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Köztérmegújítási Nívódíj 

került a Főnix park, a lakótelepi Grund, 

a Templomkert, a faluközpont az ener-

giapark bemutatóhellyel, a Magyar Ró-

zsák Kertje, az Ökologikus Témapark a 

boronapincével. A díj átadására várható-

an augusztus 24-26. között Kecskemé-

ten kerül sor a XXI. Országos Főépíté-

szeti Konferencián. (hkzs)  

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az 

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság 

Egyesület által kiírt pályázaton újabb si-

kert ért el a település. A díjak két kate-

góriában, Lakókörnyezet közterei és Tele-

pülésközpont, főtér kategóriában kerültek 

meghirdetésre, azonban a zsűri csupán 

Lakókörnyezet közterei kategóriában ítélt 

díjat három önkormányzatnak, utóbbi 

kategóriában nem adott ki díjat. Nívódí-

jat kapott az Újpesti Lakótelep Közterü-

let-Rehabilitáció I. Ütem-Rózsavirág tér, 

dícséretben részesült Szarvas Város La-

kókörnyezet Köztereinek megújítása, 

továbbá a zsűri különdíját kapta a 

Nagypáli Csodái című pályázat. A 

pályázatban többek között bemutatásra 

Előzetes a folyamatban lévő pályázatok előkészítéséről 

A debreceni egyetemmel együttmű-

ködve két nagyobb horderejű pályázat 

előkészítése zajlik az önkormányzatnál. 

Mindkettő nagypáli központú térségi 

pályázat, példaértékű vidékfejlesztési 

modell az idegenforgalomban és a saját 

gazdaság építésében.  Az ÖKO 20 KM 

Logisztika lényege az állattartás, me-

zőgazdasági termelés, biogáz üzemmel 

megtermelt energia és termékfeldolgo-

zás szimbiózisából létrejövő mintapro-

jekt, ahol 20 km-nél nem nagyobbak a 

távolságok. Ettől környezetbarát, ugya-

nakkor költséghatékony is mert egy-

részt a szereplők egymástól adják-

veszik az árut, így nem épül be semmi-

lyen árfelhajtó közbenső értékesítési 

lánc, másrészt a megtermelt energia is 

helyben fogyasztódik el, a vezetékes 

hálózatra nem termelődik fel, közben-

ső megállapodás szerinti áron érhető el 

mindenki számára. A hazai vidékfejlesz-

tési pályázat feltételrendszere szigorú, 

a pályázat készültségi foka 70-80 %-os, 

a célok megvalósításához elengedhetet-

len annak kedvező elbírálása. 

A másik téma, térségi idegenforgalmi 

szereppé válás Nagypáliban, ahol a 

környék természeti adottságainak, a 

meglévő turisztikai feltételeinek 

(működő lovarda, éttermek, vizipark, 

stb.) kihasználásával komplett progra-

mok állíthatók össze a turisták számá-

ra. Ehhez lényegében egy olyan számí-

tógépes aplikáció is készül, amelynek 

segítségével különböző hosszúságú 

időszakra akár már otthon is megter-

vezhetik a leendő turisták a nyaralásuk 

részletes programját. Az önkormányzat 

a projekt sikere érdekében hamarosan 

új munkatársat alkalmaz, akinek az ide-

genforgalom szervezése, lebonyolítása, 

kérésre egyéni turisztikai programok 

összeállítása lesz az alapvető feladata. 

Ezen felül foglalkozik szálláshely biztosí-

tásával, intézi a buszbérléseket, bekap-

csolódik rendezvények szervezésébe, 

ellátja a polgármesteri kabineti felada-

tokat is. A sikeres projekthez elenged-

hetetlenek a további turisztikai célú 

fejlesztések, a helyi szálláshelybővítés, 

mely a pályázati lehetőségek, befekte-

tési vállalkozók jelentkezésének függvé-

nyében várhatóan több ütemben fog 

megvalósulni. A célok elérése érdeké-

ben a közelmúltban az önkormányzat 

ingatlanvásárlásokkal gyarapította va-

gyonát. 



A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége 

Egyesület szervezésében július 9-én 

Baranya megyébe kirándultunk. A 

meghirdetett program, az Abaligeti 

cseppkőbarlang, valamint a közeli 

Orfű nevezetességeinek megtekinté-

se, sokakat vonzott. Az utazás, mint 

mindig, most is jó hangulatban telt, a 

terv szerint meg is érkeztünk első 

uticélunkhoz, az Abaligeti cseppkő-

barlanghoz. A közel egyórás barlang-

túra során páratlan látnivalókban 

volt részünk. Túravezetőnktől meg-

tudhattuk, hogy a Mecsek egyik leg-

ismertebb és legnépszerűbb termé-

szeti látnivalója a különleges forma-

kincséről, cseppköveiről híres Abali-

geti-barlang, mely a járat teljes hosz-

szában folyó pataknak köszönhetően 

ma is fejlődik, változik. A barlang 466 

méteres főága a turisták által is gya-

logosan kényelmesen bejárható, a 

közel 2 km hosszú, és 50 méteres 

függőleges kiterjedésű teljes barlang-

rendszer a barlangászok kedvelt ku-

Baranya megyébe kirándultak a nyugdíjasok 
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tatóhelye. A barlangrendszer na-

gyobb része triász időszaki szürke 

mészkőben alakult ki, a hőmérséklet 

a barlangban 10-13 °C, a páratarta-

lom 97%-os. Az 1960-as évek óta 

folyik itt a légúti megbetegedésben 

szenvedők gyógykezelése, 2000-ben 

gyógybarlanggá nyilvánították. A bar-

lang és felszíne 2009 óta a Nyugat-

Mecsek Tájvédelmi Körzet része, 

élővilágát több mint 190 faj (főként 

ízeltlábú) alkotja. A barlang jelentős 

denevérpihenő, a téli időszakban a 

zavarást jól tűrő kis- és nagy patkós-

orrú denevérek százai figyelhetők 

meg. A barlang különleges formájú 

képződményei közül több nevet is 

kapott, így láthattuk többek között a 

Pisai ferdetornyot, a Flórián-kutat, a 

Niagara-vízesést. Utunk ezután a 

közeli Orfűre vezetett, a 700 fős 

község a Mecsek hegyhát közepén 

fekszik, Pécstől 14 km-re. A telepü-

lés legnagyobb nevezetessége a há-

rom mesterséges tó, melyet 60-as 

és 70-es években hoztak létre. Az 

Orfűi- és a Pécsi-tó turisztikai, míg a 

Hermann Ottó-tó tájvédelmi jellegű. 

A környék a turisták kedvelt cél-

pontja, idegenforgalmi látványosság-

ban bővelkedik. Mi először a kemen-

cés udvarba és a tájházba látogat-

tunk el, majd megtekintettük a ma-

lommúzeumot. A kemenceudvarban 

a magyarság kemencetípusait kor-

hűen építették meg, valamennyi 

működőképes, itt készülnek a ha-

gyományos kemencés paraszti éte-

lek. A vendéglátás céljára hagyomá-

nyos módon, faszöggel épült pajta 

áll rendelkezésre, a tájházban töb-

bek között medvehagyma-kiállítást 

is láttunk. A malommúzeumban 

érdekfeszítő előadás keretében 

ismerkedtünk meg a molnárok 

munkájával, megnéztük a Meké-

nyesről áttelepített, egykoron ló-

hajtásos szárazmalmot és olajütőt, 

illetve a Vízfő-forrás patakjára tele-

pült XIX. századi vízimalmot, amely 

az ország egyetlen működési enge-

déllyel bíró patakmalma. Hazaindu-

lásig kellemesen telt az Orfűi tó 

partján az idő, amellett, hogy új 

élményekkel gazdagodtunk, ez a 

kirándulás is közelebb hozott ben-

nünket egymáshoz. (hkzs) 

Jó hír az érintett lakosoknak, hogy az előzetes tervezési 

szakasz lezárultával, a szükséges források biztosításával 

még az idén megvalósul a Kisfaludy utca teljes felújítása. 

Ennek keretében folyókák, térkövezett útburkolat és 

kapubejáratok készülnek. Az utóbbi időszak rendkívül 

szélsőséges időjárása miatt fokozottan előtérbe került a 

lakóparkban is a felszíni vízelvezetés szükségessége, 

várhatóan önkormányzati forrásból részlegesen ez is 

megoldásra kerül az ősz folyamán.  

Pályázati elbírálás alatt van a Petőfi utca felének felújítá-

sa. Életveszélyessége miatt rövidesen megkezdődik a 

régi iskola épületének elbontása. 

Tervezett útfelújítások, épületbontás 
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Az utóbbi időszak szélsőséges időjárása 

óriási károkat okozott, és még most is 

okoz országszerte, sajnos ebből mi 

Nagypáliak sem maradtunk ki.  A falura 

június 5-én özönvíz zúdult, s alig egy óra 

leforgása alatt 78 mm csapadék hullott 

(a faluközpont meteorológia állomás 

mérése szerint), mely többek között a 

lakóparki kerteket, a völgyben épült 

lakóházat is elöntötte. Az esettel kap-

csolatban lakossági közérdekű bejelen-

tés érkezett az önkormányzathoz, mely-

ben a bejelentő azt sérelmezte, hogy a 

lakóparkban az önkormányzat mulasztá-

sa, a felszíni vízelvezetés megoldatlansá-

ga is hozzájárult a bekövetkezett a ka-

tasztrófához. Az ügy kivizsgálása érde-

kében az önkormányzat kezdeményezé-

sére az érintett hatóságok (Zala Megyei 

Rendőrfőkapitányság, Magyar Közút 

Nonprofit Zrt., Zala Megyei Katasztró-

favédelmi Igazgatóság, Nemzeti Agrár-

gazdasági Kamara, EON Közép -

Dunántúli Gázhálózati Zrt.) és a beje-

lentő képviselője jelenlétében helyszíni 

bejárást tartottak, melyről jegyzőkönyv 

készült. A polgármester elmondta, hogy 

a lakóparkot egy ingatlan-befektető ter-

veztette, kiviteleztette és értékesítette 

a telkeket a lakók számára. A területen 

földfelszín alatti közműrendszer épült 

amely műszakilag behatárolja a csapa-

dékvíz elvezetés megoldásait, amelyet 

még a domborzati viszonyok adottságai-

hoz is igazítani kellett. Ezért részben 

földfolyókás részben csövezett műszaki 

megoldással készült. A vízelvezető rend-

szer, utólagosan a tervektől eltérő át-

alakítás nem hajtható végre. Megjegyez-

te továbbá, hogy a tulajdonosra is vo-

natkoznak építési szabályok, védekezni 

kell az időjárási körülmények ellen, nyil-

ván a földművelőt is terheli felelősség. A 

katasztrófavédelmi igazgatóság képvise-

lője felhívta a figyelmet arra, hogy ezen 

a napon 22 településen volt vis maior 

jellegű esőzés. Véleménye szerint ez 

olyan mennyiségű esőzés volt, amire 

nem lehet felkészülni, ezt semmilyen 

árkok nem képesek elvezetni. A 102 ha 

mezőgazdasági területen a búza, erdő 

sem tudja megtartani ezt a mennyiségű 

esőt. Az önkormányzat több intézke-

dést is tett a kárelhárítás érdekében, 

markológéppel mélyítették a meglévő 

árkokat, kitisztították az átereszeket, a 

közmunkások és a Polgárőrség segített 

a bajba jutott ingatlantulajdonosnak. A 

bejáráson részt vevők egybehangzóan 

megállapították, hogy a jelenlegi átere-

szek kapacitása nem elegendő a mező-

gazdasági területről átfolyó óriási meny-

nyiségű víz levezetésére. Keresni kell 

azokat a műszaki megoldásokat 

(záportározó a ráfolyó vizek tárolására), 

melyekkel a felszíni vízelvezetés javítha-

tó. Ennek során az érintett feleknek 

(önkormányzat, katasztrófavédelem, 

közútkezelő, gazdálkodó) együtt kell 

működni, a szükséges forrásokat is biz-

tosítani kell, de az ingatlantulajdonosok-

nak is mindent meg kell tenniük a jövő-

beni hasonló esetek elkerülése érdeké-

ben. A lakópark legmélyebb részén lévő 

épületeknél célszerű szilárd kőből kerí-

tést építeni, az ingatlan körül a folyókás 

vízelvezetést megoldani. Emellett foko-

zottan fontos, hogy a házak előtti közte-

rület füvesítve legyen mindenhol,  és az 

előírások betartásával kerülendő a kü-

lönböző sziklakertek kialakítása, díszka-

vicsos parkosítás, mivel ez a vízelfolyást 

akadályozza, és rongálási károkat is 

okozhat az ingatlantulajdonosnak. (forrás: 

a bejárásról készült 2016. július 13-i jegyző-

könyv) 

Nagypáli Polgárőr Egyesület családi napja 

Nagy érdeklődés kísérte a helyi polgár-

őr egyesület július 30-án, az ÖKO-

völgyben megtartott családi napját. Ezen 

a verőfényes, fullasztóan meleg nyári 

napon kicsik és nagyok együtt szóra-

koztak, mindenki megtalálta a számára 

legkedvezőbb időtöltést. A kicsik önfe-

ledten pancsoltak a medencénél, fárad-

hatatlanul futkároztak, hancúroztak a 

felnőttek felügyelete mellett. A rende-

zők gondoskodtak finom ételekről, hű-

sítő italokról, a kemencénél készült a 

pacal és csülökpörkölt, de a gyros sem 

hiányzott a kínálatból, melyhez többféle 

öntetből is lehetett választani. Utóbbi 

főleg a fiatalabb korosztály között ara-

tott nagy tetszést, az „öreg” polgárőrök 

többsége inkább a hagyományos pör-

költ mellett döntött, arra jobban csú-

szott a hideg sör, no meg a finom tokaji 

bor is beszélgetés közben. A rendez-

vényre ellátogatott a „Kókusz” névre 

hallgató kutyuska is, aki egyhamar a 

középpontba került, és láthatóan ez 

egyáltalán nem zavarta. Ez a kellemesen 

együtt töltött délután még jobban ösz-

szekovácsolta a polgárőröket és család-

tagjaikat, barátságok elmélyültek, újak 

szövődtek, a csapatépítés sikeres volt. 

Lakossági közérdekű bejelentés kivizsgálása 
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kölcsönösen tisztelik egymás kultú-

ráját, nyelvét, hagyományait. A ren-

dezvény logója, a hágó árnyékában 

történő kézfogást ábrázoló rajz 

nagyszerűen jelképezte ezt a népek 

közötti kölcsönös barátságot, part-

nerséget és együttműködést. Az 

emlékmű a magyar nép számára 

rendkívüli történelmi jelentőséggel 

bír, ugyanakkor mára már az össze-

fogásnak is jelképévé vált. A szer-

vezőknek nem titkolt célja, hogy 

ezentúl évente megrendezzék a 

nemzetek barátságát elmélyítő 

fesztivált, felelevenítve a Vereckei-

hágón 20-30 évvel ezelőtti fesztivá-

lok hangulatát és hagyományait. A 

honfoglalási emlékmű lábánál fel-

épült fesztiválfaluban a borús idő 

ellenére mindenki jól szórakozott, 

a színpadon egymást érték a külön-

böző nemzeti-kulturális jellegű 

produkciók, koncertek, körülötte a 

lacikonyhákban készült ételek íny-

csiklandó illata terjengett. A sebté-

ben összeácsolt filagóriákban 

a fesztiválozók kellemes be-

szélgetés mellett ehettek, 

ihattak, a kirakodóvásárban 

kedvükre nézelődhettek, be-

szerezhették az otthoniak 

számára a „vásárfiát”. A ren-

PROGRAMAJÁNLÓ 

Alsóverecke polgármestere Mihajlo 

Rjabincsak meghívására Nagypáli 

polgármestere és a képviselő-

testület tagjai részt vettek a július 

14-18. között első alkalommal 

megrendezett Cimbora Fesztiválon. 

A nemzetközi fesztivált a Vereckei-

hágón található honfoglalási emlék-

mű közvetlen közelében, a Volóci 

járásban található Verebes telepü-

lés határában tartották. A rendez-

vényen a helyi  ukrán és magyar 

települések mellett számos szom-

szédos ország, így Magyarország, 

Románia, Szlovákia és Lengyelor-

szág testvértelepüléseinek polgár-

mesterei és a velük érkezett kisebb

-nagyobb delegációk is képviseltet-

ték magukat, díszvendégként Vida 

László ungvári magyar konzul is 

meghívást kapott. A konzul úr véle-

ménye szerint a civil kezdeménye-

zésre létrejött rendezvény arról 

szólt, hogy a közép-európai népek 
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Augusztus 28. /vasárnap/: Autóbuszos kirándulás Sümeg - Tapolca -Balaton. 

Szeptember 03./szombat/: Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület Családi Nap. 

Szeptember 18./vasárnap/: Mobilitás Hét zárónapja és Önkormányzati Családi Nap. 

Kárpátalján jártak az önkormányzat vezetői 

dezvényen a részt vevő települések 

között a régebben is fennálló együtt-

működés egyrészt erősödött, másrészt 

új kapcsolatok is kialakultak. Köcse 

Tibor Nagypáli polgármestere a Tisza 

News újságírójának adott interjúban 

hangsúlyozta, hogy az elszakított or-

szágrészekkel való szorosabb együtt-

működés szerepel az elképzeléseik 

között, ennek formájában már konkré-

t u m o k  i s  k ö r v o n a l a z ó d n a k . 

Alsóverecke fogadó kész az alternatív 

energiaforrások, nap- és szélerőművek 

telepítésére, már elkezdődött az ottani 

magyar honvédsírok feltárása és rend-

betétele is, melyhez lehetőségeikhez 

mérten a Nagypáliak is szeretnének 

hozzájárulni a jövőben. Ezen túlmenő-

en a tapasztalataik átadásával segíteni 

szeretnének a későbbiekben megnyíló 

EU-s pályázati lehetőségek kihasználá-

sában, az idegenforgalom fellendítésé-

ben, szervezésében, mivel a kárpátaljai 

testvértelepülés számára ez kitörési 

pont lehetne a későbbiekben. (hkzs) 
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Újszerű megoldások a Napkorona-fesztiválon 

 

NAPKORONA FESZTIVÁLNAPKORONA FESZTIVÁL  

A korábbi hagyományokhoz iga-

zodva az idén is megrendezésre 

kerül a Napkorona fesztivál, 

ugyanakkor az idén a lebonyolí-

tásban számos új elemet tervez 

az önkormányzat.  

Az augusztus 12-14. között zajló 

rendezvényen az egyéb progra-

mokra a korábbiaknál nagyobb 

hangsúlyt fektetnek. Ennek kere-

tében előtérbe kerül a sporttevé-

kenység, pénteken a győrvári Ku-

ruc-tónál horgászverseny lesz, 

másnap zajlik az új műfüves pá-

lyán a futballbajnokság.  

Jelentős változás a harmadik nap-

ra meghirdetett gazdanap, me-

lyet traktorbemutató, ügyességi 

versenyek, a parasztolimpia is 

színesít, lesz adok-veszek vásár, 

közös ebéd meglepetésprog-

rammal fűszerezve.  

Újdonságként a fesztivál ese-

ményeiről az önkormányzat 

Facebook oldalán az érdek-

lődők folyamatosan tájéko-

zódhatnak. A fesztivál részle-

tes programját és az infor-

mációs elérhetőségeket az alábbi-

akban közöljük. 

INFO: 

Tel.: 0630/825 9241 és 20/269 6540 

web.: www.nagypali.hu 

facebook.com/nagypalionkormanyzat 

nagypalinapkoronafeszt@gmail.com 
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