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Ausztriából érkező, magyarul tanuló csoport látogatott el településünkre július 18-án délelőtt.
A Zalacsányi kúriában megszálló, 7 fős
delegáció a falu-város témakört dolgozza
fel 1 hetes magyarországi tanulmányi kirándulásuk során. Ebből kifolyólag talált
rá - különböző médiaforrások segítségével - és választotta településünk a csoport vezetője: a Bécsben élő és tanító
Kovács Tünde. A csoport oktatója, szinkrontolmácsolás mellett, az évente kétszer megjelenő „Magyarul tanulók” című
folyóirat kiadó és főszerkesztőjeként is
tevékenykedik.

A már huszonhat számmal megjelent,
gondosan szerkesztett, vonzó lapban
Tünde naprakész, friss témákat dolgoz
fel külföldi, magyarul tanuló olvasói számára, mely kapcsán felmerült egy kis falunkról szóló tananyag készítése is.
A vendégeket a Faluház Könyvtárában
Köcse Tibor polgármester köszöntötte,
majd a Nagypáliról készített kisfilm vetítése közben, kötetlen beszélgetés során

tehették fel kérdéseiket a csoport magyarul lelkesen tanuló tagjai, belemélyülve a méltán érdekes Smaragdfa 17 féle
kiváltságos tulajdonságába.
A bemutatót rövid gyalogos idegenvezetés követte, amely során helyszíni ismertetésre kerültek Nagypáli látványosságai
a központból a lakóparkon át a Helyi
Termék Bemutató teremig, ahol az ebéd
elfogyasztása közben, helyi termékeket
kóstolva bővítették tovább tudásukat
külföldi vendégeink. (sziszi)
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VÁRPALOTA PÉTFÜRDŐ KERTBARÁT KÖR EGYESÜLET LÁTOGATÁSA
A több mint 50 éve működő Zalaegerszegi
Kertbarát Egyesület meghívására július végén, 2 napos autóbuszos kiránduláson vett
részt a Várpalota Pétfürdő Kertbarát Kör
Egyesület népes csapata.
Zalaegerszeg nevezetességeinek megtekintése után,
Nagypáli felé vették az irányt, ahol Nagypáli polgármestere, Köcse Tibor, fogadta a vendégeket a falu
központjában lévő Energia Parkban. A jó időjárás
lehetővé tette, hogy kisfilmvetítés helyett, interaktív séta közben mutassa be megújulni képes településünk a falu első embere. A kötetlen beszélgetés
során bemutatásra kerültek az Energia Parkban lévő berendezések és növények. Szó esett az új hibrid kiserőműről kivitelezéséről és előnyeiről, de a

legnagyobb érdeklődést és csodálatot az energia
fák (energia fűz, smaragd fa) bemutatópéldányai és
a tulajdonságaikról szóló interaktív előadás iránt
mutatták vendégeink.
A több mint 3 órás látogatás a Nagypáli Öko
völgyben lévő Borházban (Helyi Termék Kiállító
Tér) zárult, ahol a csoport tagjainak lehetősége
volt megkóstolni az almából készült helyi termékeinket, melyek közül igazi különlegességnek számított néhány Kertbarát borász számára a minden vegyszert nélkülöző almabor. A tartalmas
program végeztével többen is jelezték, hogy a
későbbiekben családjukkal is ellátogatnának településünkre és gratulálnak az eddig elért sikerekhez! (sziszi)

ÚJ TÉRKŐBURKOLAT A TEMETŐKERTBEN - JÁRDAFELÚJÍTÁS
A temetőkertben a múlt év őszén kivágásra kerültek a nagyra nőtt öreg
tuják, melyek helyén a térkövezett út építése, illetve a ravatalozó előtti
terület térköves burkolása befejeződött.
Elkészült a faluközpont és a Petőfi
utca közötti járdának a felújítása is.
A munkák során a Páli-patak partjához korlátok kerültek, így a széles, térköves burkolatú járda már kényelmes és biztonságos közlekedést
biztosít minden gyalogos számára.

ÉRDEKESSÉGEK A FALU ÉLETÉBŐL
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NÉGY TELEPÜLÉS NYUGDÍJASAI TALÁLKOZTAK NAGYPÁLIBAN

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület szervezésében július 1-jén családi napot tartottunk az ÖKOvölgyben.
Az egyesület három éves működése óta folyamatosan bővültek
kapcsolataink a környékbeli
nyugdíjas szervezetekkel, erre a
rendezvényre is meghívtuk őket.

A meghívásunkat örömmel fogadták, így ezt a kellemes nyári
délutánt együtt töltöttük a Kispáli, Vasboldogasszonyi és
Csácsbozsoki nyugdíjasok
képviselőivel, közel százan jöttünk össze ünnepelni, mulatozni.
A népes társaságot nem hagyhattuk éhen-szomjan veszni, ezért
idejekorán megindult a készülődés, a kemencét is már jóval
előbb befűtöttük. Ínycsiklandozó
illatok töltötték meg a völgyet,

sült a hurka, a kolbász és a hús a
kemencében, a tárcsákon készült
a sült szalonna, no és mindennek
megkoronázásaként a több tepsi
házi tökös-mákos, cseresznyés
rétes. A finom ételek mellé a helyi nyugdíjasok az édes és sós
sütemények tárházával biztosították a desszertet, mindenki talált című versével zárták, melyet a
kedvére valót. Miközben egyre közönség meghatottan hallgatott.
A rendezvényünkön részt vett a
községünk polgármestere is, aki
az előadás utáni köszöntő beszédében kiemelte mennyire fontos
az összetartozás, és további helyi
eseményekre is meghívta a vendégekeinket. A délután
előrehaladtával egyre fokozódott
többen érkeztek a terített aszta- a jókedv, harmonika-és hangos
lokhoz, szólt a zene, vidáman be- nótaszó szállt a völgyben, többen
szélgettünk, bőven fogyott az táncra perdültek. Pihenésképpen
ízletes ételekből, az egyéb folyé- a jelenlévők megnézhették az
kony helyi termékekből sem volt Ökocentrumban az elmúlt három
hiányunk.
év fontosabb nyugdíjas rendezvéA csácsi nyugdíjas Népdalkör tag- nyeiről készült kisfilm összeállíjai egy fellépésről érkeztek hoz- tást, mely szintén nagy tetszést
zánk, és a társaságot is megör- aratott. Esteledett már amikor
vendeztették egy vidám, nótákkal elköszöntek a vendégek, lassan
fűszerezett előadással, mellyel hazaszállingóztak az emberek,
fergeteges sikert arattak. Műso- örömmel nyugtáztuk, hogy ez a
rukat Meggyesi Éva „A boldogság” nagyszabású rendezvényünk is
sikeres volt. (hkzs)

MÚLTIDÉZŐ: GYÜMÖLCSÖS A KÖZELMÚLTBAN

Zalai Hírlap, 2005. november 28.
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NAPJAINKBAN A „ZÖLD ÚT FALUFEJLESZTÉSI PROGRAM” RÉSZEKÉNT
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Tavaszi munkák idején
Öreg fák átoltása
Virágoznak a gyümölcsfák

Smaragdfák ültetése a gyümölcsösben

A múlt évben az Önkormányzat által megvásárolt gyümölcsösben ez év elején a fák felújításával kezdődtek a munkák, melynek során közelíteni akarunk az ökológiailag ellenállóbb fajták
telepítésére, ezzel is csökkentve a növényvédelmi igényeket és
az almák károsodási hajlamát. Ezért a szándék az, hogy a nem
fenntartható fajták kiváltásra kerüljenek, ezért megkezdődött
a helyi erők segítségével az öregebb fák átoltása különböző
érési idejű alma alanyokkal. Így kora nyártól folyamatosan érnek az almák, valamint a gyümölcsüzemnek is folyamatos lesz
az alapanyaga ellátása, és a lakosságot is el lehet látni kedvezményes áron egészséges gyümölccsel.
Terv szerint a felújításra lépésenként kerül sor, melynek során
az újszerű kutatás-fejlesztést folytatunk, a gyümölcsösben, ahol
kísérleti jelleggel 400 db smaragd fa kerül elültetésre a sorokba, valamint egy széndioxidos technológia megvalósítását is
tervezzük. A kísérlet arra irányul egyrészről, hogy az
alma- és a smaragdfa szimbiózisa hogyan valósul meg
a gyakorlatban, másrészről az egyébként felesleges
széndioxid hasznosítása szabályozott (pulzáló) bejuttatás révén a gyümölcsfák lombzónájába az aktív fotoszintézis időszakában, ezzel segítve, illetve fokozva a
fák oxigéntermelését. Ugyanakkor a smaragdfák árnyékát
kihasználva, más bogyósgyümölcsök (pl. áfonya) életfeltételét
is vizsgálnák.
A széndioxidos technológiát a Zalavíz Zrt. és a Sunwo Zrt.
közreműködésével, pályázati források felhasználásával tervezi
az Önkormányzat megvalósítani.

Ígéretes termés 2017-ben
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SZÉP KIS KERTEK!
Szép kis kertek sorozatunk
újabb állomása Balla Laci bácsi
és Éva néni takaros portája,
ahol már a kapun belépve rendezett virágoskert fogadja a
látogatót.
Elsőként a hozamban gazdag citrom
fán esik meg a tekintetünk, melynek
termését évek óta nem kell vásárolniuk, ugyanis akár fél évig is eláll ez
a C-vitamin forrás. Beljebb merészkedve nem mindennapi gyümölcsös-

be csöppenünk, ahol a többféle alma, körte, szilva, barack és naspolyafától, a bogyósokon - homoktövis, szeder, áfonya, ribizli félék, szamóca, hagyományos/folyton termő
málna és jostánon – át a szőlőlugasig minden fellelhető. Zöldségfélékből is megtermelik a kettejük számára szükséges mennyiséget, óriás
paradicsomuk akár rekordokat is
dönthetne. Saját készítésű fóliájukban a gondos paprika sorok mellett

különleges afrikai zöldségféle lapul, az úgy nevezett okra, mely egyike
a szubtrópusok legszebb
konyhakerti növényeinek. A fűszerkertből
frissen kerül az ételekbe
az oregánó, kakukkfű,
bazsalikom, rozmaring
és tárkony. A megtermelt zöldségek adják a fő alapanyagot Laci bácsi házi készítésű delikátjába, de legyen szó
zöldségféléről vagy
gyümölcsről, amit tudnak, elraknak, lefagyasztanak vagy éppen
aszalnak, készülve a
télre és az esetleg termésben szegényebb
újévre. A klímaváltozás
manapság nagyban befolyásolja a termesztést, a csapadékban
szegény tél miatt idén a krumpli és
hagyma ültetése elmaradt, a gyümölcsöket pedig megdézsmálják a
szomjas madarak, pedig egész télen
gondoskodtak róluk, úgynevezett
madárkalácsot kaptak. Az odafigyelés és a belefektetett munka mellé,
Laci bácsiéknál a tudatosság is párosul. Ugyanis a fák tövében tányérokat alakítottak ki, melyeket vízzel
töltenek fel, ezzel biztosítva a megfelelő vízmennyiséget a növények

számára. Környezettudatosság jegyében szűrt esővízzel öntöznek,
amit a ház ereszeiből egy 100 köbméteres földalatti tartályba gyűjtenek össze. Mindemellett a szelektív
hulladékgyűjtés hívei, így a talajból
elhasznált tápanyagokat komposzttal pótolják. Kertjükből természetesen nem hiányozhat a számos előnyös tulajdonságáról híres smaragdfa sem.
„Nem csak gazdasági oka van a kertészkedésnek, termelésnek –
mondja Laci bácsi – hanem míg tevékeny az ember és van mit tenni,
addig jó.” „A kert eltereli az ember
figyelmét a hétköznapok nehézségeiről, elfoglaltságot és örömöt is
ad, amellett hogy pontosan tudjuk
mit is eszünk.” – egészíti ki Éva néni, aki az udvar pompáját gazdagító
virágaira, örökzöldjeire méltán lehet büszke. Munkájukhoz sok erőt
és egészséget kívánunk a továbbiakban is! (sziszi)

RURENER KONFERENCIA
A rendszeres havi Rurener Skype megbeszélésen megkezdtük az őszi Ciprusi konferencia szervezésével, valamint a tervezett új tagok csatlakozásával kapcsolatos
tárgyalások előkészítését.
Az EU források magyarországi átrendeződése, beszűkülése miatt nyitunk az EU
nemzetközi-kapcsolatok források felé. Jelenleg ezek a feladatok vannak napirenden
az egyesületben.
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HÍRMORZSÁK
„FALU ŐRSZEM”
Nagypáli Polgárőr Egyesület immár nyertes, tavalyi pályázatának köszönhetően a falu biztonságának erősítése érdekében rövidesen üzembe helyezésre kerül a „Falu Őrszem”
névre keresztelt Phantom típusú, legújabb szériájú drón.

A wifi és műhold által vezérelt repülőeszköz előre megtervezett járőr
útvonalakat repül be, miközben folyamatos légi fotókat és felvételek
készít. Technikai tudása az akadályok (pl. fa, torony stb.) érzékelésére
és önmagától való ki kerülésére is kiterjed, valamint ha a feladat teljesítése előtt az akkumulátor töltöttsége alacsony szintre csökken, a drón
önmagától visszatér a felszállási helyre és a feltöltést követően folytatja tovább felderítő repülését. Természetesen
kézi vezérléssel a felderítő folyamatba a polgárőrség pilóta vizsgával rendelkező tagjai is beavatkozhatnak, ha a monitoron gyanús esemény/kép látható leközvetítve. A „Falu Őrszem” képes a helyszín felett egyhelyben lebegni a polgárőrség vagy rendőrség megérkezéséig. A próbarepüléseket a drónok kezelésében jártas, zalaegerszegi mentőállomás két alkalmazottja végezte, akik a Nagypáliról szóló marketing filmet is készítették. (sziszi)

RESTART FESZTIVÁL - NAGYPÁLI MEGÁLLÓ
vezésű 80 km-es vezetett kerékpáros túra Nagypálit is érintette.
Településünk egy frissítőpont felállításával járult hozzá a Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és
Túra Egyesület által rendezett
Július 15-i hétvégén első alka- sporteseményhez.
lommal került megrendezés- A túra a kihívást kedvelők számáre a mozgást és testkultúrát ra volt javasolt, ugyanis közepes
középpontba állító ReStart távon jelentős, összesen 953 méFesztivál a zalai megyeszék- teres szintemelkedést kellett a
helyen.
bringásoknak leküzdeniük, a szeA többnapos kezdeményezés során számtalan sport kipróbálására
nyílt lehetőség az amatőrök és
profik számára egyaránt. Az eseménysorozat palettáján szerepelt:
tűztorony, éjszakai és akadályfutás, különböző fitness bemutatók,
labdajátékok, vezetett gyalogos és
kerékpáros túrák három távon.
A „Kalandozás a Göcsejben” elne-

kísérője elmondta, hogy vezetett
túra lévén a csapat végig együtt
haladt a kijelölt útvonalon, amely
során nem csak az útvonal hoszsza, de a szintemelkedés is jelentős volt, mely igénybe vette a
résztvevők állóképességét, azonban a táj páratlan szépsége az út
során kárpótolta őket. A bringások közel fél órás pihenő után
elköszöntek és újult erővel Kispáli felé folytatták útjuk, hogy Zalaeles időről nem is beszélve. A gerszeg központjába vissza érve
szombaton 9 órakor induló, 20 átvegyék egyedi érmüket. (sziszi)
fős csapat Kispáli felől érkezve 2
óra tájt „gurult be” a Nagypáli
Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentrumába, 60 kilométerrel a hátuk mögött, ahol hideg
ásványvízzel, dinnyével és a helyi
üzemből származó alma lével vártuk őket. Szabó Balázs, az egyesület elnöke és a csoport tapasztalt

HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
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ARCVONÁSOK
Az MTVA Kossuth Rádió riportere Varga
Tünde kérdezte Nagypáli első emberét a
falumegújító-falufejlesztő munkájáról. A riport a Kossuth Rádió ARCVONÁSOK című
műsorában volt hallható.

„Neve teljesen összeforrt a falu nevével, ami neki
köszönhetően az egész világon ismertté vált. A
Zala megyei Nagypáli polgármestere, sokak szemében csodát tett.
Miközben több önkormányzat is a fennmaradásáért küzdött, ők mindent másképp csináltak. Nem
eladták, hanem növelték a falu vagyonát, és már
akkor a megújuló energiák mellé álltak, amikor
azokról még alig hallott valaki.
Az ötletgazda Nagypáli első embere, aki azóta is
folyamatosan újabb és újabb terveken dolgozik,
miközben sorra söprik be a nemzetközi elismeréseket, díjakat.”

Arcvonások: Köcse Tibor polgármester

(A riport meghallgatható: http://
www.mediaklikk.hu/2017/03/29/arcvonasok-80/)

KISFALUDY UTCA FELÚJÍTÁSA
Mintegy 20 millió Ft értékű útburkolat felújítási-fejlesztési munkák folynak a Kisfaludy utcában, melynek eredményeként megújul az utca, a vízelvezetés és mindenki egységes kapubejárót kap. Az út szerkezetét tekintve korszerű, főútvonal
minőségű alépítményt kap, nagy teherbírású térkövezett burkolattal és folyókás
vízelvezetővel lesz ellátva. A munkák idején nagyobb türelmet kérünk az utcában
lakóktól, illetve az oda látogatóktól, hiszen az ingatlanok megközelítése, valamint
a gépkocsikkal való behajtás korlátozva van,
cserébe hosszútávon is tartós, szép rendezett utcával lesznek gazdagabbak.
Jövőre várhatóan egy újabb, legaktuálisabb utca felújítására kerül sor.
A Petőfi utca II. ütemével még azért várunk, mert ott van egy futó pályázatunk,
mely még nincs elbírálva, de egyelőre bízunk a kedvező döntésben. Amennyiben eredménytelen lesz, akkor más források bevonásával tervezzük ott a munkák folytatását.

NAGYPÁLI HÍRMONDÓ
A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA
Kiadó-főszerkesztő: Köcse Tibor
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PROGRAM ELŐZETES
Szeptember 16. /szombat/: Családi Nap az Ökovölgyben
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Programváltozás jogát fenntartjuk.

