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HIBRID ERŐMŰVET AVATTUNK NAGYPÁLIBAN 

áthidalni az esetleges áramkimaradáso-

kat, továbbá az elektromos hálózatot 

tápláló rendszerként ugyancsak üzemel-

tethető. Ennek a kiserőműnek a külön-

legességét az adja, hogy a hozzá telepí-

tett lítium akkumulátorok segítségével 

biztosítani lehet a hálózati áram kimara-

dás időszakában is a nagy fotovoltarikus 

rendszer működtetését és az áramter-

melésének hasznosíthatóságát az Ön-

kormányzati épület energia ellátásában. 

Ezzel a létesítménnyel nem csak az 

energiatermelés bővült, de a látványos-

ság téren is új, a „ceruzának” becézett 

elemmel gazdagodott a faluközpont. 

A szél és a Nap energiáját egya-

ránt hasznosító hibrid erőmű ava-

tása volt augusztus 6-án vasárnap 

Nagypáliban a faluközpontban lé-

vő Energia Parkban.  

Az 5,8 millió forint értékű beruházást 

Vigh László országgyűlési képviselő, Köcse 

Tibor polgármester és Szendrei-Balogh Fe-

renc konstruktőr közösen avatta fel. 

A mintegy 6 kW teljesítményű hibrid 

erőmű teljesen új fejlesztés, gyakorlati-

lag ez a prototípus.  

A létesítmény hármas funkciót tölt be: 

képes önálló áramtermelő egységként 

működni, szünetmentes áramforrásként 
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A fesztivál kiemelt eseménye volt vasárnap a 

Nagypáli Gazdanap programsorozat, az ennek 

részeként megrendezett parasztolimpia, gépmustra 

és a traktorverseny.  

A Gazdanap legnépszerűbb programja a Paraszt-

olimpia volt, melyre nem csak előzetes jelentke-

zéssel lehetett részt venni, hanem a helyszínen ver-

buválódott csapatok is kipróbálhatták ügyességü-

ket. 

A fesztiválozókat ez alkalommal is különböző 

könnyűzenei programok szórakoztatták, szomba-

ton az Erős Testvérek, majd Gáspár Laci, végül a Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajakról érkezett Pre-

mier zenekar koncertje zárta az estét. Vasárnap 

délután a helyi Napraforgó néptánccsoport műsora, 

majd Polgár Peti és a Jambo zenekar szórakoztatta a 

közönséget. A rendezvénysorozatot az esti órák-

ban az „égiek” sajnos már nem támogatták, mert 

heves zivatar szakította félbe a programokat. (hi) 

 LEZAJLOTT A VI. NAPKORONA FESZTIVÁL 

Az önkormányzat immár hatodik alkalommal ren-

dezte meg a Napkorona Fesztivált, mely az idén 

is változatos programokat kínált. Az augusztus 4-6-

ig tartó rendkívül gazdag programsorozatról az ér-

deklődők a megyei és helyi médián felül a honlap-

ról, szórólapokról és ezúttal már az önkormányzat 

facebook oldaláról is folyamatosan tájékozódhat-

tak.  

A fesztivál kezdőeseménye a V. Nemzetközi Hő-

légballon Találkozó volt, a vállalkozó szelleműek 

kipróbálhatták a hőlégballonos repülést is.  

A fesztivál másnapján került sor a műfüves sportpá-

lyán a Napkorona Vándorkupa futballtornára, 

melyet idén az ULME néven szereplő csapat nyert 

meg. A futballtornával egy időben zajlott az első 

Napkorona Futóbajnokság is. A lelkes és kitartó 

hölgyekkel futott együtt Sipos Patrik is, aki meg-

nyerte ezt a versenyt.  
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ALSÓVERECKÉN JÁRT AZ ÖNKORMÁNYZAT KÜLDÖTTSÉGE 

Nagypáli és Alsóverecke önkormányzat polgármesterei által korábban 

aláírt együttműködési megállapodás szellemében ismételten 

Alsóvereckére látogatott az Önkormányzatunk küldöttsége. A látoga-

tás kiemelt eseménye volt az ott lévő első világháborús katonai teme-

tő felújítási munkáinak kezdő lépéseként, a temetőkerítés tűztövis 

bokrainak elültetése a helyi lakosokkal és a Nagypáli delegáció tagjai-

val közösen. 

ÖNKORMÁNYZATI EGYEZTETÉS AZ M9 AUTÓÚT TERVEZÉSÉHEZ 

Augusztus végén Nagypáli adott otthont az M9 autóút Vasvár - Zalae-

gerszeg közötti szakasz engedélyezési terv és tenderdokumentáció 

készítéséhez szükséges Önkormányzati egyeztetéseknek.  

Jelenleg már túl vagyunk a környezetvédelmi hatásvizsgálatokon, a megye koráb-

bi rendezési terve szerint vizsgálták az M9 érintett szakasz nyomvonalát, mely 

szerint a megyehatárt Hegyhátszentpéternél lépi át. Ezt követően Lakhegy, 

Nagykutas mezőgazdasági területeken halad a nyomvonal, majd keleti irányba 

fordul, Nagypáli közigazgatási területén a hegy sarkánál a völgyet átvágva az 

újonnan megépített egervári emelkedőt szinteltéréssel fogja keresztezni, ahol a 

környező településeknek lecsatlako-

zási és ráhajtási csomópont is lesz. A 

mezőgazdasági útcsatlakozások felüljá-

rókkal és aluljárókkal lesznek megoldva, így jelenlegi mezőgaz-

dasági közlekedési helyzete a településünknek továbbra is bizto-

sított marad. A nagypáli bekötőutat nem keresztezi az M9 autó-

út, mivel a 74-es főútnál meglévő új csomóponttól mintegy 400 

m-re északabbra, Egervár irányába keresztezi majd a főutat.  

AUTENTIKUS ZALAI KOLBÁSZRECEPT 

Ifj. Farkas Imre a volt Zalahús Rt. elnök-vezérigazgató fia, aki élel-

miszer-ipari vállalkozó, rövid termékbemutató keretében beszélt 

arról, hogy a volt zalai húsipar legfontosabb termékének a  zalai 

paprikás szalámi receptje még fellelhető Békés megyében egy 

magán húsipari cégnél. Ebben az üzemben különleges szalámikat 

készítenek pld. szamárhúsból, disznóhúst tavi hallal keverve, illet-

ve szürke marhát szarvas hússal keverve. Ezek a gasztronómiai 

különlegességek ismertek külföldön, de hazánkban is. 
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Egyedi megrendelésre készül a telepü-

lésünk címerével díszített vászontáskák 

Polgár Krisztinával beszélgettünk a kisüzem-

ről, mely a családi vállalkozását megőrizve, a 

kezdeti zalaegerszegi éveket követően Nagypá-

liban közel húsz éve működik.  

Ő a szüleitől vette át céggel kapcsolatos teendőket. 

Bár a vállalkozás méretét tekintve a kisebbekhez tar-

tozik, ennek ellenére napjaink szakemberhiánya őket is 

nehéz helyzet elé állítja. A cég profiljába az egyedi, 

vagy kis sorozatú munkaruha készítés tartozik és eh-

hez jól képzett varrónőkre van szükségük. Sajnos az 

ilyen irányú szakképzések napjainkra erősen beszűkül-

tek, vagy meg is szűntek, így a még fellelhető képzett 

munkaerőt alkalmazzák rugalmas munkaidőben, illetve 

bedolgozói rendszerben a környékbeli településekről 

is.  

A munkaruha speciális igényeket elégít ki, ezért a meg-

rendelő helyszínén nézik meg, hogy milyen környezet-

A szabász részleg pontos munkája az 

alapja a  késztermékeknek. 

ben, milyen körülmények között zajlik a munka, s eh-

hez igazítják annak készítését. Napjainkban már igény 

van arra is, hogy ne csak a munkavédelmi követelmé-

nyeknek feleljenek a ruhák, hanem a cég arculatához 

igazodó stílust is képviselje a munkaruházat, akár hím-

zett feliratokkal ellátva azokat.  Ez az igény és lehető-

ség visszaköszön a dolgozók egységes és kellemes szín 

összeállítású munkaruházatán is. 

A vállalkozás fő erőssége a megbízhatóságon túl a ru-

galmasság, mert arra is van lehetőség, hogy a zalaeger-

szegi mintaboltban kora délelőttig leadott egyedi meg-

rendelés délutánra már elkészüljön, hiszen a kisüze-

mek szívvel-lélekkel törekednek a jó minőségű és kü-

lönleges termékek létrehozására. 

Az elmúlt évtizedek buktatói és változásai ellenére is 

sikerült talpon maradni, köszönhető a cégvezetés e 

filozófiájának és megbízható partnerségének. (hi) 
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SZÉP KIS KERTEK! 

Augusztus első harmadával 

kezdődhet a betakarítás, így 

a kertekben most is sok 

munka vár ránk. Ez alkalom-

mal nem a házak mögötti 

kiskertekbe lesünk be, ha-

nem a Páli hegy felé vesszük 

az irányt. 

A szőlőhegyeken általában mo-

nokultúrás termelést tapasztalha-

tunk, így egy szép szőlőbirtok 

képzeletünkben lankás vagy me-

redek, helyet kap rajta egy taka-

ros pince, ilyen-olyan szőlősor-

okkal, ameddig a szem ellát és 

csak szőlő- szőlő mindenütt.  

De nem szükségszerű, hogy ez 

így legyen, erre helybeli példa 

Csiszár József (Csiszi) és csa-

ládja Kettős hegyen található bir-

toka, ahol a kordonos szőlősor-

ok közt konyhakerti növényeket 

is termesztenek. A szőlő, régies 

nevén borág, kiváló közeget biz-

tosít a vegyes kerti termelés szá-

mára, ugyanis a növények jól ér-

zik maguk a lugas által nyújtotta 

árnyékban, ami a mostani aszá-

lyos nyarak következtében nagy 

előny. Így vígan nő a közel 400 

szőlőtőke sorközében a paradi-

csomon, paprikán és babon át, az 

uborkáig minden fajta vetemény. 

A kapálás és a 3-4 évenkénti trá-

gyázás - utóbbi alkalommal a 

szürke marha trágya - is hozzájá-

rult a bőséges hozamhoz, teszi 

hozzá Csiszi. A lugasokban a tő-

kék minden évben pótlásra ke-

rülnek, így már közel 40 fajta 

szőlő van - piros és fehér vegye-

sen – mint például noha, csersze-

gi fűszeres, hárslevelű, burgundi, 

oportó és zweigelt csak, hogy 

párat említsek. A birtokot a csa-

lád közösen gondozza évtizedek 

óta. Az édesapja szőlőművelési 

hagyományainak tovább vitele 

mellett, Csiszi tisztelettel mesél 

idősebb Csiszár Gergely, Fatér 

György és neje segítő szándéká-

ról és sok tanácsáról: miként 

kell a szőlőt permetezni, helye-

sen gondozni és mi is az a pince-

rend.  

Szóba jött a „hegyi 

feeling”, mely a sok 

munka mellett, 

összehozza a hegy-

szomszédokat egy 

pohár bor melletti 

tartalmas, baráti 

b e s z é l g e t é s r e , 

esetleg közös sütö-

getésre, mely nótázással és sok 

közös emlékkel ér végét.  

Csiszi szerint „Egy hegy fenntar-

tása hiába jár sok munkával, a 

természet és a csend körbe 

vesz, és ebben a nyugalomban, 

békében el van az ember.”  

Szőlőlében gazdag szüretet, a 

munkához pedig erőt és egés-

zséget kívánunk a család részére! 

(sziszi) 

RURENER KONFERENCIA 

A rendszeres havi Rurener Skype megbeszélésen folytattuk az őszi Ciprusi konfe-

rencia szervezésével, valamint a tervezett új tagok csatlakozásával kapcsolatos tár-

gyalásokat.   

Nyitunk az EU nemzetközi-kapcsolatok források felé, mivel az EU források magyar-

országi átrendeződése, beszűkülése várható. Jelenleg ezek a feladatok vannak napi-

renden az egyesületben. 
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Nagypáli Község Polgármestere 

8912 Nagypáli, Arany J.u 26.Tel/fax: 92/564-041, 06-20/24-77-842 

Web: nagypali.hu; e-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu 

Nagypáli Község ÖnkormányzatánakNagypáli Község Önkormányzatának  

Pályázati FelhívásaPályázati Felhívása  

Nagypáli Község Önkormányzata pályázatot hirdet 

a „Rendezett a környezetem” cím 

elnyerésére 

 

A „Rendezett a környezetem” elismerő cím adományozható annak a lakóingatlan tulajdonosnak, használó-

nak; akinek  

 az ingatlana előtti közterület rendezett; 

 az ingatlanán található épület; a kerítés (sövény; vaskerítés stb …); az udvar; a kert is 

harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetéhez.  

A „Rendezett a környezetem” elismerő címre pályázatot a lakóingatlan  

 Nagypáli településen állandó lakóhellyel rendelkező,  

 nagykorú természetes személy tulajdonosa, illetve használója nyújthatja be,  

 aki ott életvitelszerűen tartózkodik. 

A címet legfeljebb egy pályázó nyerheti el, további két pályázó emléklapra és kisebb ér-

tékű nyereményre jogosult. Az elismerés formája a „Rendezett a környezetem” feliratú, 

30 cm x 40 cm nagyságú, falra szerelhető kerámia tábla.  

A pályázatot a mellékelt jelentkezési lapon kell benyújtani 2017. szeptember 29. napjáig 

személyesen, postai úton Nagypáli Község Önkormányzatához (8912 Nagypáli, Arany 

János u. 26.), vagy emailben a nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu email címre.  

Az elismerő cím adományozásáról Nagypáli Község Önkormányzati Képviselő – testüle-

te független bíráló bizottság javaslata alapján 2017. október 16. napjáig dönt. A bíráló bizottság 2017. októ-

ber 2.- 2017. október 10. napja között járja végig a jelölt portákat.  

Az elnyert címek adományozására 2017. decemberében a „Mindenki Karácsonya Ünnepségen”, ünnepé-

lyes keretek között kerül sor. 

Az elismerő címet visszavonásra kerül, ha a kitüntetett erre érdemtelenné válik. Érdemtelen az elismerő 

címre az, akit jogerős büntetőbírósági ítéletben elmarasztaltak, valamint akinek az ingatlana, vagy az ingat-

lana előtti közterület rendezetlenné, elhanyagolttá vált.  

További információért Nagypáli Község Önkormányzatánál lehet érdeklődni. 

Nagypáli, 2017. szeptember 11. 

 Nagypáli Község Önkormányzat Képviselő – testülete nevében: 

 Köcse Tibor  

polgármester 
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Október 7. /szombat/: Gesztenyesütés a Boronapincénél 

Október 21. /szombat/ 16,00: Mesemondó délután a könyvtárban 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

BEINDULT AZ ALMASZÜRET 

Az Önkormányzat kertjében a legkorábbi 

gyümölcsfajta a Royal Gála alma , mely-

nek szedésével és értékesítésével meg-

kezdődött az almaszüret.  

Az alma nagykanizsai, zalaegerszegi és 

sümegi piacokra kerül, valamint a környe-

ző vendéglátók menürendszerében is el-

jut. Ebből az almából vasi és zalai pálinka-

főzők is vásároltak, de kozmetikai alap-

anyagként, valamint léalmaként is értékesítünk . 

Farkas Erika az M1 Kossuth rádió műsorvezető-

riportere és stábja augusztus végén járt Nagypáli-

ban. Ő kérdezte a Köcse Tibor polgármestert, vala-

mint több helybélit, a megújuló energiaforrásokról, 

a településünkről, a vidéki életről. 

(A riport meghallgatható: http://www.mediaklikk.hu/ weboldalon) 

A HELY - RÁDIÓFELVÉTEL KÉSZÜLT NAGYPÁLIBAN 

A Hely - szórakoztató, ismeretterjesztő rádiómű-

sor, mely „...egy konkrét helyszínbe ágyazva mesél 

történeteket ismeretlen vagy alig ismert épületek-

ről, termekről, tájakról. Ott vagyunk, ahol ” átlag-

ember” nem járhat, vagy, mert nem engedik be 

vagy, mert nem is tudja, hogy létezik. Magyarról 

magyarra fordítjuk a tudományos magyarázatokat, 

hogy mindenkihez eljussanak.”  

(Forrás: http://www.mediaklikk.hu/)  


