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Május 24-25-én Nagypáli rendezi a 

Magyarországi Falumegújítási Díj 

2017 díjátadó ünnepségét. Ebből 

az alkalomból sok szeretettel kö-

szöntjük a rendezvény összes 

résztvevőjét. 

 A finiséhez érkeztek az Önkormányzat 

előkészítő és szervezési munkái. Az or-

s z á g bó l  i mmá r  1 5  t e l e p ü l é s 

(településenként kb. 20-25 fő), a bíráló 

bizottság, a különböző meghívottak, 

valamint minisztériumok képviselői - 

350-400 fő - vendégeskednek a falunk-

ban ebből az alkalomból. A vendégek 

többségével ezen a két napon találkoz-

hatunk, de lesznek, akik egy nappal ko-

rábban érkeznek, és lesznek, akik to-

vább maradnak még egy napot, hogy 

ismerkedhessenek Zala-megyével is.  

Jelenleg nagy kihívás, hogy időre elké-

szüljön a rendezvénytéren a kiszolgáló 

épület, a színpad és környezete, vala-

mint a közel 700 m² térkövezett felület, 

amire most még egy rendezvénysátor 

kerül felállításra. A projekt későbbi sza-

kaszában (ütemében) kerül majd kialakí-

tásra a fedett nézőtér / vásártér épüle-

te. 

A díjátadó program részeként változa-

tos műsorokkal, színvonalas szolgáltatá-

sokkal és helyi termékekkel készülünk. 

Az első nap programja lesz Nagypáli 

bemutatása, este kötetlen ismerkedés 

az Öko-völgyben, majd a második na-

pon zajlik a díjátadási ceremónia a ren-

dezvénytéren. 

 

Képen az  Iszkaszentgyörgyi Amadé–Bajzáth–

Pappenheim-kastély (Fotó: Internet) 

A 2017. évi Magyarországi Falumegújítási 

Díj nyertese: Iszkaszentgyörgy.  
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HHÍREKÍREK  AA  FALUFALU  ÉLETÉBŐLÉLETÉBŐL  

Utunk innen a Hancsik pincészetbe vezetett, ahol 

már régi ismerősként üdvözölt bennünket a bo-

rospince házigazdája. Jozef Hancik és családja né-

hány éve pályázati támogatásból alakította ki a 

hangulatos éttermét és borospincéjét, ízes beszé-

dével, vidám anekdotáival megalapozta a társaság 

jó hangulatát. A helyet reklámozó prospektus 

szlogenje szerint „itt ennyi innyi köll”, nagyon talá-

ló, zamatos borok kóstolásával egybekötött, a ha-

gyományos ízeket felsorakoztató bőséges ebéd 

után élőzene mellett még hosszasan nótázgattunk.  

Késő délután volt már, mikor továbbindultunk  

utolsó uticélunk, az energiapark felé. Itt 2 órás 

szabad program keretében, lehetőség volt sétálni 

a dobronaki tó partján, feltöltődni a mellette lévő 

Energiapark erdejében szétszórva található energia 

pontoknál vagy kivárni a hosszú sort a Szent Vid 

forrásnál, hogy megtöltésre kerüljenek a hozott 

kulacsok a gyógyító hatással bíró, selymes, hideg 

vízzel. Kuriózumként a bejáratnál kürtőskalácsba 

töltött fagylaltot is kóstolhattunk. Vidám nótázás-

sal telt a haza-

út, kellemesen 

elfáradt kis 

c s a p a t u n k 

újabb élmé-

nyekkel gaz-

dagodott. 

ÉLMÉNYDÚS VOLT A DOBRONAKI KIRÁNDULÁS 

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesü-

let április 21-én kirándulást szervezett a 

szomszédos Szlovéniába, melyen az egye-

sület tagjain kívül, más érdeklődők is részt 

vehettek.  

Tavaly ugyan már jártunk a  dobronaki trópusi 

kert és orchideafarmon, valamint a Hancsik pincé-

szetben is, de a kirándulásnak akkora sikere volt, 

hogy közkívánatra az idén is ellátogattunk oda. A 

nyárias idő kedvezett a csoportnak, meg is telt az 

önkormányzat "falubusza".  

Kora délelőtt megérkeztünk a dobronaki híres 

orchidea parkba, ahol már várt ránk az idegenve-

zetőnk. Érdekfeszítő előadásából nemcsak a farm-

ról kaptunk részletes tájékoztatást, hanem a tró-

pusi kert növényeiről is új ismereteket szerezhet-

tünk, emellett az orchideák gondozásához is szak-

szerű tanácsokat kaptunk. A farm Közép-Európa 

egyetlen orchideatermesztő vállalkozása, ahol 

évente csaknem 500 ezer növényt nevelnek. A 14 

ezer négyzetméteres üvegházban – amelyet termi-

kus energiával, saját termálkútjukból fűtenek -, 

160-féle orchideát termesztenek, trópusi körül-

ményeket biztosítva számukra. Az 500 négyzetmé-

teres trópusi kertben olyan egzotikus és fűszernö-

vényeket láthattunk, amelyeket többen ez ideig 

csak képekről ismertünk. A látogatás végén meg-

telt a busz csomagtartója a kedvezményesen vásá-

rolt szebbnél szebb orchideákkal.  
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A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG NÉPSZERŰSÍTÉSÉT DÍJAZTA AZ 

E.ON 

Az E.ON Energy Globe Magyarország díjat idén 

második alkalommal adták át a magyar fejlesz-

tésű fenntarthatósági kezdeményezések elisme-

réseként. 

A cég fél évvel ezelőtt hirdette meg az Energy Globe 

Magyarország versenyt, amely egy 1999-ben indult 

nemzetközi megmérettetés része.  

A magyarországi fordulóra beküldött több mint 200 

pályaműből a szakmai zsűri döntése, illetve a közönség 

szavazatai alapján választották ki a nyerteseket és díjaz-

ták összesen hat kategóriában – vállalkozás, önkor-

mányzat, jövő generációja, épület, egyéni kezdeménye-

zés, ötlet – Magyarország leginnovatívabb zöld projekt-

jeit. 

A zsűri az önkormányzati kategóriában a Nagy-

páli Önkormányzat Zöld Út Falufejlesztési prog-

ramjának ítélte oda a díjat.  

A Zöld Út Program egy olyan kis település útja az energia 

fenntarthatóság és fejlődés felé, amely 1997-ben a fenntart-

hatóságra tette le a voksát, hogy a település fiataljait a min-

den gazdasági, természeti előnyt nélkülöző községben tart-

son a környezettudatosság vonzerejével. Nagypáli életében 

így a 2000-es évektől kezdődően folyamatosan központi 

szerep jut a megújuló energiaforrások használatának. A 

program eredményeként ma a falu központjában járva a 

zöld, megújuló energiafelhasználás és képzés szinte minden 

formája megjelenik: smaragdfa ligetet, hibrid-erőművet (szél 

és napenergia), fotovoltaikus 

napelem-telepet, elektromos 

autókat és elektromos töltőállo-

mást is találunk a községben. A 

Zöld Út következő fejezete egy 

biogáz erőmű lesz, amely jelen-

leg előkészítés alatt áll. Az 

egyedülálló módon két évtizede 

tartó program eredményeképp 

egy kis település lakosai és ve-

zetése már tettek, tesznek és 

tenni fognak a fenntarthatósá-

gért, példát mutatva a felnö-

vekvő generációknak. 

 

A településünk önkormányzata egy elektromos park-

gondozó járművel is gazdagodott.  

Fo
tó
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Köcse Tibor Nagypáli polgármestere átveszi a díjat 
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JÓL SIKERÜLT A RÉGIÓS BORVERSENY NAGYPÁLIBAN 

PPÁLYÁZATIÁLYÁZATI  HHÍREKÍREK  

Április 7-én, szombaton rendeztük meg a 

helyi innovációs Öko centrumban az évnek 

ebben a szakában hagyományos községi ter-

melői borversenyt.  

A felhívásra a környékbeli települések boros gazdái 

53 bormintát hoztak el a helyszínre, melyek közül 

22 volt a fehér-, 29 pedig a vörösbor, illetve két 

rozé is megmérette magát. A verseny jelentőségét 

növelte, hogy a borokat nemzetközi minősítéssel is 

rendelkező, Szlovákiából, a Tokaji-borvidékről ér-

kezett zsűri bírálta.  

Amíg a háromtagú zsűri végigkóstolta a mintákat, 

addig dr. Steier József professzor előadását hallgat-

hatták meg az egybegyűlt boros gazdák a klímavál-

tozás és a XXI. század egyéb mezőgazdasági kihívá-

sairól.  

Majd izgalmas pillanatok következtek, jött az ered-

ményhirdetés, kiderült, hogy 12 arany, 15 ezüst, 20 

bronz és 6 oklevél minősítést kaptak a boros gaz-

dák.  

Az elismeréseket igazoló oklevél mellé minden 

résztvevő egy kis gravírozott ajándékot is kapott.  

A legjobb minősítést Bende József (Egervár), 

Gángó Károly (Egervár) és Cseresznyés János 

(Kispáli) érte el.  

Az értékelés végeztével a résztvevőket vendégül 

látta Nagypáli Község Önkormányzata. A további 

jó hangulatról az élőzene mellett elfogyasztott 

helyben készült birkapörkölt, a falu saját „bio bo-

ra”, valamint a gazdák által kínált saját borok  gon-

doskodtak. 
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ÜTEMESEN HALAD AZ ÚTFELÚJÍTÁS 

Régóta szíve-vágya volt a falunak, hogy az 

új, lakóligeti rész és a faluközpont között 

biztonságosan lehessen közlekedni minden-

kinek, gyerekeknek is.  

Ennek érdekében, a folyamatban lévő komplex út-

felújítás keretében már elhelyezésre került a zárt 

csapadékvíz elvezető csatorna, ami fölé majd ha-

marosan megvalósul a térkövezett járda is. Így a 

megnövekedett átmenő forgalom mellett is bizton-

ságosan, nyugodtan lehet majd gyalogosan közle-

kedni a faluközpont és a lakóliget között is.  

Az útfelújítás kere-

tében, a lakóliget 

mellett két busz-

öböl is kialakításra 

kerül, ahova busz-

megálló helyet fe-

dett váróval is ter-

vez létesíteni az 

Önkormányzat. 

VIRÁGZIK A SMARAGDFA 

A településen néhány éve a faluközpontban, a temetőkert és a 

lakóliget mellett ültetett, és meghonosított öko-fa idén tavasz-

szal már virágba borult.  

Reményeink szerint majd szép vizuális élmény lesz a virágzó 

smaragdfák, valamint a méhek is jó nektárforrást találnak eze-

ken a virágokon. 

GOMBAMÓDRA NÖVEKSZIK A RENDEZVÉNYTÉR ÉPÜLETE 

A tavalyi tereprendezést követően ez év tavaszán nagy lendülettel 

beindult a sport és rendezvénytéren a többcélú közösségi épület 

építésének első üteme, amely a kiszolgáló épületetek, valamint a 

színpad kialakítását foglalja magába.  

Bár az időjárás nem segítette az építők munkáját az elmúlt időszak-

ban, a feszített munkatempónak és jó munkaszervezésnek köszön-

hetően már látszanak a 

tervezett közösségi 

épület újszerű formái. 

Reményeink szerint a 

májusi rendezvényün-

ket már itt tudjuk meg-

tartani. 

A tereprendezés időszaka 2017-ben 

Munkálatok 2018. április végén 

Az épület 2018. május elején. 
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HAGYOMÁNYŐRZŐ „HÚSVÉTI LOCSOLÁS” 

Évek óta, húsvét hétfőn reggel, lányok, fiúk 

és szüleik gyülekeznek a Közösségi Ház 

előtti téren, ahol egy magyar népszokás a 

„húsvéti locsolás” felelevenítésére került 

sor.  

Az idén is így történt. A kislányok izgatottan ér-

keztek kiskosárral karjukon, miközben a fiúk köl-

nis üveget szorongattak a kezükben, kicsit bátor-

talanul, felsorakoztak egymással szemben a színes-

re festett tojással díszített fa körül.  

A szokásoknak megfelelően a kis legények egymás 

után elmondták a locsoló versüket, minden kis-

lányt meglocsoltak kölnivel, amikor már mindenki 

elég illatos volt, piros tojással, csoki nyuszival kí-

nálták meg a fiúkat.  

A locsolkodás végén előkerült a szódás üveg is, de 

csak a felnőttek kaptak belőle egy kis ízelítőt. 

ANYÁK NAPI AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS 

az önkormányzat biztosította a kellékeket, eszkö-

zöket.  

A gyerekek nagy igyekezettel láttak hozzá a mun-

kához, lelkesen vágták, hajtogatták, a sok féle színű 

papírokat, kicsik segítséggel a nagyok pedig önálló-

an. Gyönyörű, színes rózsa csokrok készültek 

ezen a délutánon, amit a gyerekek boldogan vittek 

haza, hogy felköszöntsék anyukájukat, nagymamá-

jukat Anyák Napja alkalmából. 

Április 28 –án, Anyák napi kézműves foglal-

kozáson vettek részt azok a gyerekek, akik 

saját készítésű ajándékkal szerették volna 

meglepni édesanyjukat és nagymamájukat a 

közelgő ünnep alkalmából.  

A hagyomá-

nyos program-

ra most is so-

kan eljöttek, 

origami papír-

ból készítet-

tünk az ajándé-

kot, amihez ez 

alkalommal is 
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SZÍNES SZALAGOK LENGENEK A MAGASBAN 

Hétfőn este, április 30-án, a hagyományok-

hoz híven ismét felállítottuk a májusfát a kö-

zösségi ház előtti téren.  

A népszokás felelevenítése  a településeken egyre 

inkább a közösséghez való tartozást, az összefogást 

fejezi ki. A programon valamennyi korosztály kép-

viseltettette magát, mindenkinek jutott feladat a fa 

előkészítésében, feldíszítésében, felállításában, és a 

vidám esemény megörökítésében.  

A sudár májusfa tetején rengeteg színes szalag lo-

bog, a falu apróságai is szorgosan díszítették, gon-

dos kezek munkájával „Elek” a jópofa rongybábu is 

rákerült. Izgalmas percek voltak, amíg a májusfa a 

helyére került, de az összeszokott csapat ezúttal is 

ügyesen megoldotta ezt az egyáltalán nem veszély-

telen feladatot.  

Büszkék lehetünk a májusfánkra, sokan megcsodál-

ják az arra járók.  

A jól végzett munkát a faluközpontban szabadtéri 

sütögetés követte, ínycsiklandozó kolbászillat töl-

tötte meg a levegőt. A falatozás, iszogatás, vidám 

beszélgetés közben közelebb kerültek egymáshoz 

fiatalok és idősebbek, a rendezvény közösségfor-

máló szerepe most is érvényesült. 



NAGYPÁLI HÍRMONDÓNAGYPÁLI 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 
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PROGRAM ELŐZETES 
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Június 2. /szombat/: Gyereknap az Öko-völgyben 

Június 16. /szombat/: Térségi Természetjáró túraverseny (Öko-völgy) 

Június 30. /szombat/: Nyugdíjas Egyesület családi napja (Öko-völgy) 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

NAPKITÖRÉS I. ORSZÁGOS RONCSDERBY VERSENY 

NAGYPÁLI 

Akit érdekel az autósport, s szeretne  

részt venni egy igazán érdekes, izgal-

mas, és eseménydús versenyen, an-

nak május 27-én az Országos 

Roncsderby Verseny Nagypáli futa-

mán a helye!  

Május 27-én a Sport- és Rendezvénytéren 

felbőgnek a motorok. 

Elektromos formula autók bemutatása. 

 9:00 Szabadedzések  

 10:00 Időmérő edzés  

 11:00 Futamok 

 12:00 Ebédszünet, utána futamok  

 17:00 Díjkiosztó 

Jegyértékesítés a helyszínen  

Felnőtt: 1500 Ft  

14 év alatt: 750 Ft 

 

Az Önkormányzat képviselő testületének dön-

tése értelmében a rendezvényt a Nagypáli 

lakosok (lakcímkártyájuk bemutatása mel-

lett) ingyen látogathatják.  


