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Az Ökorégió még Ausztriában is
egy viszonylag új fogalom, 2007 áprilisában alakult az első, a kaindorfi.
Az Ökorégió egyesületi formában működik, a lakosságot, a vállalkozásokat, az
önkormányzatokat szervezi össze egy
közös cél érdekében, a munkacsoportokon keresztül. Az Ökorégió célja a
fenntartható környezet, a CO2 kibocsátás csökkentése gazdaságosan üzemelő
vállalkozások mellett. A különböző tennivalókat 6 munkacsoport tartja kézben
projektek útján megvalósítva azokat. A
közös cél mentén kialakul a helyi vállalkozások közös munkája, az egymás előtérbe helyezése a „külső” vállalkozással
szemben. Nem kell feltétlenül kifejezetten környezettudatos termékben, vagy
szolgáltatásban gondolkodnunk ahhoz,
hogy aktív tagja legyünk az Ökorégiónak.
Elég, ha bizonyos technológiát, vagy
módszert környezetbarát módon hasz-

Előtérben egy mobil napelemes töltőberendezés
elektromos járművek számára

nálunk, ha valamivel „ökobbak” vagyunk
versenytársainknál.
Az Kaindorfi Ökorégió Egyesület létrejöttének a 10 éves évfordulóján tartott
ünnepi programokon vettek részt tele-

pülésünk önkormányzati tagjai. A program részeként ökologikus konferenciát
tartottak, elektromos autók és mobil
napelemes töltőberendezések, valamint
öko-témához kapcsolódó különböző kiállítások voltak láthatók. Számos előadás
hangzott el, melynek sorában nagy sikere volt a részvevők körében Nagypáli
bemutatkozó filmjének is. A látogatás
eredményeként egy nemzetközi osztrákmagyar- szlovén-horvát közös projektben vesz részt az önkormányzat.

HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
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ÚJRA NAGYPÁLIBAN A ZALAI NYITOTT SZÍV EGYESÜLET
A Zalai Nyitott Szív Egyesület és a Tiszta
Forrás Egyesület tagjai közös június 16-i
programjukhoz ismét Nagypálit választották.
A szívbetegek visszatérő vendégek nálunk, mivel a
községet jellemző öko szemlélet jól illeszkedik az
egészséges életmódot tudatosító és terjesztő programjaikhoz. A vendégek Nagypáli gázüzemű autóbuszával érkeztek az Ökocentrumba, ahol a megnyitó után Hadász Ágnes oktató vezetésével és a
tagok közreműködésével KoroKan masszázs bemutatót tartottak. Ezt követte Végvári Viktória, a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház vezető dietetikusa
„Az Okostányér” című előadása az egészséges étkezésről. A program résztvevői az ebéd után rövid

sétát tettek, majd Dr. Nagy Klára, a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház osztályvezető főorvosa, a zalai
Nyított Szív Egyesület elnöke az egészséges életmód szerepéről beszélt a szívbetegségek megelőzésében és rehabilitációjában. Mazur Mónika gyógytornász a mozgás, a gyógytorna fontosságáról
tartott előadást, majd irányításával a jelenlévők
szabadtéri közös gyógytornán vettek részt az
Ökocentrum előtti füves-ligetes területen. A torna után mindenkinek jól esett a séta a Rózsakertben és a parkban, majd a színpadnál kulturális bemutató következett. A programok késő délután
értek véget, s a résztvevők fáradtan ugyan, de egy
újabb kellemesen együtt töltött nap élményével
indultak vissza Zalaegerszegre.

MUNKÁK A TEMETŐKERTBEN - JÁRDAFELÚJÍTÁS
A temetőkertben a múlt év őszén kivágásra kerültek a nagyra nőtt öreg
tuják, melyek nehezítették a temetések lebonyolítását és veszélyeztették a
sírok épségét. A munkák folytatására, a kivágott fák gyökereinek, tuskóinak
eltávolítására most került sor. Ezt követően a kivágott tuják helyére térkövezett utat építenek.
Rövidesen megkezdődik a faluközpontot és a Petőfi utcát összekötő járdának a felújítása is térkövezett megoldással.
Várhatóan július végéig be is fejeződnek a munkálatok.

ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL
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GYEREKNAP AZ ÖKO-VÖLGYBEN
A rendkívül színes és változatos bak kipróbálhatták a póni lovagprogramok közül mindenki talált lást is.
kedvére valót, de a legnagyobb
sikert most is a hatalmas légváras
hullámcsúszda aratta, itt nem volt
megállás a délután folyamán.

A Nagypáli Önkormányzat
hagyományos gyereknapi
rendezvényét a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
támogatásával június 10-én
tartotta az Öko-völgyben.
Bár a délelőtti esőzés kissé veszélyeztette a rendezvény sikeres lebonyolítását, az „égiek” végül velünk voltak, kora délután
már verőfényes napsütésben
kezdődhettek meg a programok.
A kemencénél a helyi nyugdíjasok szakadatlanul sütötték és
töltötték a palacsintákat, mivel a
kíváncsi, érdeklődő gyereksereg
folyamatosan nőtt, egyre többen
látogattak le az Öko-völgybe.
Palacsinta bőven volt, jutott a
repetázóknak is, de még a felnőttek is tesztelhették a többféle
töltelékkel készült finomságot.

A gyerekek érdeklődve figyelték
a csillám tetoválás folyamatát is,
nagyon sokféle minta közül választhattak, szinte mindenki „meg
lett jelölve” a nap végére valami- A délután rangos eseménye volt
lyen motívummal.
a bohócos gyerekműsor, 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, az
önkormányzat gyümölcsöséből
származó friss cseresznye.
Az arcfestést főleg a lányok vállalták be, de néhány fiú is vállalta
az arcdekorációt, majd büszkén
mutatták a remekműveket egymásnak és szüleiknek is.

Sikere volt a különböző ügyességi- és fajátékoknak, akinek kedve
volt vidám meccseket játszhatott
az asztali csocsóval, lehetőség
volt asztaliteniszezni, de a bátrab-

Már esteledett, amikor fogyatkozni kezdtek a résztvevők, a
széleskörű érdeklődés, a kicsik
és nagyok körében egyaránt vidám hangulat is bizonyítja, ez a
közösségi program még a korábbiaknál is jobban sikerült, mindenkinek emlékezetes marad.
(hkzs)

MÚLTIDÉZŐ: A MEGÚJULÓ TELEPÜLÉSÜNK TERVEI ...
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… ÉS A MEGVALÓSULT

ELKÉPZELÉSEK
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Megújuló Energiaforrások Innovációs
Ökocentruma

Tourinform Iroda és Vendégház

Magyar Rózsák kertje

Energia Park a faluközpontban

Napelem Park

Lakóparki látkép a Turinform Iroda és Vendégház teraszáról
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HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
SZÉP KIS KERTEK!
Nagypáli folyamatosan szépül,
ezt bizonyítják a falu utcáinak,
köztereinek rendezettsége valamint a lakosok takaros portái
is.
A szembetűnően vonzó faluképen
túl, számos rejtett megcsodálnivaló
is akad településünkön, amiről kár
volna hallgatni. A házak takarásában
gondos kezek által művelt telkek/
kis kertek sorakoznak, melyek nem
csak a földművelés hagyományaira
hívják fel a figyelmet, de fontos részét képezik az egészséges életmódnak, azon belül az egészséges táplálkozásnak is.
Fülöp Lajosné és férje kertjében járva,
a gondosan kihúzott sorok közt
sétálva, konyhakerti növények termesztéséről beszélgettünk. Kertjükben a háztartásukhoz közel egy évre

elegendő zöldséget és
gyümölcsöt megtermelnek, sőt a gyerekeknek
is jut a termésből. Maguk nevelték a paradicsom és paprika palántákat, sőt még a fűszerpaprikát is házilag készítik, melynek nem csak
szebb a színe, de az ételek is finomabbak tőle.
„A saját kert művelésének és a termesztésnek előnye, amellett hogy
nem kell megvenni, biztosan tudjuk,
hogy mi kerül az asztalra” mondja a
vegyszermentesen gazdálkodó házaspár. A már hobbyvá vált esti öntözéshez, a takarékosság és a pazarlás elkerülése végett, összegyűjtött
esővizet használnak. A hagyományos gyümölcsök - málna és egres -

termesztése mellett újdonságokkal
is kísérleteznek, mint például a kétlaki kivivel és fügével. Egy-egy friss
hajtást lelegelő őzike vagy az olykor
kegyetlen időjárás néha megnehezíti
a dolgukat, de a befektetett energia
így is megtérül, friss és egészséges
alapanyag kerül az asztalra. Munkájukhoz sok erőt és jó egészséget
kívánunk a továbbiakban is!
(Szekeres Szilvia)

HIBRID ERŐMŰ KIALAKÍTÁSA
Mint azt már korábban hírül adtuk a falu központban lévő Energia Parkban további fejlesztések indulnak el egy 6 kW-os hibrid kiserőmű kivitelezési munkáival. A kivitelezési
munkák jó ütemben haladnak, a berendezéseket tartó fémszerkezet elkészültével megkezdődhet a napelemek, a mini szélturbina és a segédberendezések szerelése is. Ennek a
kiserőműnek a különlegességét az adja, hogy a hozzá telepített lítium akkumulátorok
segítségével biztosítani lehet a hálózati áram kimaradás időszakában is a nagy
fotovoltarikus rendszer működtetését és az áramtermelés hasznosíthatóságát az Önkormányzat épületének energia ellátásában. Ez a hibriderőmű az energiatermelésen kívül,
elsősorban az energiabiztonságot szolgálja az Önkormányzat és a Hivatal számára.

RURENER ELNÖK SEGÍTŐI
Egyre jobban és hatékonyabban működik a RURENER szervezet. Újdonság, hogy minden hónap első csütörtökén videokonferencia keretében
beszélik meg a különböző országokban lévő települési vezetőkkel, illetve a
Rurener elnökséggel az aktuális feladatokat. Ehhez nyújtanak segítséget
tolmácsolással és egyéb feladatvégzéssel az önkormányzati és hivatali dolgozók.
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HÍRMORZSÁK
SMARAGDFÁK ÜLTETÉSE A GYÜMÖLCSÖSKERTBEN

Újszerű kutatás-fejlesztés van folyamatban a
gyümölcsöskertben, ahol kísérleti jelleggel 400
db smaragd fa kerül elültetésre a sorokba, valamint egy széndioxidos technológia megvalósítását tervezzük. A kísérlet arra irányul egyrészről,
hogy az alma- és a smaragdfa szimbiózisa hogyan valósul meg a gyakorlatban, másrészről a
széndioxid hasznosítása szabályozott bejuttatás
révén a gyümölcsfák lombzónájába, elősegítve a fák oxigéntermelését. Ugyanakkor a smaragdfák árnyékát kihasználva, más bogyósgyümölcsök (pl. áfonya) életfeltételét is vizsgálnák.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓI NAGYPÁLIBAN
A múlt hónapban a az első informális
megbeszélést és interjút a polgármesterrel és a jegyzőasszonnyal készítették, majd ezt követték a Faluház könyvtártermében a képviselő
testülettel, illetve vállalkozókkal a
további interjúk. A harmadik részA Magyar Tudományos Akadé- ként szeptemberben a helyi társadamia egy projektbeli kutatáshoz lomból több embert kívánnak megin- más települések számára is, valamint
kiválasztotta Nagypálit.
terjúvolni. Mindebből egy tanulmány a vidékfejlesztéshez nyújt háttér infog készülni, ami segítséget adhat formációkat.

VÁSÁRTÉR - ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR
Benyújtásra került a műfüves pálya szomszédságában tervezett vásártér-közösségi tér többfunkciós
épületére a pályázat.
Az épület fém technológiával épülne meg, amely helyi vásárok, kiállítások, bemutatók és különböző önkormányzati
programok helyszíne lenne. A rendezvénymentes időszakban az önkormányzati eszközpark védelmét is szolgálná.

MŰFÜVES SPORTPÁLYA HASZNÁLATÁNAK ÚJ RENDJE
A műfüves futballpálya nyitvatartási ideje és használatának feltételei július 10-től változik.
Hétfőtől-Péntekig: 8.00 órától -16.00 óráig
Szombaton: 14.00 órától - 18.00 óráig
A fenti időpontokban a pálya használatáért nem kell fizetni, mindenki számára ingyenes.
Keddtől - Péntekig: 16.00 órától - 20.00 óráig 4000 Ft/óra bérleti díj befizetésével lehet igénybe venni a pályát.
Érdeklődni, Simon Attilánál a 30/ 3752223 telefonszámon lehet.
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NAGYPÁLI
VI. NAPKORONA FESZTIVÁL
V. NEMZETKÖZI HŐLÉGBALLON TALÁLKOZÓ ÉS
II. NAGYPÁLI GAZDANAP
2017 AUGUSZTUS 4-5-6.
Augusztus 4. Péntek

Augusztus 6. Vasárnap

16,00 Nemzetközi hőlégballonos csapatok érkezése, technikai helyek elfoglalása
17,00 Hőlégballon felszállási helyek előkészítése
18,00 HŐLÉGBALLONOK FELSZÁLLÁSA

07,30 Résztvevők és kiállítók érkezése,
helyszínek elfoglalása
08.00 Regisztráció gazda találkozóra,
gépmustra, traktorok és mezőgazdasági
eszközök megtekintése
09,30 GAZDANAP MEGNYITÓJA
10,00 Bemutatok, előadások, kiállítások
megtekintése
10,30 PARASZTOLIMPIA, versenyekkel
14,00 Parasztolimpia eredményhirdetése
16,30 NAGYPÁLI NAPRAFORGÓ néptánccsoport műsora
16,45 Megújuló energiás Hibrid erőmű
átadása a Nagypáli Energia Parkba
17,00 POLGÁR PETI, zenés humorista
fellépése

Augusztus 5. Szombat
9,00 Napkorona Vándorkupa műfüves
Futballtorna, 10 csapat részvételével
16,15 Zalaegerszegi Fúvós Zenekar színvonalas műsora
16,45 Futballtorna eredményhirdetése
17,00 ERŐS TESTVÉREK mulatós páros
fellépése
18.00 HŐLÉGBALLONOK FELSZÁLLÁSA
19,00 GÁSPÁR LACI és a Live act koncertje
21,00 PREMIER Zenekar műsora

18,00 JAMBO ZENEKAR műsora
19,00 Körmendi BÉRI BALOGH ÁDÁM
TÁNCEGYÜTTES bemutatója
19,30 LOVASBEMUTATÓ alföldi betyárok közreműködésével
20,00 Ünnepi köszöntő, kitüntetések,
díjak átadása
21,00 Omega zene, szárvendég BENKŐ
LÁSZLÓ billentyűs és a Megapolice
együttes élőkoncertje
10,30 Tűzijáték
Kísérőprogramok: Vidámpark, vásár,
kézműves program, Hőlégballonozás,
veterán autók bemutatója

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

FELHÍVÁS!
A Napraforgó Néptánccsoport szeretettel várja, azon
5-8 éves korú lányok és fiúk jelentkezését, akik szívesen
csatlakoznának a néptánc csoporthoz.
A próbák heti rendszerességgel pénteki napokon 17-órától
- 18-óráig tartanak. A részvétel mindenki számára ingyenes.
Érdeklődni: Farkas Ferencné 20/2696540 és Vargovics
Beáta 30/8349989 telefonszámon lehet.
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
Augusztus 04-06. /péntek-szombat- vasárnap/: Nagypáli VI. Napkorona Fesztivál V. Nemzetközi Hőlégballon Találkozó és II. Nagypáli Gazdanap
Augusztus 13. /vasárnap/: 17:00-19:00 óra között Dankó Rádió élő TV felvétele
ingyenesen megtekinthető a Nagypáli Ökovölgy Színpadán
Programváltozás jogát fenntartjuk.

