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ÁTADTÁK A KÖZTÉRMEGÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT KÜLÖNDÍJÁT 

került, mivel a testület a Nagypáli önkor-

mányzat köztérrendszer-megújítási 

pályázatát különdíjjal jutalmazta, a dí-

jat Köcse Tibor polgármester vette át. Ki-

osztották a Hild János díjat is, a nagyvárosi 

kategóriában Józsefváros, a középvárosiban 

Kisújszállás, míg a kistelepülés kategóriában 

Tihany önkormányzata részesült.  

Kecskeméten került sor augusztus 24-26. 

között a XXI. Országos Főépítészeti 

Konferenciára, melyen a szakmai progra-

mok mellett főépítészeket díjaztak, valamint 

kiosztották a Köztérmegújítási Nívó- és 

Hild János díjat is. A konferencián mintegy 

170 szakember vett részt, fő témái a sze-

cesszió, az arányos fejlődés és az építészet 

jogi kérdései voltak. A konferencia másnap-

ján került sor a díjátadó ceremóniára, mely-

nek keretében András István balatonfüredi 

és Varga Csaba nagymarosi főépítész átve-

hette az Év Főépítésze Díjat, az Főépítészet 

Életmű Díját pedig idén a nyugdíjba vonuló 

Rátkai Csaba egri főépítésznek Ítélték oda. 

Átadták az immár ötvenéves Magyar Ur-

banisztikai Társaság által kiírt pályázat 

elismeréseit is, a köztérmegújítási nívódíjat 

Újpest önkormányzata kapta, míg Szarvas 

önkormányzata dícséretben részesült. Tele-

pülésünk ismét a közfigyelem központjába 

AZ V. NAPKORONA FESZTIVÁL IS SZÉLES TÖMEGEKET VONZOTT 

Az önkormányzat már ötödik alka-

lommal rendezte meg a napkorona 

fesztivált, mely az idén számos új 

elemmel bővült. A fesztivál alatt 

most is volt nemzetközi hőlégbal-

lon találkozó, a vállalkozó szellemű-

ek kipróbálhatták a hőlégballonos 

repülést is. Az eseménysorozathoz 

első alkalommal társult horgászver-

seny, melyet a győrvári „Kuruc-tó”-

nál bonyolítottak le. A fesztivál 

másnapján került sor az új műfüves 

sportpálya ünnepélyes átadására, a 

pályaavató focibajnokságra számos 

csapat nevezett. Nagy érdeklődés 

mellett zajlott a horgászverseny és 

a futballkupa, az eredményhirdetés, 

a már hagyományos díjak, kitünteté-

sek ünnepélyes átadása, a község 

díszpolgárainak köre is bővült. A 

fesztivál kiemelt eseménye volt va-

sárnap az első Nagypáli Gazdanap 

programsorozata, az ennek része-

ként megrendezett parasztolimpia, 

a régi aratóünnepek hangulatát fel-

idéző térszínházi bemutató, a hor-

tobágyi csikósok produkciója. A 

fesztiválozókat ez alkalommal is 

különböző könnyűzenei programok 

szórakoztatták, szombaton hajnalig 

tartott a FÁRAÓ buli, vasárnap 

többek között a LORD együttes 

gondoskodott a látogatók jó hangu-

latáról. Szombaton este teltház 

előtt zajlott a DÁRIDÓ Galambos 

Lajcsival és vendégeivel, vasárnap 

fergeteges sikert aratott a Piás Nő-

vérkék mulatósa, a helyi néptánc-

csoport műsora.  A rendezők ezút-

tal sem feledkeztek meg a fiatalabb 

korosztályról, volt kitelepült vidám-

park, a választékos programok kö-

zött szerepelt bohóc műsor is. A 

fesztivál utolsó napján a hagyomá-

nyoknak megfelelően a helyi temp-

lomban szent misét tartottak Natá-

lia nővér tiszteletére. A rendez-

vénysorozatot az „égiek” is támo-

gatták, mindvégig esőmentes igazi 

nyári idő volt. Záróakkordként va-

sárnap este rendkívül látványos tű-

zijátékban gyönyörködhettünk.  



A napkorona fesztivál jegyében új 

kezdeményezésként került sor a 

harmadik napon, augusztus 14-én 

megrendezett gazdanapi programok-

ra, melynek nem titkolt célja a me-

zőgazdasági munka és a hazai termé-

kek elismerésének növelése.  

Az Első Nagypáli Gazdanap ün-

nepélyes megnyitóján Köcse Tibor 

polgármester köszöntötte az egybe-

gyűlteket. Beszédében kiemelte, 

hogy a rendezvényre elsősorban a 

vidék szépségének, a környék fejlő-

désének és a múlt értékeinek meg-

őrzése céljával került sor. Hangsú-

lyozta azt is, hogy tiszteletet érde-

melnek azok a gazdák, akik szakér-

telmükkel magas színvonalon műve-

lik meg az itteni jó adottságú termő-

földeket, és ezzel hozzájárulnak az 

agrárgazdaság sikeréhez, megbecsült-

ségének növeléséhez.  

A gazdanapi eseményeket megtisz-

telte jelenlétével dr. Torgyán József 

ELSŐ ALKALOMMAL RENDEZTEK GAZDANAPOT A FALUBAN 
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ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐLÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL  

volt miniszter és kisgazda politikus 

is, aki elmondta, hogy a hazai vidé-

ket járva tud összehasonlítást tenni, 

így Nagypálit az itt látottak és az 

elért eredmények alapján méltán 

tartja követendő példának a hazai 

falvak számára. Ugyanakkor beszé-

dében az is elhangzott, hogy „egyik 

szeme sír”, mivel véleménye szerint a 

magyar gazdatársadalmat, a földmű-

veseket ma nem övezi, olyan elisme-

rés, amely megilletné őket.  

A gazdanapra előzetes regisztráció 

alapján érkeztek a résztvevők, az 50 

éves, ma is működőképes kombájn-

tól a legmodernebb traktorokig szá-

mos mezőgazdasági eszköz sorako-

zott fel. A rendezők ügyességi trak-

torversenyt is rendeztek, látványos 

volt, ahogy ezek a hatalmas gépek 

kezelői a feladatokat végrehajtották, 

előre-és hátramenetben is szlalo-

moztak a bóják között.  

A rendezvény keretében íjászati be-

mutatót is tartottak, a felnőttek 

mellett a kicsik is ügyesen kezelték 

ezt a nem veszélytelen, ősidőket 

idéző sporteszközt. A régi mester-

ségek bemutatása sem maradt el, 

voltak itt bőrösök, kosárfonók 

szebbnél szebb portékáikkal, de az 

érdeklődök megismerkedhettek a 

kovácsmesterség fortélyaival is. A 

PUSZTA ÖTÖS lovasbemutató 

nagy sikert aratott a látogatók kö-

rében, ez a kecskeméti lovas vállal-

kozás produkciójával még a marok-

kói királyi udvarban is sikerrel sze-

repelt.  

A gazdanap díszvendége, a volt mi-

niszter feleségével együtt hintón 

járta be a falut, több gazdanapi ren-

dezvénybe is bekapcsolódott, a je-

lenlévőkkel kötetlenül beszélgetett. 

Dr. Torgyán József augusztus 18-án 

kelt levelében külön is köszönetet 

mondott az itt szerzett felejthetet-

len élményért, további sikereket 

kívánt a falu „nemzetgyarapító mun-

kájához”, és egyben meghívta a kö-

zség küldöttségét a jövőre Csoko-

nyavisontán megrendezésre kerülő 

Magyar Földművesek Napjá-

nak első rendezvényére. 
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HÍREK, TÁJÉKOZTATÓKHÍREK, TÁJÉKOZTATÓK  

Tisztelt Szülő! 

Nagypáli Község Önkormányzata 2016.július 25. napján megtartott képviselő-testületi ülésén Nagypáli Kö-

zségben állandó lakhellyel rendelkező, óvodai (5 000 Ft) nappali tagozatos általános iskolai (7 000 

Ft), középiskolai és nappali rendszerű felsőfokú tanulmányokat (10 000 Ft) folytató diákok ré-

szére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése céljából támogatás folyósításáról döntött. 

Az Adatlapokhoz kérjük csatolni az intézményi jogviszony (óvodai, középiskolai és nappali rendsze-

rű felsőfokú tanintézményi jogviszony) fennállását alátámasztó óvodai illetve iskolalátogatási igazo-

lást, amely feltétele a támogatás folyósításának. 

Kérem, hogy a beiskolázási illetve óvodáztatási támogatási határozat elkészítéséhez szíveskedjenek 

a korábban kiküldött adatlapot hiánytalanul kitöltve, különös tekintettel az adatlapon lévő szülői nyilatko-

zatra, illetve a szükséges óvodai-és iskolalátogatási igazolásokkal együtt eljuttatni a Nagypáli Közös Ön-

kormányzati Hivatal (8912, Nagypáli, Arany J. u. 26.) részére. (Információ: Tel/fax: 92/564-041, 06-20/24-

77-842) 

Nagypáli, 2016. augusztus 22. 

Köcse Tibor sk. 

polgármester 

Hőlégballonok lepték el a zalai égboltot 

A napkorona fesztivál ideje alatt 

negyedszer került sor nemzetközi 

hőlégballon találkozóra, e különös 

sportág kedvelői már pénteken dé-

lután elfoglalták kedvelt állomáshe-

lyüket az ÖKO-völgyben.  

A zalaegerszegiek mellett ezúttal is 

képviseltették magukat a szlovének, 

de ellátogattak ide a budapesti, sop-

roni kiskőrösi és szlovákiai egyesü-

letek is. A hőlégballonok működési 

elvükből adódóan a reggeli és esti 

órákban repültek, a felszállás helyét 

a széljárás is befolyásolta, így két 

alkalommal a győrvári horgásztónál 

emelkedtek a magasba az óriásgöm-

bök. Pénteken este az ukrajnai test-

vértelepülés, Alsóverecke küldött-

ségének tagjai próbálhatták ki e nem 

mindennapi élményt nyújtó repülést, 

a későbbiekben pedig előzetes je-

lentkezés alapján bárki felemelked-

hetett a magasba. A repülési előké-

születeket kíváncsian figyel-

ték az érdeklődők, ebbe a 

munkába bekapcsolódhattak 

az utasok is. A szemlélődők 

láthatták, hogy nem is olyan 

egyszerű ezeket a hőlégballo-

nokat repülésre alkalmassá 

tenni, komoly erőpróba előzi 

meg a földtől való elrugasz-

kodást. Az eget ellepő hőlég-

ballonok látványa lentről is csodála-

tos, azzal viszont biztosan mindenki, 

aki a hőlégballonozást kipróbálta 

már egyetért, hogy megéri legyőzni 

az esetleges félelmet, a levegőben 

repülni, a magasból szemlélni az 

alattunk elterülő zalai tájat soha 

nem feledhető maradandó élmény. 

Az utazás biztonságos és jól szerve-

zett volt, bízunk abban, hogy az ötö-

dik találkozó sem marad el jövőre. 

NAGYPÁLI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE FELHÍVÁSA 
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ÉRDEKESSÉGEK, INFORMÉRDEKESSÉGEK, INFORMÁCIÓKÁCIÓK  

gítése. Ezért is fontos, hogy a lab-

darúgás mellett legyen helyben le-

hetőség más sportok gyakorlására 

is, így a kosarasok, kézilabdázók, 

teniszezők is hódolhassanak szen-

vedélyüknek, a kocogók, futók ezt 

korszerű gumilapos futópályán te-

hessék, az erőnlétét bárki a jól fel-

szerelt konditeremben fejleszthes-

se. Az önkormányzat a gyerekek-

nek is kedvezni szeretne a gör-

deszka pálya kiépítésével. Az avatás 

alkalmából Preisinger Sándor el-

nök úr kiemelte, hogy a mintegy 40 

millió Ft-os összköltségű, 70%-os 

támogatással megépült műfüves 

pálya elsődleges célja a labdarúgás 

népszerűsítése, s ez akkor fog 

megvalósulni, ha biztosítva lesz a 

folyamatos kihasználtsága. Simon 

Attila a Verseny és Szabadidősport 

Egyesület elnöke a falu lakosainak 

nevében is megköszönte a korsze-

rű létesítményt, kiemelte, hogy a 

tervek szerint a Sport-

centrum kialakítása a 

pénzügyi lehetőségek 

függvényében több év 

alatt jöhet létre, ehhez 

nemcsak támogatókra van 

szükség, az is nagyon fon-

tos, hogy a létesítménye-

ket minél szélesebb kör-

ben vegyék igénybe. En-

nek jegyében a pályaava-

PROGRAMAJÁNLÓ 

A fesztivál másnapján a falu lakosai-

nak nagy örömére ünnepélyes ke-

retek között avatták fel a nemrég 

elkészült műfüves sportpályát, így 

már az előírt szabályok és feltéte-

lek betartása mellett a sportszere-

tők azt igénybe vehetik. Az avató 

ünnepségre a beruházást segítő 

szervezetek képviselői mellett ne-

ves közéleti személyek is meghívást 

kaptak, így többek között Vígh 

László a térség országgyűlési kép-

viselője, Dr. Boros Imre, korábbi 

PHARE miniszter, valamint 

Preisinger Sándor az MLSZ Zala 

Megyei Társadalmi elnöke is. 

Köcse Tibor polgármester avató 

beszédében hangsúlyozta, hogy a 

műfüves sportpálya a területen ki-

alakítandó Közösségi és Sportcent-

rum első állomása. Az önkormány-

zat tervei szerint még további 

sportlétesítmények épülnek a jövő-

ben, melyek célja a lakosság, és 

főleg a fiatalok egészséges életmód-

ra nevelése, a sport szeretetének 

és rendszeres gyakorlásának előse-
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Szeptember 18./vasárnap/: Mobilitás Hét zárónapja és Önkormányzati Családi Nap. 

Szeptember 24./szombat/: Autóbuszos kirándulás az ausztriai Fürstenfeldbe. 

FELAVATTÁK A MŰFÜVES FOCIPÁLYÁT, GAZDÁRA LELT A VÁNDORKUPA 

tással egy időben az önkormányzat a 

fesztivál programjaként hagyományte-

remtő jelleggel Futball Vándorkupa 

Bajnokságot hirdetett, melyre ezúttal 

8 csapat nevezett. Nagy érdeklődés 

kísérte a reggel óta zajló meccseket, 

mindenki kíváncsian várta kik lesznek a 

dobogósok. Élvezetes és színvonalas 

körmérkőzéseket láthattak a szurko-

lók, kora délutánra kialakult a végered-

mény. A vándorkupát a Tűzoltók és 

barátaik csapata nyerte, második he-

lyen végzett a Nagypáli Polgárőrség 

csapata, míg a bronzérmet a Péterfa 

SC nyerte el. Az ukrajnai vendégek 

„vegyes” csapatának játékát a zsűri 

különdíjjal jutalmazta, a vándorkupa 

gólkirálya Kocza Balázs, a legjobb ka-

pus Páván Zsolt lett. Egyhangú dön-

téssel a legszebb gólért Szekeres Ta-

más kapott díjat, jutalmul ingyenes 

hőlégballonos utazásban részesült.  
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SIKERES VOLT AZ AMATŐR TÉRSZÍNHÁZI ELŐADÁS 

 

NAPKORONA FESZTIVÁL ESEMÉNYEINAPKORONA FESZTIVÁL ESEMÉNYEI  

A napkorona fesztivál utolsó napján az önkor-

mányzat falu ebédre hívta a község lakosait, 

már reggel óta több kondérban rotyogott az 

ízletes gulyás.  

Az ebédet megelőzően került sor a meglepe-

tés programra, a helyi amatőr „színjátszó cso-

port” egy korabeli kézi aratás és az azt követő 

ebéd hangulatát idézte fel a régen hagyomá-

nyos aratóbállal megfűszerezve. A műsor for-

gatókönyvét a petőmihályfai Tóthné Mátyás 

Krisztina készítette el, aki narrátorként odail-

lő zenei aláfestéssel folyamatosan kommentál-

ta az eseményeket. Régen az aratás kézi ka-

szával történt, a férfiak a gabonát rendre vág-

ták, a marokszedő asszonyok kévékbe kötöt-

ték és keresztekbe rakták össze, közben vi-

dám aratónótákat énekeltek. A nehéz fizikai 

munkát a tarlón elfogyasztott tartalmas ebéd 

követte, melyet a gazdaasszony vitt ki az ara-

tóknak. A szegény gyerekek igyekeztek el-

csenni a finom étkekből, a gabonából, ezért 

azt őrizni kellett, az arató emberek pedig csak 

egymásra dobálták a szalmát, de ha bort is 

kaptak a gazdától rendes kazlat raktak. A jól 

végzett nehéz munka után az aratók borozgattak, vidá-

man táncoltak, mulattak.  

A térszínházi előadás ezt a történetet elevenítette fel, 

nagy tetszést aratva a közönség körében. Az előadás 

fergeteges közös tánccal záródott, még a gazdanap dísz-

vendége dr. Torgyán József is csatlakozott a táncolók-

hoz, az előadás alatt pedig élénken beszélgetett a kora-

beli ruhába öltözött aratókkal.  

PROGRAMAJÁNLÓ 
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AZ IDÉN IS TÖBBEN RÉSZESÜLTEK DÍJAZÁSBAN, ELISMERÉSBEN 

A fesztivál keretében szombaton este ünnepélyes 

keretek között került sor a különböző díjak, elis-

merések átadására. A Nagypáli Önkormányzat kép-

viselő-testülete díszpolgári címet adományozott 

Bernd Strock úr, a Magyar Labdarugó Váloga-

tott Szövetségi Kapitánya részére a Magyaror-

szág labdarúgósportja terén végzett kiemelkedő 

tevékenységért. A díjat jelképesen Józsi György az 

MLSZ zalai igazgatója vette át, az önkormányzat 

vezetői a későbbiekben Budapesten adják át számá-

ra személyesen a rangos elismerést.  

A „Nagypáli Településért” díjban ketten részesül-

tek, Madaras Attila a falumegújítási tevékenység 

elismerésében, míg Rakamazi Zoltán a 

testvértelepülési kapcsolatok létesítésében kifejtett 

tevékenységéért.  

A „Nagypáli Sport” Díjat szintén ketten kapták, Jó-

zsi György és Diós Gábor, mindketten a település 

sportéletében végzett kiemelkedő tevékenységü-

kért.  

A „Nagypáli Média Díj” kitüntetést id. Balaicz 

Zoltán részére adták át, aki a település média 

megjelenésében nyújtott sok segítséget.  

Az önkormányzat a községben élő, kiemelkedő ta-

nulmányi teljesítményt nyújtó diákokat az idén is a 

„falu legjobb tanulója” oklevéllel, és 10 ezer Ft-os 

vásárlási utalvánnyal jutalmazta. Ebben az elisme-

résben 14 általános iskolás diák részesült (Antal 

Patrik, Karnatif Adrienn, Kása Marcell, Kovács 

Ákos, Kovács Lőrinc, Kovács Virág, Köcse Réka, 

Salánszki Sára Abigél, Sepres Sára Nóra, Simon Lilla 

Anna, Simon Réka, Simon Róbert, Győrfalvi Ádám, 

Győrfalvi Fanni). 

Az első alkalommal meghirdetett győrvári hor-

gászverseny nyertese Olasz Róbert lett, a má-

sodik helyezett Takács Zoltán, míg a harmadik 

helyen Hajgató Gyula végzett. Mindhárman érté-

kes nyereményekben részesültek, így a horgászok 

kellő ösztönzést kaptak arra, hogy máskor is részt 

vegyenek hasonló megmérettetésen. 

SOKAN SZURKOLTAK A PARASZTOLIMPIA RÉSZTVEVŐINEK 

A gazdanap keretében került sor a parasztolimpia megrendezésére, melyre már előzetesen nagy volt az érdeklődés. 

A rendezők ötletes és humoros, de esetenként komoly erőpróbát jelentő feladatsort állítottak össze. A versenyre 

négy csapat jelentkezett, az olimpikonok között szép számmal voltak a 

gyengébb nem képviselői is. A csapatoknak lelkes szurkolótábor előtt 

kellett teljesíteni a versenyszámokat, volt itt kétkezes fafűrészelés, zsák-

ban ugrálás, gumicsizmával vízhordás, akadályok közötti létrafutás, de a 

nehezebben teljesíthető feladatok sem hiányoztak. Nem volt könnyű a 

hatalmas bála gurítása, kellett a férfierő a rúdra akasztott vödrök szállí-

tásához, de, a terményekkel megtöltött kosarak kitartott kézben cipelé-

se is ügyességet és komoly erőkifejtést igényelt a versenyzőktől. A pa-

rasztolimpia résztvevői és nézői egyaránt jól szórakoztak, a rendezvény 

sikerére való tekintettel biztosan lesz még folytatás. 


