, de a vendéglátók által 

biztosított kolbász és virsli is kelendő volt. A csapatverseny ered-

mény hirdetésénél IV. helyen végzett a helyi csapat. Sok tapasztalattal 

jó hangulatban tűzoltó emlékekkel tért haza egységünk. 
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elnöke Madaras Attila ismertette a 

mozgalom célját, eddigi eredmé-

nyeit, majd az ünnepélyes díjátadá-

sok következtek.  

A 2015. évi pályázaton 19 település 

vett részt, az első helyezetten 

kívül közülük 13 község része-

sült még díjazásban. A 

„Falumegújítás több területén elért 

kiemelkedő teljesítményéért” díjban 

részesült 7 község (Zalaszentiván, 

Székkutas, Mátraszőlős, Jászladány, 

Dég, Csomád, Csikóstőttős), a 

„Fenntartható falufejlesztés kiváló 

színvonalú megvalósításáért” további 

6 település (Varsány, Orfű, Kun-

szállás, Iszkaszentgyörgy, Ebes, Du-

nakiliti) kapott díjat.  

A díjátadásokat követő ebéd szü-

netében a velünk utazó népi tánc-

csoport fergeteges előadást tar-

PROGRAMAJÁNLÓ 

szervezet mű-

ködéséről. Be-

szédében kitért 

arra is, hogy a 

n e m z e t k ö z i 

pályázat nyertese 2014-ben Tihany 

volt, Komlóska 3. helyezett lett. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy a 2016. 

évi nemzetközi pályázat díjátadó 

ünnepségére Tihanyban kerül sor 

szeptemberben.  

A rendezvényen Dr. Dukai Miklós a 

Belügyminisztérium helyettes ál-

lamtitkára az önkormányzatokat 

érintő kormányzati intézkedések-

ről, a várható változásokról, a Mi-

niszterelnökség főosztályvezetője a 

korszerű építésügy, minőségi építé-

szet érdekében tervezett intézke-

désekről adott tájékoztatást. A 

Falumegújítási Szakértői Bizottság 
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Június 05. /vasárnap/:  Gyereknapi  programok 

Június 25-26. /szombat-vasárnap/: II. Goldfinger Kolbászfesztivál 

Az Európai Falumegújítási Díj 2016 nemzetközi zsűrije 2016 áprilisában Klagenfurtban tartott ülésén fog-

lalkozott a 24 versenyző által benyújtott pályázattal és a zsűri megállapította, hogy minden pályázati anyag 

magas színvonalat képvisel. Magyarországot Nagypáli képviseli ebben a rangos versenyben. 

Ahhoz, hogy valós képet kapjanak a helyszínen a vidékfejlesztési és falumegújítási tevékenységekről a zsűri, 

kis csoportokban útra kel és személyesen látogat el a versenyben részt vevő településekre, vidékekre, ré-

giókba. Nagypáliban 2016. június 14-15-én tesznek látogatást a zsűri tagjai. 

Európai Falumegújítási díj 2016 - Zsűri látogatás 

tott, melyet a közönség szűnni nem 

akaró tapssal jutalmazott. Délután ke-

rült sor a díjazott települések rövid 

bemutatkozó előadására. Nagypálit a 

polgármester rövid tájékoztatását kö-

vetően egy kisfilm keretében is-

merhették meg a résztvevők, mely 

nagy sikert aratott a hallgatóság köré-

ben. A polgármester azt is hangsúlyoz-

ta, hogy ez a díj többévi erőfeszítés és 

a közösségi összefogás eredménye. 

Késő délután volt már, amikor a ren-

dezvény véget ért. 

Tisztelt Nagypáli lakosok! 

Az Önkormányzat kéri a falu lakosságát, hogy a környezetük rendezésének munkálatait, az ingatlanjaik 

előtti szokásos takarítást és fűnyírást lehetőleg a nemzetközi zsűri érkezését megelőzően  befejezzék. Ez-

zel Önök is hozzájárulhatnak községünk jó hírének hazai és nemzetközi erősítéséhez. 



A környezettudatosság mellett a 

település rendezettsége egy 

Ökofalu elengedhetetlen feltéte-

le. A közösségünk sokat tesz 

azért, hogy ne csak a jövőbe mu-

tató fejlesztéseké legyen a fősze-

rep, hanem korábbi értékeinket, 

hagyományainkat is megőrizzük. 

Ennek sajátságos módjaként nem-

régiben a környéket régóta jel-

lemző gesztenyésre emlékeztetve 

egy öreg, beteg szelídgesztenyefa 

kivágott törzséből készítettünk 

virágokkal díszített szoborkom-

pozíciót a Közösségi Ház előtt.  

Épülünk és szépülünk 

A virágosítási program keretében 

újszerű megoldással, hulladék-

hasznosítással szépítettük a kör-

nyezetünket. A gázüzemű falu-

busz elhasznált gáztartályai, vala-

mint a futballpálya készítésekor 

megmaradt műfű felhasználásából 

egyedi virágtartók színesítik a 

falut átszelő utat, az ezekben 

pompázó muskátlik szemet gyö-

nyörködtető látványt nyújtanak.  

Az élhetőbb környezet kialakítá-

sa érdekében folytatódik a közvi-

lágítási lámpák cseréje, melynek 

során a LED technológia válasz-

tott megoldásainál nem az olcsó-

ságé a főszerep, hanem kiemelt 

hangsúlyt kap a célszerűség, a 

mindenkor megfelelő fényerő 

biztosítása, emellett lehetőség 

szerint a fényszennyezés csök-

kentése. A korszerűsítési prog-

ram folytatásaként a Petőfi utcai 

lámpák cseréje következik, ahol a 

meglévő lámpatestek meghagyása 

mellett a fényforrások cseréjére 

kerül csak sor. Ezzel a megoldás-

sal a kivitelezési költségek is 

csökkennek. A munkák a közüze-

mi szolgáltató engedélyét követő-

en haladéktalanul megkezdődnek. 

Elkészült a műfüves pálya a faluban 

Nagypáli Önkormányzata az 

MLSZ Országos Pályaépítési 

Programján elnyert 22x42 m-es 

műfüves futballpálya megvaló-

sítása befejeződött. A pálya mű-

szaki átadása megtörtént.  

Jelenleg az MLSZ és az Önkor-

mányzat közötti üzemeltetési 

megállapodás véglegesítése törté-

nik. Ezt követően a pálya haszná-

latának rendjét - a megállapodás 

előírásainak figyelembevételével-, 

a Futballpálya állagsérelmének 

megelőzését szolgáló házirendet 

az MLSZ határozza meg. A házi-

rendet az MLSZ a palánkok külső 

felületén az általa meghatározott 

helyre helyezi el.  

A Futballpálya az Önkormányzat 

részére történő birtokba adását 

követően - a szerződés időtarta-

ma alatt - az Önkormányzat fele-

lőssége és költsége annak a sza-

bályszerű és megfelelő működte-

tése, karbantartása, üzemelteté-

se, valamint a jogszabályoknak és 

a biztonságos, balesetmentes 

üzemeléshez szükséges állagának 

biztosítása. A pálya rendeltetés 

szerinti használhatóságáról és 

rendjéről a falu honlapján, illetve 

a Hírmondóban fogjuk tájékoz-

tatni a falu lakosságát. 
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2016. június 25. szombat 

10,00 óra: Megnyitó 

Goldfinger Dávid a főszervező 

Vígh László Országgyűlési képviselő 

Köcse Tibor Nagypáli polgármestere 

Dr. Pál Attila Zala megyei Közgyűlés 

elnöke 

Süle Katalin Zala Megyei Agrárgazdasá-

gi Kamara Zala Megyei Elnöke 

Konferencia: 

„A Vidékfejlesztési Program aktuális 

támogatási lehetőségei” 

Előadó: Dr. Szili-Fodor Dóra Vidékfej-

lesztési referens Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara Zala Megyei Igazgatósága 

11,00 óra: Hagyományos disznóvá-

gás 

Szórakoztató Programok: 

14,00 óra: Unikum Együttes 

16,00 óra: Irigy hónaljmirigy  

18,00 óra: Kis Grófó 

19,00 óra: Pataky Művek 

20,30 óra: Edda koncert 

23,00 óra: Fáraó Buli 

2016. június 26. vasárnap 
10,00 óra Gasztronómiai bemutató 

Kolbásztöltés,  

Kispályás futballmérkőzés  a ZTE csa-

patával 

14,00 óra: Jump Rock Band együttes 

15,30 óra: Csepregi Éva műsora 

16,30 óra: Jolly és Suzy 

18,00 óra:  Majka & Curtis élő kon-

cert 

20,00 óra Hooligans koncert  

Kísérő programok:  

 Tűzoltó bemutató 

  Rendőrségi bemutató 

A rendezvény ideje alatt lévő kiállí-

tások:  

 sertésfajta bemutató,  

 növénytermesztés, húsfeldol-

gozás gépeinek bemutatója 

 takarmányforgalmazás 

PROGRAMOK 

Tisztelt Nagypáliak!Tisztelt Nagypáliak!  

A rendezvény szervezői és Nagy-

páli Önkormányzata ingyenes be-

lépést biztosít a kétnapos ren-

dezvényre minden Nagypáli lak-

címmel rendelkező lakosnak.  

Az ingyenes belépést biztosító kar-

szalagok a rendezvény bejáratánál 

június 25-én szombaton 10,00 és 

13,00 óra között vehetők át.  

Az ingyenes belépésre való jogo-

sultság igazolásához a lakcímkártya 

felmutatása szükséges, melyet a 

szervezők egyeztetnek az Önkor-

mányzat által biztosított névjegy-

zékkel. 

Az ingyenességet biztosító karsza-

laggal nem rendelkezők a belépő 

megfizetésével látogathatják a ren-

dezvényt. 

A 6 év alatti gyerekek részére a 

belépés ingyenes. 

 


