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AFRIKAI KÜLDÖTTSÉG A MEGÚJULÓ ENERGIA 

ALKALMAZÁSÁVAL ISMERKEDETT 

A küldöttségben volt többek közt Amar 

Ahmed Baba a dakhlai agrárkamara veze-

tője és egy mezőgazdasági, zöldségkeres-

kedő nagyvállalkozó. 

Ez volt az első lépés ahhoz, hogy felve-

gyük a közvetlen kapcsolatot Dakhlával. 

A küldöttség látogatást tett az Alma 

2000-be is, és elképzelhető, hogy a kap-

csolat révén koktélparadicsom érkezzen 

hozzánk Dakhlából. A vendégek nagy ér-

deklődéssel ismerkedtek a megújuló 

energia terén már megvalósított pro-

jektjeinkkel, valamint éppen tervezés-

szervezés fázisában lévő kombinált hasz-

nosítású kiserőmű fejlesztésében érde-

kelt a településünk, és az ilyen, 30 kilo-

watt körüli méretű kiserőművek őket is 

érdeklik. 

Üzletemberekből álló marokkói 

gazdasági delegáció járt március 4.-

én szombaton a  településünkön. 

Nagypáliban nem újdonság a külföldi de-

legációk megjelenése, a megújuló energia 

hasznosítása révén számos kapcsolatra 

tett már szert. Az afrikai küldöttség kor-

mányzati meghívásra tartózkodott Ma-

gyarországon.  

Dr. Steier József, a Marokkói-Magyar Üzleti 

Tanács elnöki megbízottja, a marokkói Ma-

gyar Kulturális és Kereskedelmi Központ 

vezetője kalauzolásával látogattak márci-

usban több településre, ismerkedve a 

gazdasági kapcsolatépítés lehetőségeivel. 

Nagypáliban Köcse Tibor polgármester ve-

zetésével fogadták a delegációt a turiszti-

kai központban, és filmvetítésen, majd 

idegenvezetésen mutatták meg a vendé-

geknek a látnivalókat.  

Az afrikai küldöttség az egyik napelemrendszer előtt. Középen Amar 

Ahmed Baba, a marokkói agrárkamara elnöke, a delegáció vezetője, 

mellette Köcse Tibor és dr. Steier József  
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ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐLÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL  

hanem az egyesület tagjaiból verbuválódott asz-

szonykórus vidám nyugdíjas dalai csaltak mosolyt 

az arcokra. Műsorukat hosszasan megtapsolták, 

majd a nők ünnepélyes köszöntése következett.  

A hölgyek mellett a rendezők nem feledkeztek el a 

közeli névnapjukat ünneplő férfiakról sem, így meg-

lepetésként a jelen lévő  Tamások, Zoltánok is 

kaptak virágot. A tombolasorsoláson a felajánlá-

sokból ezúttal is értékes nyeremények találtak gaz-

dára, különösen nagy sikert aratott a fődíjként ki-

sorsolt hatalmas házi készítésű torta.  

A bálozók fáradhatatlannak bizonyultak, hajnalig 

együtt ropta a sok táncos lábú idős és fiatal. A nagy 

sikerre való tekintettel jövőre is megrendezzük a 

nőnapi bált a faluban! (hkzs)  

ZENESZÓTÓL RENGETT A FALUHÁZ! 

Immár hagyományos-

nak tekinthető a 

Nagypáli Nyugdíjasok 

Közössége Egyesület 

által szervezett  

Nőnapi Bál, melyre 

az idén március 4-én, 

szombaton került sor.  

Nagy örömünkre a ren-

dezvényünk egyre többe-

ket vonz, sokan a fiata-

labb korosztályból is eleget tettek a meghívásunk-

nak. A Közösségi Ház földszinti nagytermében 

„batyus” jelleggel lebonyolított bálon a talpalávalót 

most is az éppen „szülinapos” Németh Csaba szol-

gáltatta, akit közösen köszöntöttünk ebből az alka-

lomból, majd kezdetét vette a hajnalig tartó ferge-

teges buli.  

Az asztalok roskadásig megteltek a sok házi készí-

tésű finomsággal, a bálozók szomjúságának oltásá-

hoz a helyben termelt itókák is nagyban hozzájárul-

tak. Már jócskán emelkedett hangulatban volt a tár-

saság, amikor elkezdődött a „sztárfellépők” műsora, 

bevonulásuk nem kis derültséget okozott a jelenlé-

vők körében. Ezúttal ugyanis nem meghívott ven-

dégek szórakoztatták a nagyérdemű közönséget, 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK  

XXIV. NEMZETKÖZI ENERGIA ÉS INNOVÁCIÓS FÓRUM 

A Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium (NFM), a Nem-

zeti Kutatási Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal (NKFIH), 

valamint az Energiagazdál-

kodási Tudományos Egyesü-

let (ETE) védnöksége alatt, 

a Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamara Energiaipari 

Szakmai Osztálya (BKIK 

EszO) és a SUNWO Zrt. kö-

zös szervezésében került 

megrendezésre a rangos 

szakmai fórum 2017. márci-

us 7-9. között. 

A három nap során 8 országból 

mintegy 140 szakember, kutató 

és 25 pályaválasztás előtt álló fia-

tal látogatta az esztergomi Hotel 

Bellevue****-ben tartott „A CO2 

paradigmaváltás küszöbén” 

című rendezvényt. Településün-

ket Köcse Tibor polgármester kép-

viselte. 

A nyitónapon a szakhatóságok 

mellett az innováció volt s fősze-

rep, ahol a szénszál jövőjét és 

hazai hasznosítási lehetőségeit 

bemutató előadás volt az egyik 

kiemelkedő.  

A második szakmai nap a gázé és 

a villamos energiáé volt. A föld-

gáz mellett kiemelt helyet kapott 

az LNG-CNG jövője és a biogáz 

több megközelítésben is. a 

SUNWO Zrt. által bemutatott 3 

m 3 - e s  t a r t á l y ú  m o b i l 

fermentorok (erjesztő tartályok) 

a tanyák elektromos energia- és 

hőellátását éppúgy segíti, mint a 

fejlődő világ kisebb faluközössé-

geit. 

A fenntarthatósági zárónap 

csúcspontja a Jedlik Ányos Klaszter 

e-mobilitással kapcsolatos előadá-

sa és Nagypáli Önkormányzatának 

bemutató kisfilmje volt, mely a 

gyakorlatban mutatta meg, hogy 

a kisközösségek mennyit és mit 

tehetnek a fenntarthatóságért. 

 

 

KAPCSOLATOK A NEMZETI KERESKEDŐHÁZZAL 

Az Önkormányzatunk hazai 

gazdasági kapcsolatépítésé-

nek új területe a Magyar 

Nemzeti Kereskedőház 

(MNKH) Zrt-vel való együtt-

működés a különböző nem-

zetközi pályázatokon való 

eredményes megjelenés ér-

dekében.  

Az MNKH kiterjedt hazai és 

nemzetközi kapcsolatrendszer 

rendelkezik, ez segítséget ad szá-

munkra a határon átnyúló üzleti 

kapcsolatok kiépítésére célzott 

partnerkereséssel.  

A hatékonyabb nemzetközi pá-

lyázás érdekében együttműködé-

si megállapodást kötött az Ön-

kormányzat képviselője egy a 

nemzetközi projektekre szako-

sodott pályázatíró és menedzse-

lő céggel. 



Oldal  4 MÚLTIDÉZŐ:  A TEMPLOM FELÚJÍTÁSAMÚLTIDÉZŐ:  A TEMPLOM FELÚJÍTÁSA  

A templomkert kopjafái az I. vh.-ban elesettek 

emlékére 



Oldal  5 

 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZÖSSÉGRÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG  

A felújított templomunk napjainkban 

A templombelső részlete 

Az elmúlt több mint egy évtized során 

nem csak a templom külseje és a környe-

zete szépült meg, de a templom világítása 

is korszerűsödött a kor színvonalának és 

technológiájának köszönhetően, napjaink-

ban már LED világítás adja díszkivilágítás 

fényeit. Egy helyi család adománya révén 

elektromos orgona is került a templomba 

Szentmise az egykori kántor-hitoktató Kovacsics Mária Natália nővér tiszteletére 
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HÍRMORZSÁK, TÁJÉKOZTATÓKHÍRMORZSÁK, TÁJÉKOZTATÓK  

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK AZ ENERGIA PARKBAN 

A falu központban lévő Energia 

Parkban további fejlesztések in-

dulnak el egy 6 kW-os hibrid kis-

erőmű kivitelezési munkáival.  

A hibrid kiserőműnek három ele-

me lesz: a tartószerkezeten elhe-

lyezett fotovoltarikus napelemek, 

egy függőleges tengelyű kis szél-

generátor, valamint a Lithium-Ion  

akkumulátor telep. 

Ez a kiserőmű az energiatermelé-

sen kívül, elsősorban az energia-

biztonságot szolgálja az Önkor-

mányzat és a Hivatal számára. 

Ennek a kiserőműnek a különle-

gességét az adja, hogy a hozzá 

telepített Lithium-Ion  akkumulá-

torok segítségével biztosítani 

lehet a hálózati áram kimaradás 

időszakában is a megújuló ener-

giarendszer működtetését és az 

áramtermelésének hasznosítha-

tóságát az Önkormányzati épület 

energia ellátásában.  

KÖZÖSSÉGI TÉR TERVEZÉSE 

Megkezdődtek a tervezési munkái a Közösségi 

Térnek. Április közepén pályázik az Önkormányzat 

arra a kb. 600 m2 alapú fedett terület finanszírozá-

sára, mely a rendezvénysátort hivatott kiváltani. 

Így ebbe a teremben az eddigi hagyományos ren-

dezvényeink mellett több, új programok megvaló-

sítását is tervezzük. Ugyanakkor a szomszédságá-

ban megvalósuló Sportcentrum öltözőjének építési tervei már engedélyezési eljárás alatt vannak. 

TAVASZ AZ ÖNKORMÁNYZATI GYÜMÖLCSÖSBEN 

A gyümölcsöskertben befejeződtek a tavaszi munkálatok, jelenleg  a növényvéde-

lem került terítékre. Terv szerint a gyümölcsöskert felújítására lépésenként kerül 

sor, melynek során közelíteni akarunk az ökológiailag jobb fajták telepítésére, ezzel 

is csökkentve a gyümölcsös vegyszerigényét. Ezért a szándék az, hogy a nem fenn-

tartható fajták kiváltásra kerülje-

nek. A gyümölcsösben májusban 

kísérleti jelleggel 400 db smaragd 

fa kerül elültetésre a sorokba, 

valamint egy széndioxidos tech-

nológia megvalósítását tervezzük 

a   Zalavíz Zrt. és a Sunwo Zrt. 

közreműködésével pályázati for-

rások felhasználásával. 



 

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓKÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓK  
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Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2016 (XII.19.) önkormányzati rendelete 

Hatályos:2016-12-20 -tól 

Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2016 (XII.19.) önkormányza-

ti rendelete 

a zajjal járó szabadtéri munkák rendjéről 

 

Nagypáli Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megha-
tározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el. 

1. § 

(1) Nagypáli község közigazgatási területén a szabadtéri munkák végzése során tilos indokolatlanul 
olyan zajt okozni, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát tartósan vagy lényegesen megzavarja. 

(2) A község belterületén vasárnap és ünnepnapokon 12 órától 24 óráig tilos minden olyan tevékenység 
végzése, készülék vagy berendezés üzemeltetése, amely zavaró vagy károsító hang- és rezgésterhelést 
okoz. Ilyennek minősül különösen: 

a)              építési-, szerelési- és bontási tevékenységek (kivéve közcélú hibaelhárítás), 

b)             benzinmotoros és elektromos szabadtéri kis és nagygépek használata, az akkumulátoros gépek kivé-
telével. 

2. § 

(1)   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2)   A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Nagypáli Község Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 17/2012 (X.12.). önkormányzati rendelettel módosított 13/2009(VI.15.) önkor-
mányzati rendelet 14. §.-a. 

                 Köcse Tibor                                                                 Szita Gabriella 
                 polgármester                                                                       jegyző 
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Április 9. /vasárnap/: Húsvéti tojásfestés az IKSZT-ben 

Április 17. /hétfő/: Húsvéti népszokások ápolása a falu központban 

Április 30. /vasárnap/: Májusfa állítás a Faluközpontban 

Május 6. /szombat/: Anyák napi ajándékkészítés az Közösségi Házban 

Május 20. /szombat/: Térségi Természetjáró Túraverseny  

TÁJÉKOZTATÓ AZ AUTÓIPARI TESZTPÁLYÁRÓL 

2017. március 19-én a Nagypáli Önkor-

mányzat képviselő testülete meghallgatta 

Dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős 

államtitkár tájékoztatóját a Zalaegerszeg 

határában, Kispáli-Nagypáli melletti önve-

zető járművek számára is alkalmas autó-

ipari tesztpálya megvalósításáról.  

Az egyeztetésen Dr. Háry András Autóipari Pró-

bapálya Zala Kft. ügyvezetője prezentációjában 

bemutatta, hogy a megépülő járműipari tesztpá-

lyán sajátos környezetet alakítanak ki. A létesít-

ményben a gépkocsik hagyományos vizsgálata, 

tesztelése mellett kontrolált körülmények kö-

zött tudják vizsgálni a vezető nélkül működő jár-

műveket.  

A projekt keretében a zalaegerszegi utakat, vala-

mint a Budapest és Zalaegerszeg közötti autó-

utat is úgy alakítanák át, hogy alkalmas legyen a 

vezető nélküli autók tesztelésére, így a jövőben, 

térségünkben többször találkozhatunk ilyen jár-

művekkel is. A járműipari tesztpálya alapkövét 

május 19-én helyezik el ünnepélyesen.  

Teljesen átalakulhatnak az európai városok az önvezető au-
tók miatt. Ha átállunk az önvezető autókra, 10 jelenlegi ma-
gánautóból 9 feleslegessé válhat és egyetlen kocsi sem fog 

többé az utcákon parkolni.   

ÖNKORMÁNYZATI TALÁLKOZÓ 

Vendégségben járt Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képvi-

selőtestülete Nagypáli Község Önkormányzatánál március 28-án. A 

kötetlen formájú találkozó végén a testületek megállapodtak, hogy a 

jövőben a két önkormányzat együttműködése a fejlesztések és pá-

lyázatok tekintetében szorosabbá válik. 


