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Ismét dobogós helyezés a Napkorona Bajnokságban 

jelentős szén-dioxid-megtakarítást hoz – tette 

hozzá Király Zsuzsanna, az Energiaklub 

Napkorona Bajnokság programvezetője. 

Összesen 3600 megawatt óra megújuló 

energiával gazdagították az országot, és évi 

3500 tonna szén-dioxidtól mentesítették a 

környezetet azok a hazai önkormányzatok, 

akik az Energiaklub 2015/2016-os, fenntart-

ható települési versenyein szerepeltek. Ez 

hatásában olyan, mintha 5000 háztartás egy 

éven át nem használna áramot – írta a szer-

vezet közleménye. 2016-ban Újszilvás Kö-

zség lett a Napkorona Bajnok. Az egy la-

kosra eső napenergia-hasznosításban 

idén Nagypáli Község kapott ezüstér-

met, és díjjal együtt járó, a Knauf Insulation 

Kft. által felajánlott 100 m²-nyi tetőszigete-

lést. fél millió forint értékben. A kistelepülé-

sen már szinte alig találni olyan intézményt, 

ami ne hasznosítaná a napenergiát. Az ön-

kormányzat hosszú távú gazdaságfejlesztési 

koncepciójának szerves része a megújuló 

energiaforrások intenzív hasznosítása. Nagy-

páli már két alkalommal 2010 és 2011-ben 

kategóriájában a kistelepülések között első 

helyen szerepelt. 

Az Energiaklub hagyományteremtő céllal 

szervezi évek óta a Napkorona Bajnoksá-

got, amely környezettudatos szemlélet ki-

alakítására ösztönöz. – Egy nemzetközi kez-

deményezés hazai adaptációja a Napkorona 

Bajnokság. A verseny lényege, hogy az egy la-

kosra eső legmagasabb arányú napenergia 

hasznosítással büszkélkedő önkormányzat lesz 

a bajnok, az a település, ahol a lakosság szá-

mára vetítve legtöbb napelem, napkollektor 

termeli az energiát. A Napkorona Bajnokságon 

minden települési önkormányzat pályázhatott 

országszerte. A versenybe az önkormányzati 

tulajdonú vagy hasznosítású napelemekkel, 

napkollektorokkal lehetett nevezni. Idén 174 

önkormányzat versengett. A kisebb intézmé-

nyeket ellátó napkollektoroktól a hatalmas 

napelem parkig minden benne van. Érdekes 

tapasztalat, hogy nem csak a nagy, koncentrált 

termeléssel lehet jó eredményt elérni, több tele-

pülésen is a sok kicsi sokra megy, elv érvénye-

sül: a több, kisebb rendszer összességében 



Szombaton este, április 30-án, a 

hagyományokhoz híven ismét 

felállítottuk a májusfát a kö-

zösségi ház előtti téren. A nép-

szokás felelevenítése ma már a 

településeken inkább a közösség-

hez való tartozást, az összefogást 

fejezi ki. A programon az idén is 

képviseltette magát minden kor-

osztály, ki-ki a lehetőségeihez 

mérten segített a fa előkészítésé-

ben, feldíszítésében, felállításában, 

Idén is áll a májusfa a faluközpontban 
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ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐLÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL  

és az esemény 

megörök í té se 

ezúttal sem ma-

radhatott el. A 

májusfa az idén 

is eléri a 20 mé-

tert, rengeteg 

színes szalag dí-

szíti, gondos ke-

zek munkájával „Elek” a jópofa 

rongybábu is rákerült, akinek a 

ruházata is megújult, és ezúttal a 

hívogató butykos sem maradt el 

a fa tetejéről. A munkálatokat 

nagy érdeklődéssel figyelte az 

állatok képviseletében Zsebi ku-

tyus is, aki büszkén viselte a kö-

zösséghez tartozás szimbóluma-

ként kapott színes szalagokat a 

nyakörvén. Izgalmas percek vol-

tak, amíg a sudár májusfa a helyé-

re került, de az összeszokott 

csapat munkájának eredménye-

ként ismét gyönyörű látvány, 

amint a magasban lengedezik a 

sok színes szalag, az éppen arra 

járók is érdeklődve megcsodál-

ták. A jól végzett munkát az idén 

is estébe nyúló vidám beszélge-

tés, falatozás, iszogatás követte, 

eközben közelebb kerültek egy-

máshoz fiatalok és idősebbek, a 

rendezvény 

közös ség -

formáló sze-

repe most 

is érvénye-

sült. (hkzs) 

ugyanúgy alkalmasak, mint egyesüle-

tek vagy iskolák sportprogramjának 

segítésére. Nagypáli Önkormányzata 

is benyújtotta pályázatát egy 22x42 

m-es műfü-

ves futball-

pálya meg-

valósítására. 

A kivitelezés 

április hó-

napban el-

kezdődött, s 

mára már a 

műfű borítás 

is elkészült. 

Az MLSZ által 2011-ben elfogadott, 

tíz évre szóló stratégia egyik legfon-

tosabb célkitűzése a tömegbázis szé-

lesítése. A szövetség a tömegesítés 

érdekében indította el pályaépítési 

programját, melynek első eredmé-

nyei mára kézzelfogható valósággá 

váltak. A program sikerét nemcsak 

az elkészült pályák növekvő száma 

mutatja, hanem az is, hogy egyre 

több település jelzi építési igényét, 

és kapcsolódik be a projektbe. A 

mai követelményeknek megfelelő 

futballpályák több funkciót is be tud-

nak tölteni, szabadidős sportolásra 

A teljes projekt a tervek és a kivite-

lezés jelenlegi állása szerint május 

hónap végére befejeződik. (hi) 

Jó ütemben halad Nagypáliban a műfüves pálya kialakítása 
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁSLAKOSSÁGI FELHÍVÁS  

az erdőaz erdő--  és szabadtéri tüzek megelőzéséreés szabadtéri tüzek megelőzésére  

Az enyhébb tavaszi időjárás bekö-

szöntével egyre többen választanak 

szabadtéri programot és tevékeny-

séget, ennek során fokozottabb fi-

gyelmet kell fordítani a szabadban 

keletkező tüzek megelőzésére. A 

veszélyt a száraz aljnövényzet és 

avar jelenti, amelyben könnyen és 

gyorsan terjed a tűz, különösen erős 

szél esetén. A szabadtéri tűzesetek 

keletkezésének fő oka az emberi 

gondatlanság. A károk akkor előzhe-

tőek meg a legkönnyebben, ha tisz-

tában vagyunk a biztonságos szabad-

téri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés 

alapvető szabályaival. 

A levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

értelmében tilos a növényzet, illetve 

a növénytermesztéssel összefüggés-

ben keletkezett, vagy kerti hulladék 

szabadtéri égetése, kivéve, ha azt 

külön jogszabály — pl. növény egés-

zségügyi okból hatósági engedély 

beszerzése mellett¬ megengedi. 

Avar és kerti hulladék égetését 

csak az adott település önkor-

mányzata engedélyezheti rende-

letében, de égetni ebben az eset-

ben is csak a rendeletben megha-

tározott helyen, napokon és 

módon szabad. Külterületi ingatla-

nok esetében, amennyiben az ége-

tést jogszabály megengedi, előzete-

sen engedélyeztetni kell a tűzvédel-

mi hatósággal (irányított égetés). 

Továbbra is megengedett a kerti grille-

zés és a tűzön történő sütés-főzés a 

tűz állandó felügyelete mellett. 

A szabadban meggyújtott tüzet soha 

ne hagyjuk felügyelet nélkül és min-

den esetben gondoskodjunk megfe-

lelő mennyiségű oltóanyagról. Min-

dig legyen nálunk a tűz oltására al-

kalmas kézi szerszám, és csak akko-

ra tüzet gyújtsunk, amekkorát folya-

matosan felügyeletünk alatt tudunk 

tartani. Tájékozódjunk a várható 

időjárásról, mert a szél kedvez a tűz 

gyors továbbterjedésének. A felü-

gyelet nélkül hagyott tűz könnyen 

továbbterjedhet és életveszélyt je-

lentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek 

forrásává válhat. 

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve 

jogszabálytól eltérő vagy hatósági 

engedély hiányában végzett tűzgyúj-

tási tevékenység miatt az önkor-

mányzat, a környezetvédelmi ható-

ság és a tűzvédelmi hatóság bírságot 

szabhat ki. 

(További információkért keresse fel 

a katasztrófavédelem oldalait [http://

www.katasztrofavedelem.hu], vagy a 

Ajándékkészítés Anyák napjára 

Az édesanyáknak – legalábbis az 

írásos feljegyzések és az anyák napja 

eredete szerint – az ókori Görö-

gországban már ünnepségeket ren-

deztek. Eredetileg az istenek anyja, 

Rhea tiszteletére gyűltek össze az 

emberek, aztán vele együtt az édes-

anyákat is köszöntötték. Magya-

rországon a húszas évek óta má-

jus első vasárnapján az édes-

anyákat köszöntjük tiszta szere-

tettel. Minden családban nagy izga-

lommal készülnek erre a napra, a 

gyerekek köszöntő verseket, dalo-

kat tanulnak, kedves meglepetése-

ket, ajándékokat készítenek. A 

Nagypáli gyerekek - kicsik és nagyok 

- a Közösségi Házban immár soka-

dik alkalommal „játszóház” kereté-

ben ajándékkészítésre gyűltek 

össze április 23-án szombat 

délután, ahol nagy igyekezet-

tel készítették el a meglepe-

tés ajándékaikat színes papí-

rokból és szalagokból. Az 

ügyes és szorgos kezek mun-

kájának eredményét, az elkészült 

virágdíszeket boldogan vitték haza, 

hogy azzal majd felköszöntsék  

édesanyjukat, nagymamájukat e szép 

ünnepnapon. (hi) 
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A Kossuth rádió riportere Nagypáliakkal beszélgetett 

kérdezett az elmúlt 20 év változá-

sairól Varga Tünde rádióriporter.  

A riport „Összetömörített Nap a 

házak tetején” címmel került  fel-

konferálásra.  

Merészség, kockázat, kitartás 

és egy közösen gondolkodó 

szorgalmas közösség – így fog-

lalta össze Nagypáli sikertörténetét 

a rádióriporter a nyitógondolatai-

ban. A riportban megszólaltak a 

falu lakói közül Németh István, 

Gyarmati Tiborné, Krokker Krisz-

PROGRAMAJÁNLÓ 

Április 2-án az MTVA Kossuth 

rádió Szombat délelőtt műso-

rában került adásba az a riportmű-

sor, melyben Nagypáliban élőket 
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Május 07. /szombat/: Kistérségi túraverseny Vasboldogasszonyban.  

Június 05. /vasárnap/:  Gyereknapi  programok 

Készül a rádióriport: Farkas Zoltán 

válaszol Varga Tünde kérdéseire 

Téma a klímavédelem és haté-

kony energiagazdálkodás szerepe 

a vidékfejlesztésben. 

Április 5-én a Megújuló Energiafor-

rások Innovációs Ökocentruma 

adott helyet a Zala megyében műkö-

dő LEADER akciócsoportok áp-

rilisi vidékfejlesztési műhely-

napjának. A Magyar Nemzeti Vidé-

Vidékfejlesztési műhelynap 

ki Hálózat kezdeményezésére a 

LEADER csoportok a települések 

aktuális fejlesztési lehetőségeit és az 

e célt szolgáló programokat beszél-

ték meg. A résztvevők először a 

meghívott hivatalok, szervezetek 

képviselőitől kaptak tájékoztatást az 

aktuális hírekről és lehetőségekről, 

majd az akciócsoportok helyi fejlesz-

tési stratégiáiról beszélgettek. Ezt 

követően Köcse Tibor Nagypáli pol-

gármestere egy rövid-film keretében 

a Nagypáli Zöld Út Falufejlesztési 

Program eredményein keresztül 

mutatta be a hatékony energiagaz-

dálkodás vidékfejlesztésben betöl-

tött szerepét. A műhelynap szak-

tina, Huber 

Imre és Farkas 

Zoltán, vala-

mint Köcse 

Tibor a telepü-

lés polgármes-

tere is.  

(Az adás teljes terjedelmében meghallgat-

h a t ó  az  I n t e r n e t en :  h t t p : / /

hangtar.radio.hu/kossuth#!#2016-04-02) 

mai vendége volt az Energia-

klub társelnöke Dr. Bart István, 

aki előadásában elmondta, a klíma-

változás megindulásával egyre jelen-

tősebb uniós pályázati lehetőségek 

nyílnak az energiagazdálkodással kap-

csolatban. Kun Zsuzsanna az Ener-

giaklub marketing-koordinátora se-

gítségével a jelenlevők közös feladat-

megoldásokkal szerezhettek tapasz-

talatot az alapvető energiaprojektek 

beindításához. A szakmai előadáso-

kat követően a résztvevők a falu 

CNG buszával járták körbe a telepü-

lést és közvetlenül is megismerked-

tek a kisfilmben bemutatott  helyi 

fejlesztések eredményeivel. (hi) 


