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Az Európai Parlamentben meghívott vendég volt a közelmúltban
Köcse Tibor Nagypáli polgármestere.

Az European Covenant of Mayors
2018 Ceremony (Európai Polgármesterek Szövetsége 2018 ünnepség) elnevezésű brüsszeli rendezvényre az Európai
Unió tagállamaiból hívtak meg polgármestereket. A február 22-i konferencián olyan helyi vezetők vehettek részt,
akiknek települései teljesítették az EU
adott időszakra vonatkozó energetikai
normáit. Mindebbe beleszámít az energia megtakarítása, termelése, illetve a
fenntartható működés is.
Nagypáli mintegy húsz évvel ezelőtt indította el „Zöld Út” című falumegújító
programját, és ennek köszönheti, hogy
a településen mára teljesültek az említett direktívák. A szövetségi ülésen a
bolygó jövőjéért aggódó polgármeste-

rek, politikusok, kutatók, illetve már jó
gyakorlatokat folytató cégek vezetői
tartottak előadásokat.
A Földet érintő legfőbb kérdéskörök
közül terítékre került például a globális
felmelegedés ügye. Elhangzott: ennek
megállítása és visszafordítása már rövidtávon csökkentené az elsivatagosodást,
illetve segíthetné a nyári túlhevülés
okozta hőmérsékleti csúcsok és a sarkvidéki jégolvadás problémájának megoldását.
A tanácskozás idei évi folytatásaként a
lengyelországi Katowicében egy megállapodást is kötnek majd az érintettek.
Összességében megállapítható, hogy az
Európai Unió energiaügyekkel foglalkozó szakértői a karbon emissziós problémák megoldására és a klímavédelemre,
valamint az energetikai fenntarthatóság
előmozdítására igyekeznek koncentrálni
tevékenységük során. Ezeken a területeken van a legnagyobb szükség a cselekvésre. (Farkas Ferencné)
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XXV. N EMZETKÖZI E NERGIA ÉS I NNOVÁCIÓS F ÓRUM
A nemzetközi és magyar szakmai fórumokkal, szakemberekkel együttműködve 2018.
február 27-28. között került megrendezésre a XXV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum az Aquaworld Resort Budapestben.

Meghívott vendégként részt vett Köcse Tibor polgármester is, aki megismertette a résztvevőkkel
Nagypáli Energy Globe verseny országos döntőjében készült prezentációs anyagát.
Regionális és globális kihívásokkal terhes világunkban egyre nagyobb jelentőséget kap egy olyan
szakmai fórum, ahol nemzetközi szakemberek,
tudósok és fiatalok találkozhatnak, hogy gondolatokat cseréljenek, véleményt alkossanak és alkalmazkodjanak azokhoz a kihívásokhoz, amelyek
egyre kevésbé ismernek országhatárokat.

A Fórum központi témája az volt, hogy hol tart
2018-ban a tudomány, az energia és a fenntarthatóság összekapcsolódása.
Az előadók kitértek az okos városokban használható megoldásokra, a hőszivattyúk ipari alkalmazásainak lehetőségeire. A távhőszolgáltatás fenntarthatósági összefüggéseit, fejlesztési lehetőségeit és
a „zöldítésben” betöltött szerepét is bemutatták.
A meghívott bankár szakemberek jóvoltából a
résztvevők betekintést nyertek a kriptovaluta és
az energiabányászat különleges világába is. A közlekedés jövőbe mutató újításai mellett innovatív
megoldásokkal is ismerkedhettek a résztvevők, így
az elektromos hajó, a különböző repüléstechnikai
innovációk, a 3D nyomtatás, a szén új perspektívája az elsivatagosodás megállításában, továbbá a
szennyvíz hasznosítás és a biomassza termelés új
útjainak feltárása is nagy érdeklődésre tartott számot. A konferenciának számos nemzetközi résztvevője is volt, így a szakmai újdonságok bemutatásán túl kiváló lehetőséget biztosított az energetikai
szektor résztvevőinek kapcsolati hálózatuk bővítésére, új partnerkapcsolatok kiépítésére hazai és
nemzetközi viszonylatban is. Ezt szolgálta többek
között az első nap zárásaként megrendezett jó
hangulatú szakestély is.

HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
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AZ ENERGY GLOBE VERSENY DÍJÁTADÓ GÁLA IDŐPONTJA
Az Önkormányzatok kategóriában a döntőbe jutott NAGYPÁLI ÖNKORMÁNYZATA A ZÖLD ÚT FALUFEJLESZTÉS PROGRAMMAL,
valamint Budapest 12. kerület Önkormányzata a
TOGETHER: Közösségi energia-megtakarítás
programmal.
A közönségszavazás véget ért. Május 7-én a
Várkert Bazárban kiderül, hogy a közönség
több mint 22.000 szavazata alapján ki nyerte
el a kategóriadíjakat, valamint a verseny fődíját.

Az önkormányzati kategória a települések fenntarthatóságért tett erőfeszítéseit díjazza. A nyertes
település díja egy elektromos parkgondozó jármű.
Az Önkormányzat terve szerint népesebb küldöttséggel veszünk részt a díjátadón.

NAGYPÁLI ÖNKORMÁNYZAT: ZÖLD ÚT FALUFEJLESZTÉS PROGRAM
A Zöld Út Program egy olyan kis település
útja az energia fenntarthatóság és fejlődés
felé, amely 1997-ben a fenntarthatóságra
tette le a voksát, hogy a település fiataljait a
minden gazdasági, természeti előnyt nélkülöző községben tartson a környezettudatosság vonzerejével.

Nagypáli életében így a 2000-es évektől kezdődően
folyamatosan központi szerep jut a megújuló energiaforrások használatának. A program eredménye-

ként ma a falu központjában járva a zöld, megújuló
energiafelhasználás és -képzés szinte minden formája megjelenik: smaragdfa ligetet, hibriderőművet (szél és napenergia), fotovoltaikus napelem-telepet, elektromos autókat és elektromos
töltőállomást is találunk a községben.
A Zöld Út következő fejezete egy biogáz erőmű
lesz, amely jelenleg előkészítés alatt áll. Az egyedülálló módon két évtizede tartó program
eredményeképp egy
kis település lakosai és
vezetése már tettek,
tesznek és tenni fognak a fenntarthatóságért, példát mutatva a
felnövekvő generációknak.

PÁLYÁZATI HÍREK
EFOP
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EGYEZTETÉSEK AZ ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK
POLGÁRMESTEREIVEL

Amint arról már beszámoltunk, Nagypáli és
a környezetében lévő további nyolc település vonatkozásában az EFOP 1.5.2. (Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben),
mintegy kétéves térségfejlesztési program.

meghatározzák. Annak érdekében, hogy a program
már a kezdetekben is jól működjön megtörtént a
helyzetelemzés, a kapcsolódó munkaszerződések
megkötése, folyamatban van a projekt célterületeinek, célcsoportjainak feltárása.
A terv szerint április hónapban megkezdődik a településenként alkalmazott
szakmai
megvalósítók
(közösségszervezők és mentorok) képzése Nagypáliban az IKSZT közösségi
termében, a képzési feltételeket a Budapestről érkezett szakemberek biztosítják.

Foto: Archív

A pályázat beadásakor a projekt megvalósítására
vonatkozóan a résztvevő önkormányzatok együttműködési megállapodást kötöttek a pályázatíró
céggel. Ezen megállapodás lényege, hogy a pályázatíró cég feladata a program szakmai irányítása, a
pénzügyi elszámolás, valamint az egyes részelemekhez tartozó szervezési feladatok, illetve a közbeszerzések bonyolításához a felettes szervekkel való
kapcsolattartás is.
A cél a térség falvaiban a kitűzött pályázati
indikátorok, vagyis a pályázatban megfogalmazott szakmai célok teljesülése. A Nagypáliban rendezett felek közötti konzultáció
kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy
újra egyeztessék a pályázat megvalósításának részleteit, tisztázzák a még nyitott kérdéseket, az elvégzendő arányosan elosztott feladatokhoz a pénzügyi forrásokat is

A képzésben résztvevők a tanultakat
már alkalmazhatják az egyes településeken a májusi projekthez kapcsolódó események kapcsán.
Hasonló projekt megvalósítási egyeztetés zajlott a
Vas megyei térség polgármestereivel is.

TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK
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HATÁRON TÚLI ÚJ KAPCSOLAT:TORNYOS
Nagypáli
Önkormányzata
projekt együttműködést kezdeményezett a vajdasági Tornyos településsel.
A pályázat beadása - a rövid határidő ellenére is sikerült, mivel a település már rendelkezett a nemzetközi pályázatokhoz szükséges regisztrációval, így
egyszerűbbé vált a pályázat benyújtási folyamata.
A testvértelepülési megállapodás előkészítése a
következő hónapok feladata lesz, hogy ősszel - várhatóan a szüreti rendezvényünk keretében - ünnepélyese keretek közt aláírásra kerülhessen az.
Tornyos (szerbül Торњош / Tornjoš) Szerbia Magyarországgal határos Vajdaság Autonóm Tartomány,
Észak-bánsági körzet, Zenta község közigazgatási
egység (járás) részben a Zenta–Topolya közötti műút
két oldalán terül el, központja a Zenta–Topolya és a
Tornyos–Szabadka közötti utak kereszteződésénél
van.
A település magába foglalja Zenta község határának
északnyugati részét, a Híres-sori, Slavnić-sori és völgyparti, egykor sűrűn lakott és virágzó tanyavilágát,
amely az utóbbi évtizedekben rohamosan elnéptelene-

dett. Nevét a szájhagyomány szerint a messze elnyúló
síkságon már távolról látható, török dúlás előtti templomtornyáról kapta. Ősi település a szarmata sírok tanúsága szerint.
A trianoni békeszerződésig Bács-Bodrog vármegyéhez
tartozott, 1920-tól a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság,
majd Jugoszlávia része lett. 1941–45 között Magyarországhoz tartozott, majd ismét Jugoszláviához került.
1991-től 2006-ig Szerbia és Montenegróhoz tartozott,
az államközösség megszűnte óta pedig Szerbia része.
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KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A FALUBAN
MAGYARORSZÁGI FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ DÍJÁTADÓ
„Átfogóan gondolkodni”
mottóval a múlt évben
hetedik alkalommal hirdette meg a belügyminiszter a Magyarországi Falumegújítási Díj 2017 pályázatot.
A pályázatokat elbíráló
Falumegújítási Szakértői Bizottság „A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezés a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megva-

lósításáért – 2017” megnevezésű elismerést a
Fejér megyei Iszkaszentgyörgynek ítélte.
Mint ismeretes, a pályázat célja azoknak a települési közösségeknek a felkutatása volt, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik falufejlesztési munkájukat, és a leginkább méltó módon
képviselhetik hazánkat az Európai Falumegújítási
Díj 2018 pályázaton.
AZ

ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÓRA ÉS FALUMEGÚJÍTÁSI

KONFERENCIÁRA
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HAGYOMÁNYÁPOLÁS: MASKARÁSOK BÚCSÚZTATTÁK A TELET
A hideg télies idő ellenére sokan eljöttek február 13-án, „ húshagyókedden” délután a Közösségi Ház előtti térre, hogy közösen elűzzék a telet
a jelképes „ Kiszebáb” és a szalmabála elégetésével.

A húshagyókedd a nagyböjt kezdetét megelőző utolsó
nap a keresztény egyházi évben, azaz
a hamvazószerda előtti nap. A név is a böjt kezdetére
utal, azaz ezen a napon lehet utoljára húst fogyasztani.
Mind Magyarországon, mind a világ számos más pontján
különféle ünnepségek és népszokások kapcsolódnak
ehhez a naphoz. A húshagyókedd mozgó dátumú ünnep, időpontja a húsvét időpontjától függ, a húsvéttól
visszafelé számított hetedik vasárnap utáni kedd..

A húshagyókedd egyben a farsangi szezon utolsó napja
is, ezért sok helyen ünneplik karnevállal, maskarás felvonulással. Ezt a régi szokást elevenítették fel a résztvevők az önkormányzat általl szervezett program keretében, ötletes, színes rémisztő jelmezekbe öltöztek,
arcukat eltakarták, hogy minél nehezebben, legyenek
felismerhetőek. A vidám maskarás csapat dobolva, kerepelve végigjárta a falu utcáit, ahol többen is a házak
kapujában állva köszöntötték és megvendégelték a felvonulókat. A jelmezesek ezután visszatértek a Közösségi Házba, ahol forralt borral, farsangi fánkkal várták
az éhes, szomjas társaságot. Nem is kellett biztatni senkit, vidám beszélgetés mellett hamar elfogyott a sok
finomság, az innivaló és mindenki hazatért.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A FALUBAN
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HAGYOMÁNYÁPOLÁS: TOLLFOSZTÁS NAGYPÁLIBAN
Régi, feledésbe merült hagyomány elevenedett fel február 24 én este a Nagypáli Közösségi Házban, ahova lányok, asszonyok, fiatalok, és kísérőik érkeztek a megbeszélt időre.

Ez alkalommal a lúdtollakat a Vasboldogasszonyi
Gorza család Margit nénije hozta, aki nagy szakértelemmel mutatta meg a fiatalabb résztvevőknek a
tollfosztás technikáját. Az asszonyok a régi szokás
szerint erre az alkalomra pogácsát és kalácsot is
sütöttek, a jó kedvű társaság az est végére nagyon
sok párnának való tollat megfosztott. Eközben folyamatosan szólt a mulatós zene, elfogyasztották a
saját készítésű ételeket, italokat.
A jól sikerült rendezvényt jövőre is szeretnék megismételni.

Mint a legtöbb népi hagyomány, egykor a tollfosztó
is munka volt, de ami egyedül egyhangú és fárasztó,
közösségben kellemes időtöltés lehet. Ezért régen
a baráti családok összefogtak és kalákában sorra
mindenkinél elvégezték a feladatot, közben beszélgettek, énekeltek, jól érezték magukat, s végül a
párnák, dunnák is megteltek tollpihével.

„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL”
A nagypáli gyerekek hagyományos vidám
farsangi rendezvényére február 3-án, szombaton került sor a Közösségi Házban.

Kicsik és nagyok, színes, ötletes jelmezbe öltözve
vettek részt a vidám felvonuláson. Nem maradt el a
szokásos „zsákbamacska” játék sem, mindenki húzhatott ajándékot a zsákból, a bátrabb gyerekek tréfás verseket, énekeket is előadtak.
A kis produkciókat a közönség tapsvihara kísérte,
emellett a zsűri minden jelmezes kisgyermeket jutalomban részesített. A gyerekek nagyon örültek a
sok csokinak, az eszem-iszom, a vidám táncmulatság estig tartott.
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R ONCSDERBY

FUTAM

N AGYPÁLIBAN

A Magyar Országos Roncsderby Bajnokság versenyein
az induló versenyautók zárt pályán, egyesített starttal,
meghatározott körszám alatt, gyorsasági versenyt folytatnak. A versenyeken minden kategória háromszor
teljesíti a versenytávot. Kivétel az ifjúsági kis és nagy
kategória, ők kettő futamot teljesítenek. Női -, Szuperés Szerelőfutamban egy-egy futamot autóznak.

A Nagypáli verseny és tömegsport egyesület
csatlakozott az országos egyesülethez és a
Nagypáli Roncsderby futam 2018 évi versenyről
született megállapodás az országos szövetséggel.

Versenyközben megengedett az autók között a nem
szándékos, koccanás mértékét meg nem haladó ütközés. A nap végén a három futamban elért eredmény
alapján hirdetnek végeredményt. A versenyek napi végeredménye az évad végén összesített eredményként
szerepel.
A Nagypáli futam várhatóan május 27-én kerül megrendezésre a sport- és szabadidő központ területén.

NAGYPÁLIKVÍZ - KVÍZJÁTÉK A FALURÓL MINDENKINEK
Nagypáli Község Önkormányzatának szervezésében 2018. március 12-én 0:00 órától elindult a
kvízjáték a http://nagypalikviz.hu elérhetőségen.
Regisztráljon és vegyen részt a versenyen, hogy Öné
lehessen az értékes nyeremények egyike!
Minden héten 5 kérdés maximum 50 pontért, minden
helyes válasz 10 pontot ér. A játék 40 hete alatt december 16-ig maximum 2000 pontot lehet elérni. A
játékba menet közben is be lehet kapcsolódni. Minden
500 pontot elérő versenyző részt vesz a sorsoláson.
Minden kérdés megválaszolható a nagypáli honlapján fellelhető információk alapján. Figyelem! A kérdések megválaszolására csak bizonyos idő áll rendelkezésre, ha az időkeret elfogy, nem jár a pont. Előnyben van, aki valóban
ismeri, és napról napra olvassa a honlap tartalmát.
NAGYPÁLI HÍRMONDÓ
A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA
Kiadó-főszerkesztő: Köcse Tibor
Szerkesztő: Huberné Kuncsik Zsuzsanna
Képszerkesztő: Huber Imre
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
Április 2. /hétfő/:
Húsvéti locsolás a Közösségi Ház előtti téren
Április 7. /szombat/: Térségi Borverseny (ÖKO–centrum, Borház)
Április 30. /hétfő/: Májusfa állítás a Közösségi Ház előtti téren
Programváltozás jogát fenntartjuk.

