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A Nemzetközi Szent
György
Lovagrend
nagypriorja,
lovag
Moro Ákos vezetésével
a győri és budapesti
rendtársaink
2018.
június 08-án baráti
látogatással tisztelték meg a Zala megyei priorátust.
Az előre egyeztetett program részeként
vendég rendtársainkkal - Zalaegerszeggel
történt ismerkedést követően - látogatást
tettünk Nagypáliban, hogy egy olyan intenzíven fejlődő zalai község életével ismerkedjünk meg, ahol a napkollektorok, napelemek használata, a bioenergia hasznosítása, az energianövények telepítése már országos elismertséget szerzett a településnek. A több mint 700 éves településről
Kereszturiné Lochuk Nikoletta a Közösségi
házban tartott tájékoztatót, majd a Megújuló Energiaforrások Innovációs
Ökocentrumához tartó utunk során láthattuk az Energia Park elemeit, a Napelem
telepet, a Turisztikai Szolgáltató Központot
és pillantást vethettünk a Rózsák kertjére.
Vendégeink megismerkedhettek az energiafűz és a smaragdfa fogalmával, felhasználási
lehetőségeivel. Utunk végső állomása a Helyi termék kiállító tér volt, ahol a baráti
beszélgetés mellett lehetőség nyílt helyi
termékek (gyümölcslevek, bor és párlatok)
ízlelésére, fogyasztására is. A beszélgetés
során, mely érintette a község hagyományos és modern település szerkezetét
(lakópark), lakosságszámát, összetételét, a
helyi és a dinamikusan fejlődő Zalaegerszeg

közelségéből adódó munkalehetőségeket,
kirajzolódott a település múltja és jövője.
Az egykori hátrányos pénzügyi helyzetű
település a kitörési pontot a megújuló
energiaforrások használatában és a turisztikai fejlődésben találta meg, amit a látottak
egyértelműen megerősítettek, illetve érződött az a tény, hogy minden egyes eredmény a hosszú távú fejlesztési tervek megvalósítását szolgálják. Az előadásból és az
azt követő beszélgetésből „átjött” továbbá
az is, hogy a példaértékű fejlődés alapja az
együttgondolkodás (polgármester – testület
- lakosság), hogy ma jó Nagypáliban állandó
lakosnak lenni!
A vendégek és a Rend nevében gratulálunk
az elért eredményekhez, külön tisztelettel a
polgármester úrnak és a képviselő testületnek, elismerve tiszteletre méltó munkájukat. Köszönetet mondunk baráti, figyelmes
fogadtatásunkért. A jövőben törekedni fogunk arra, hogy a megrendezésre kerülő
számos helyi, országos és nemzetközi programok közül – élve a település vendégszeretetével - minél több részesei legyünk.
(Lovag Gondos Ferenc, Zala megyei prior)
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Ö KO - VÖLGYBEN

A Nagypáli Önkormányzat hagyományos
gyereknapi rendezvényét június 2-án tartotta az Öko-völgyben.

nagyobbak is nagy örömmel száguldozhattak. Most
is volt csillámtetoválás, arcfestés, melyet nemcsak a
lányok próbáltak ki, a választható minták alapján

Ezen a kellemes nyári délutánon a színes és változatos programok közül mindenki talált kedvére
valót, egyre többen látogattak ki a rendezvényre.

sok remekmű született.

A helyi nyugdíjasok, mint korábban is, jelentősen
hozzájárultak a jó hangulat fokozásához, a kemencénél szakadatlanul sütötték a lángost, mely rendkívül gyorsan fogyott. Bőven jutott mindenkinek,
nemcsak a gyerekek körében volt nagy sikere, hanem a felnőttek is tesztelhették a többféle ízesítéssel kínált finomságot.

A gyerekek körében a legnagyobb sikert az érdekes, sok újdonságot tartalmazó légvárak aratták, no
meg az elektromos kisautók, amelyekkel kicsik és

Sikere volt a különböző ügyességi játékoknak, az
Öko centrumban zajló vidám, zenés gyerekműsornak, mely nemcsak a gyerekek arcára csalt mosolyt, a felnőttek is önfeledten szórakoztak.
A sok játék, szaladgálás közben különösen jól esett
mindenkinek a helyi gyümölcsfeldolgozóban készült
frissítő. Már esteledett, amikor fogyatkozni kezdtek
a résztvevők, a kicsik és nagyok körében egyaránt
vidám hangulat is bizonyítja, ez a közösségi program is jól sikerült. (hkzs)
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NYUGDÍJASOK CSALÁDI NAPJA AZ ÖKO-VÖLGYBEN
A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület szervezésében június 30-án családi napot
tartottunk az ÖKO-völgyben.

meg a völgyet, folyamatosan sült a krumliprósza, a
hús, no és mindennek megkoronázásaként a több
tepsi házi tökös-mákos, cseresznyés rétes. A pincében sorakoztak a hidegtálak, a házi készítésű savanyúságok, a finom ételek mellé a helyi nyugdíjasok az édes és sós sütemények tárházával biztosították a desszertet, mindenki talált kedvére valót.
Egyre többen érkeztek a terített asztalokhoz, vidáman beszélgettünk, bőven fogyott az ízletes ételekből, az egyéb folyékony helyi termékekből sem volt
hiányunk. A csácsbozsoki nyugdíjas Népdalkör tag-

Az egyesület négyéves működése óta folyamatosan
bővültek kapcsolataink a környékbeli nyugdíjas
szervezetekkel, erre a rendezvényre a
csácsbozsoki nyugdíjasokon kívül meghívtuk a Kercaszomori református egyház képviselőit is, élükön
a plébános úrral.
jai egy fellépésről érkeztek hozzánk, és a társaságot
is megörvendeztették egy vidám, nótákkal fűszerezett előadással, mellyel ezúttal is fergeteges sikert
arattak. A délután előrehaladtával egyre fokozódott a jókedv, harmonika- és hangos nótaszó szállt
a völgyben. A Kercaszomori vendégeink is kitettek
magukért, a plébános úr vidám dalokkal szórakoztatta az egybegyűlteket, melyet időnként nagy nevetés kísért. Esteledett már, amikor elköszöntek a
vendégek, lassan hazaszállingóztak az emberek, ez
a közösség- és kapcsolatépítő nagyszabású rendezvényünk is sikeres volt. (hkzs)
A meghívásunkat örömmel fogadták, így ezt a kellemes nyári délutánt együtt töltöttük velük, így
mintegy nyolcvanan jöttünk össze ünnepelni, mulatozni.
A népes társaságot nem hagyhattuk éhen-szomjan
veszni, ezért már délelőtt megindult a készülődés,
a kemencénél hatalmas bográcsban rotyogott a
pörkölt, hogy mire a vendégek megérkeznek, elkészüljön. Délutánra ínycsiklandozó illatok töltötték

TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK - RURENER
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MUNKALÁTOGATÁS BODROGSZERDAHELYEN ÉSVERECKÉN
közös nemzetközi pályázati együttműködés feladatai voltak napirenden. Vereckén a háborús katonai
temető rehabilitációjához kapcsolódó pályázati
dokumentációkhoz szükséges kiegészítések elvégzése és költségvetés összeállítása volt a feladat.
Mindezeket a dokumentumokat a bonyolító alapítvány felé is meg kellet küldeni.
Bodrogszerdahely polgármestere (b) és helyettese (j),
valamint egy helyi vállalkozó (k)

Az Önkormányzatunk küldöttsége Köcse
Tibor polgármester vezetésével június 11.14. között munkalátogatáson volt a
bodrogszerdahelyi és a vereckei testvértelepülésünkön.
A megbeszélés témája a települések közti kapcsolati rendszer aktuális kérdései voltak, valamint a

Vereckei katonai temető napjainkban

NEMZETKÖZI MUNKAMEGBESZÉLÉSEK ONLINE
Nagypáli 2011 óta a RURENER (Network of
small RURal Communities for ENERgetic
Neutrality - Kis Vidéki Közösségek Hálózata az
Energiasemlegességért) nemzetközi egyesület
tagja, amely az energiasemlegesség elérésért
tevékenykedik európai szinten.
Köcse Tibor, az Egyesület elnökeként igyekszik minél
több térségi települést bevonni az Egyesület tagjai közé,
így megosztva a zöld energiák hasznosításában szerzett
tapasztalatokat és nemzetközi kapcsolatépítési, fejlesztési potenciálokat a kis településekkel. Szekeres Szilvia
és Kereszturiné Lochuk Nikoletta a koordinátorai Nagypáli, RURENER Egyesületben végzett tevékenységének.

Az Egyesület minden hónapban video konferenciabeszélgetéseket tart több ország (Franciaország, Görögország, Magyarország, Ciprus) résztvevőinek bevonásával. Az egyes online találkozók alkalmával a nemzetközi projektek előkészítése, az Egyesület munkatevékenységeinek áttekintése, meghatározása, szolgáltatásainak fejlesztése, konferenciák szervezése zajlik. A soron
következő éves közgyűlés 2018. szeptember 12-15.
között kerül megrendezésre Creuse-ban, Franciaországban. A RURENER keretein belül 2008 óta nem
történt nagy változás a tagok belépési feltételei, a kapott szolgáltatások és a fő célok meghatározása terén,
de ez évtől megújult formában működik az egyesület.
Aktuálissá vált a célcsoportok újragondolása, amely
lehetővé teszi a belépő településeken kívül vállalkozások, szervezetek, főként az energia ügynökségek, vagy
energia szektor területén tevékenykedő vállalkozások
csatlakozását is. A megújulást a RURENER logójának
modernizálása, az online felületek innovatív, kreatív
megjelenése is kíséri.
Bővebb információk az Egyesületről az érdeklődők számára
magyar nyelven, a Nagypáli honlapon (http://nagypali.hu/
rurener), vagy angol nyelven a RURENER (www.rurener.eu)
honlapon elérhetőek.
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TERVSZERŰEN FOLYNAK AZ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK

A járda kialakítása az út mellett.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
állami útkezelő beruházásában
ütemesen folytatódik a 74-es

úttól Nagypálin át Kispáliba vezető 74148 jelű, 2,9 km hosszúságú
bekötőút komplex felújítása. A
naponta erre közlekedők láthatják a folyamatos változást, bár a
csapadékos időjárás lassította a
kivitelezési munkákat. A lakópark
melletti járda kialakítása és a Kispáli felé vezető út töltésének javítása jó ütemben halad. Kérjük a

közlekedőket, továbbra is legyenek türelemmel, tartsák be az
előírt sebességkorlátozásokat.

MEGÁLLAPODÁS AZ ERICSSON MAGYARORSZÁGGAL
téséhez, az ország gazdasági fejlődéséhez, a magyar műszaki értelmiség kiműveléséhez. Az Ericsson a Magyar
Telekom stratégiai partnere, mobilhálózatának kizárólagos, valamint vezetékes hálózata jelentős részének szállítója.

Az Ericsson Magyarország 1990 óta meghatározó szereplője a magyar infokommunikációs iparágnak. A helyi
leányvállalat alapítása óta a hazai társadalom felelős
résztvevőjének és aktív tagjának tekinti magát, hozzájárulva a mobil- és vezetékes széles sávú hálózatok kiépí-

Az Ericsson megkereste Nagypálit, mint az energetikailag innovatív települést és egy megállapodás megkötésére került sor, miszerint a településünknek ingyen fognak
ajándékozni egy hőtermelő berendezést a használati
meleg víz előállításához. Ennek a különlegessége az lesz,
hogy wifi-ről is kezelhető és ellenőrizhető, valamint a
helyiség meleg levegőjét is felhasználja a meleg víz előállítására. Az ünnepélyes átadásra szeptember hónapban
kerül sor. Ezzel Nagypáli az Ericsson Magyarország mintatelepülésévé is válik.

EBOLTÁS VOLT A FALUBAN
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a
kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül
veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon
belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát
évenként veszettség ellen beoltatni.
Nagypáli községben a veszettség elleni kötelező eb oltásra június hónapban került sor a Közösségi ház előtt.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A FALUBAN
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NYUGDÍJAS KÜLDÖTTSÉGÜNK ZALASZENTGRÓTRA LÁTOGATOTT
A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület június 29-én eleget tett a szívélyes meghívásnak, s mintegy 20 fős csoporttal képviseltették magukat a zalaszentgróti nyugdíjas találkozón.

Bár már jócskán benn voltunk a nyárban, az időjárás egy kicsit megtréfált bennünket ezen a délutánon, bőségesen kaptunk az „égi áldásból”. A falubusszal valóságos felhőszakadás közepette értük el
uticélunkat, így a tervezett gyalogos városnézésből
buszos körséta lett. De olyan még nem volt, hogy
ez a kis közösség ne érezte volna jól magát.

Miután a kisváros legfőbb nevezetességeit megismertük vidáman nevetgélve, élcelődve gázoltunk a
bokáig érő vízben a rendezvény helyszínén, a zalaszentgróti fürdő területén. Vendéglátóink a rossz
idő ellenére is kitettek magukért, finom ebéddel,

italokkal és rengeteg házi készítésű
süteménnyel vártak
bennünket a felállított sátrakban.
Az ebéd jó hangulatban telt, ismerkedtünk, beszélgettünk, a „Lacik” a
közeli névnapjuk
alkalmából kedves
köszöntésben
is
részesültek. A délután hátralévő részében térítésmentesen használhattuk a gyógyfürdő szolgáltatásait, a vízben lubickolva már nem is volt ijesztő a
rendszeresen visszatérő zápor, amelyet a hatalmas
panorámaablakokon keresztül szemlélhettünk.
Azok a tagtársak sem unatkoztak, akik kihagyták a
fürdőzést, ez idő alatt a Vöröskereszt aktivistái
tartottak érdekfeszítő előadást, továbbá a tesztek
kitöltésével sokan értékes jutalomban is részesültek. Már esteledett, amikor hazaindultunk, megköszöntük a kedves fogadtatást, a vendéglátást, megfogadtuk, hogy a kialakult kapcsolatainkat továbbra
is ápoljuk, lehetőség szerint elmélyítjük. (hkzs)
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MIKLÓSFÁRÓL ÉRKEZTEK A LÁTOGATÓK
A ma már 73 tagot számláló Miklósfai Nyugdíjas
Klub 52 fős csapata július 22-én Nagypáliba szervezte csapatépítő kirándulását.
Köcse Tibor köszöntőjét követően, a folyamatosan megújuló településünk, egy kisfilm keretében került bemutatásra a látogatók számára,
majd kötetlen beszélgetés
során polgármesterünk öszszefoglalta az utóbbi 22 évben elért eredményeket,
kitérve a további célokra és tervekre. Interaktív idegenvezetés keretében vendégeink megismerkedtek a megújuló energiás fejlesztések gyakorlatba való alkalmazásaival, a smaragdfa jó tulajdonságaival és a hulladék újra-

hasznosításának fontosságával. A rövid séta során a
nyugdíjasok bevették a megszokottnak nem nevezhető
lakóligeti „játszóteret”, majd az ÖKO völgyben található
Helyi Termék Kiállító Tér
boltozatos csarnokában
nótázás és baráti beszélgetések közepette elfogyasztották 3 lépéses helyi borokból összeállított borkóstolójukat. A klub elnöke,
Sajni József, köszönetül a
szívélyes vendéglátásért, a
valamikor önálló településük közelmúltjának néhány
megőrzött emlékét összefoglaló kiadványt ajándékozott
polgármesterünknek, mely Nagypáli könyvtárában mindenki számára megtekinthető.

JÓ TERMÉS VÁRHATÓ A GYÜMÖLCSÖSKERTBEN
Köszönhetően a sok csapadéknak és a gondos ápolásnak, az önkormányzati gyümölcsösben a terméseredmények jól alakulnak. Hamarosan megkezdődik a különböző fajták szürete. A szedésnél, várhatóan „szedd
magad” akcióval is megpróbálkozik az önkormányzat,
kiegészítve a tavaly is bevált léalma értékesítéssel. Érdekesség, hogy a tavaly még nem termő fák is termőre
fordultak, ugyanakkor a művelés során szoktatják a
fákat a kevesebb vegyszerhasználathoz is és csak a szükséges mértékben permeteznek a
gyümölcsösben. A kísérleti szakaszban lévő áfonyatermesztésnél (korábbi számainkban
már írtunk erről) is ígéretes terméshozam várható.

A FAFARAGÓ TÁBOR ELŐKÉSZÜLETEI
Nagypáliban gazdálkodó Gyergyák János a John Deere típusú erőgépével segített az Önkormányzatnak, hogy a faluközpontból az Ökovölgybe kerüljön az a fa, amit majd az augusztus 14-18. között a Fafaragó Tábor művészei fognak megmunkálni. Így az
eredeti helyén már veszélyes
kb. százéves farönk az új helyén kialakított talapzaton elhelyezve a
fafaragó művészek munkája után tovább díszíti a falut.
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SPORTHÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
V IRÁGOS N AGYPÁLI

Egyre többen kíváncsiak Nagypáli eredményeire, ezért kiemelten fontos, hogy az idelátogatóknak mindenfelé színpompás, esztétikus látványban legyen részük. A település köztereinek rendezettsége az idén is nagy hangsúly kapott a közmunkák szervezésénél. Ugyanakkor a szép látvány nem csak a falu lakóterületére korlátozódik, de gyönyörű kilátás nyílik a pincék környékéről is, ahonnan akár 30-35 km-re is ellátni jó időben.

Látkép a Csippánhegyről

Virágok díszítik a rendezett faluközpontot

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

PROGRAM ELŐZETES
Augusztus 4.-5. /szombat-vasárnap/: Nemzetközi hőlégballon találkozó (Öko-völgy)
Augusztus 14.-18. /kedd-szombat/: Fafaragó Tábor (Öko-völgy)
Augusztus 18.-19. /szombat-vasárnap/: Napkorona Parti /Testvértelepülések Találkozója/ (Sport- és
Rendezvénytér)
Szeptember 15. /szombat/: Idősek Napja (Közösségi Ház)

Web: nagypali.hu

Programváltozás jogát fenntartjuk.

