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Magyar szakembereknek és beruházó érdeklődőknek tartott előadást az ausztriai
Parndorf település melletti ipari területen
működő biogáz üzemben a cég vezetése.
Az üzem technikai újdonsága egy olyan
alapanyag hőkezelési módszer, amely mintegy egyharmadára csökkenti a bomlási
folyamat idejét, huszonöt százalékkal nő a
metángáz kinyerési arány, valamint a hagyományos biogáz technológiában nem
feldolgozható hulladék anyagok feldolgozása is lehetségessé vállig. A technológia így
már a biogáz előállító berendezések 5. generációját képviseli. Nagy előnye a rendszernek, hogy a mezőgazdasági terültek
nem fő termékeit, hanem a hulladékait
használja alapanyagként. Ilyen alapanyagok
például a kukoricaszár, szalma, repceszár,
trágyafélék, háztartási bomlasztható hulladékok, valamint az élelmiszergyártás melléktermékei. Nagypáli falufejlesztési
elképzeléseiben szerepel a helyi
energia fenntarthatóság célok között
egy ilyen berendezés működtetése.

Jelenleg a már korábban megvásárolt önkormányzati tulajdonban lévő iparterületen
folynak az előkészítő tervezési folyamatok.
A vidékfejlesztési operatív program sikeres
pályázata esetén a fizikai megvalósítás következhet. Az előadást és az azt követő
kérdésekre adott válaszok után a biogáz
erőmű rendszerének bemutatása következett. Az erőmű működése közben éppen a
Magyarországról beszerzett tönkrement
többéves szalma bálákból termelte a biogázt, a gázmotor generátoron keresztül
állította elő a villanyt, amely eurót termelt
az Osztrák tulajdonosoknak. Jó lett volna,
ha a Magyar alapanyag Magyar villamos forintokat termel Magyar adófizetőknek. (kt)

Nemzetközi falumegújító győztesek szakmai találkozója
A szlovéniai Postojna településen rendezték meg az
Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Mozgalom Európai Falumegújítási Díj versenyben
résztvevő települések szakmai konferenciáját március 9.
-én. A nemzetközi zsűri és a verseny szervezői bemutatkozása után a versenyben pályázott 25 település közül a jelenlévők bemutatkozhattak, elmondhatták törekvéseiket, településeik problémáit.
A német falvak főleg
az elöregedéssel, lakosság csökkenésekkel vannak terhelve. A
svájci polgármester a

beszűkült finanszírozási lehetőségekre
hívta fel a figyelmet, míg a Csehek a
civil együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázását hangsúlyozták. Én
a szocialista hátrányból induló húsz éves
lemaradásunk behozását, valamint a hazai és nemzetközi
versenyeken szerzett eredményeinket fényesítettem. A
beszédet követő taps után jó érzés volt ott lenni a
legjobb fejlett európaiak között. A konferencia végén
egy Német Feketeerdei térség polgármesterével kapcsolatfelvételben egyeztünk meg: szeptemberben,
Nagypáliban hivatalos látogatást tesz. Szívesen várjuk a
delegációt. (kt)

ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL
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Fergeteges buli volt a Nőnapi bál

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége
Egyesület a tavalyi évhez hasonlóan
ismét megszervezte 2016. március 5én a Nőnapi bált, melyre meghívtuk
a falu lakosait is. A Közösségi Ház
földszinti nagytermében „batyus”
jelleggel lebonyolított rendezvényt
támogatta a községi önkormányzat, a
talpalávalót most is Németh Csaba
szolgáltatta, aki már a hivatalos megnyitó előtt kifárasztotta a táncos
lábú bálozókat. Az asztalok roskadásig megteltek a sok házi készítésű
finomsággal, a jó hangulat kialakulásához a helyben termelt itókák is
nagyban hozzájárultak. A rendezvény
meglepetés vendégei ezúttal a
csácsbozsoki nyugdíjasok voltak, akik
előadásukkal jelentősen emelték az
est színvonalát. Az önkormányzat
nem képviselő alpolgármestere Papp
Zsolt nőnapi köszöntőjét követően a

Csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas
Egyesület elnöke, Király Imre műsoruk előtt röviden bemutatta az egyesületüket , majd egy alkalomhoz illő
kedves nőnapi verssel köszöntötte a
hölgyeket. A 80 fős egyesület 11 éve
működik, nótázni szerető tagjaiból
mintegy két éve alakult a Dalkör,
sikereikre jellemző, hogy egyre több
helyre hívják fellépésre őket. A ma
már 24 fős Dalkör vezetője, a népművelő Huber Klára tájékoztatása
szerint a nótás kedvű nyugdíjasok
két éve kerestek vezetőt maguknak,
aki lelkesedésével, szakértelmével
összefogja a csapatot. Ő örömmel
vállalta a felkérést, ma már heti
rendszerességgel próbálnak, repertoárjuk a közönség igényeinek meg-

felelően folyamatosan bővül, a magyar nótákon felül előadnak katonadalokat, operetteket, de a modern
mai dalok sem hiányoznak a kínálatukból. A sztárvendégek ezúttal egy
fergeteges operett válogatást adtak
elő, a műsoruk végén már együtt
énekeltük velük az ismert dallamokat. A felfokozott hangulatot bizonyítja, hogy a fellépők még egy ideig
velünk mulattak, nemcsak a torkukban volt az erő, de láthatóan a lábuk is jól bírta. A felajánlásokból
ezúttal is értékes nyeremények találtak gazdára a tombolasorsoláson,
a bevételekből további egyesületi
rendezvények valósíthatók meg.
A bálozók fáradhatatlannak bizonyultak, együtt ropta idős és fiatal,
már jóval elmúlt
éjfél mire a rendezvény véget
ért. A nagy sikerre való tekintettel bizonyosan lesz jövőre is nőnapi
bál a faluban!
(hkzs)

Hagyományőrző húsvéti locsolás
A húsvéti locsolás az egész ország
területén ismert népszokásnak az
eredete messzi korok világában gyö-

kerezik, amikor őseink a víz megtisztító és megújító erejében hittek,
s ez a szokás a mai napig megmaradt. A szagos vízzel, kölnivel való
locsolás és a locsolóversike újabb
keletű szokás városon és falun egyaránt, nem egész egy évszázada, a két
világháború között honosodott meg
a magyar vidékeken. Nagypáli hagyományőrző programjai sorában
Húsvét hétfőn reggel húsvéti locso-

lásra invitálták a falu fiataljait. A Faluház előtt hímes tojásokkal díszített
fa és farönkökből készített nyuszik
várták a programra érkezőket. Leghamarabb a fiatal legénykék érkeztek, majd hamarosan a csinos leánykák is megjelentek. A fiúk locsolóversikékkel és kölnivízzel kedveskedtek a lányoknak, akik csoki tojásokkal és nyuszikkal köszönték meg
a locsolást. (hi)
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HÍREK, TÁJÉKOZTATÓK
Rurener értekezlet a Franciaországi Tarrare térségében
RURENER az energia-semlegességet
célzó kis vidéki közösségek nemzetközi hálózata, ahol Nagypáli 2013-ig
pilot partner településként három
éves nemzetközi projekt keretében
képviselte hazánkat. A Nagypáliban
tartott 9 ország képviseletében jelenlévő háromnapos rendezvény
alkalmával azon elhatározás született, hogy egyesületi formában továbbél a megkezdette folyamat. A
nemzetközi egyesülethez 11 országból csatlakoztak faluközösségek,

amelyek mindegyike egyetért a
terrotérikus, ökologikus gondolkodásmóddal, sokat kíván tenni a közös fenntartható zöld jövőnkért. Az
értekezleten sok szó esett az együtt
működési lehetőségekről a résztvevő országok településeinek közös
megnyilvánulásával, akár Brüsszeli
javaslattételekkel is. Természetesen
ez alkalommal sem maradtak el térségi jó gyakorlatok bemutatásai sem,
hisz fa aprítékból szivacsos természetes szigetelőanyagot előállító üze-

met is láttunk
de, megmutatásra került a
helyi termékeket direktértékesítéssel
forgalmazó
termelői bolt
is. A Lyoni repülőtérre való visszautazás előtt még sikerült Francia és
Spanyol önkormányzati projekt kapcsolati lehetőségeket is összehozni.
(kt.)

Kapcsolatfelvétel a Vereckei hágó településével
Nagypáli település polgármestere hivatalos Ukrán látogatás programja keretében a Magyar és Ukrán baráti szervezőivel közösen ellátogatott a Vereckei hágóban, ahol a honfoglaló Magyar törzsek a
Kárpát-medencébe érkeztek az Őshazából. Alsó-Verecke településen a polgármester
bemutatta a falut, majd az önkormányzati hivatalban folytatódtak a megbeszélések. A két
falu bemutatását követően együttműködési lehetőségek megbeszélésére is sor került,
majd a kárpátaljai település polgármesterét és képviselőit Nagypáli látogatásra hívta
Köcse Tibor. A magyar kormány álltál kiírt 100%-os pályázati program keretében a máris
elkezdtük a felkészülést a két település együttműködéséhez szükséges anyagi források
megteremtésére, bízva a gyümölcsöző nemzetépítő együttműködésben. (kt)

Marokkói látogató Nagypáliban
A Marokkói Királyság küldötte Radouan Mounir a Marokkói Repülésiés Űrkutatási Szövetség elnöke, Dr. Steier József közgazdász-mérnök a Guineai Köztársaság tiszteletbeli konzulja társaságában, Zala megyei programja
során Nagypáliba látogatott. A vendégeket Köcse Tibor polgármester
fogadta, s rövid tájékoztatót adott a falu életéről, fejlődéséről. A megbeszélés
során Radouan Mounir elmondta, hogy a Marokkó és Közép kelet-Európa
közötti légi szállítási kapacitások bővítéséhez alkalmas repülőteret keres. Így
került a képbe Magyarország és ezen belül a Zala megyei Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér. A rövid, de jó hangulatú megbeszélés végén a kapcsolatok további erősítésében állapodtak meg. (hi)

Húsvétvárás Nagypáliban
Húsvétvárás jegyében szervezett, hagyományőrző kézműves programra szép
számmal jöttek el a gyerekek szüleikkel,
testvéreikkel. Az otthonról hozott kifújt
tojásokat, a forró vízben áztatott különböző színű krepp papírok levébe tették, a
megfelelő szín eléréséig. Amíg a tojások

száradtak, papírból nyuszi figurákat készítettek, hungarocell tojásokat díszítettek. A gyerekek nagyon ügyesen bántak a színes ruhaanyagokkal, szalagokkal, csipkével, amelyek
segítségével gyönyörű, szép tojásokat varázsoltak. Közben a megszáradt tojásokra
mindenki a saját elképzelése szerint, különböző szép motívumot festett. A foglalkozás
végén a gyerekek örömmel vitték haza az
elkészült díszeket, tojásokat. (ff)

ÉRDEKESSÉGEK, INFORMÁCIÓK
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Milliárdos útfejlesztés indul Zala megyében
Mintegy 3,5 milliárd forintos költséggel indulnak útfejlesztések és
felújítások Zala megyében, ahol
több mint 2,6 milliárd jut a megyeszékhely és térségének közlekedési
beruházásaira. A Zalaegerszeget
észak-déli irányban átszelő 74-es
főút öt kilométeres szakasza újul
meg, emellett a 7-es, a 71-es és a
75-ös főúton végeznek idén útfelújításokat a megyében. Zalaegerszeg polgármestere március elején,
a 74-es főút Botfa városrésznél

levő kereszteződésében tartott
sajtótájékoztatót. Balaicz Zoltán
jelezte, a botfai kereszteződéstől a
76-os út csatlakozásáig, azaz a haranglábas körforgalomig öt kilométer hosszan újítják fel az utat és
alakítják át a csomópontokat.
A tájékoztatón elhangzott, hogy Vígh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg polgármestere a sajtótájékoztatón
841 milliós ráfordítással kiépítik a
74-es főút Nagypáli csomó- ban kezdik el, és a tervek szerint őszig
pontját, és megtörténik a főút befejezik valamennyi zalai útfelújítást.
magassági korrekciója is. Itt a mun- (Forrás: mti)
kálatokat várhatóan május hónap-

Ismét kolbászfesztivál lesz Nagypáliban
Az idén második alkalommal rendezik meg a Goldfinger Zalai Kolbászfesztivált a községünkben. A
kétnapos rendezvényre június 25-26
-án kerül sor, a fesztiválra a tavalyinál jóval szélesebb körű programokkal várják a látogatókat. Szakmai
konferenciák keretében bemutatásra
kerül a kisüzemi mezőgazdasági,

ezen belül kiemelten a sertéstenyésztés és húsfeldolgozás értéknövelő tevékenysége, az ágazat hatékonyságának növelési lehetősége.
Lesz kolbásztöltő verseny, melyre
több csapatot is meghívtak az ország
különböző részéből, a programok
között kiemelkedik a hagyományos
disznóvágás-bemutató. A rendezvény ideje alatt ide látogatók mezőgazdasági kiállítást, kóstolással egybekötött gasztronómiai bemutatókat is láthatnak, A kicsik szórakoztatásáról fővárosi utazó vidámpark
gondoskodik, a kispályás focimecscsen a helyi csapat a ZTE labdarugóival mérheti össze erejét. A fesztivá-

lon számos zenei programmal, köztük neves előadókkal (Edda Művek,
Irigy hónaljmirigy, Kis Grófó,
Hooligens zenekar, Majka és Curtis,
Csepregi Éva)gondoskodnak a közönség szórakoztatásáról. Szombaton éjszaka a fesztiválozók a Fáraó
koncerten bulizhatnak. A programok
elsősorban a Gyöngyvirág utca végében található 3 hektáros területen
zajlanak majd, ugyanakkor a szakmai
konferenciáknak az ÖKO-völgyben
található Innovációs Centrum ad
otthont. A rendezvény lebonyolításának magas szintű biztosításáról az
önkormányzattal együttműködve a
szervezők gondoskodnak. (hkzs)

Nagypáliról a Magyar Idők konzervatív közéleti napilapban
A Zala megyei Nagypáliban biogáz erőmű és sportközpont épül címmel riport jelent meg a településünkről
Borsodi Attila tollából 2016. március 16-án. (Bővebben: http://magyaridok.hu/)
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PROGRAMAJÁNLÓ
Április 23. /szombat/: Anyák napi kézműves program.
Április 30. /szombat/: hagyományőrző program keretében májusfa állítás
a Faluház épülete előtt.

