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Korábban a településünkön járt
marokkói delegáció meghívására
november elején Nagypáli Önkormányzatának képviselő testülete
Prof. Dr. Steier József, SUNWO
Stratégiai Energia Technológiákat
Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. alapítójának társaságában látogatást
tett Marokkóban.

A találkozók során a résztvevők megbeszéléseket folytattak a lehetséges kereskedelmi kapcsolatokról, azon termékek köréről melyek az árucserében érdekesek és hasznosak lehetnek mindkét
fél számára, mint például a különféle
marokkói zöldségfélék, valamint kozmetikai-vegyipari alapanyagok szállítása.
A tárgyalások első napján felmerült,
hogy a Nagypáli által korábban létrehozott szabad kapacitású iparterületeken,

annak jó stratégiai helyzetét kihasználva
lehetne akár közös logisztikai bázist is
létrehozni, ahol marokkói termékek elosztását és a visszainduló szállítmányokhoz magyar termékek begyűjtését
meg lehetne oldani.
Másnap delegációnk látogatást tett egy,
az Atlasz hegység lábánál lévő kertészetbe, ahol nagyobb mennyiségben
termesztenek különféle gyógynövényeket, gyógyfüveket és gyümölcsöket.
Ezek feldolgozása helyi üzemben történ i k é s a pá r l a to kb ó l, i l l e tv e
szárítmányokból a helyi látogatóközpontban a turisták részére testápolásiés légző kúrákat, valamint egyéb szolgáltatásokat is végeznek a gyógyulni vágyóknak.

A marokkói program részeként ellátogattak egy oázisba is, melynek francia
tulajdonosa szinte a semmiből teremtette meg azt a környezetet, ahol a létrehozott növényvilágot kiegészítette
berber sátrakkal, szállodával, étteremmel és egyéb turistalátványosságokkal.
Ebben az oázis-turistaparadicsomban is
már megjelentek a napelemek, kihasználva a megújuló energiaforrások előnyeit.
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KIRÁNDULÓK NÁDASDLADÁNYBÓL
zati és együttműködési lehetőségek is szóba kerültek.
A vendégek mielőtt hazaindultak, megnézték a település nevezetességeit, az energiaparkot, napelem
telepet, gyönyörködtek a smaragdfákban. A Nádasdladányi polgármester asszony megköszönte a
sok ötletet, hasznos tanácsot, amit majd a közel
jövőben, munkájuk során községük helyi sajátosságai figyelembevételével igyekeznek hasznosítani.
November 11-én Nádasdladány polgármester aszszonya és hivatalának dolgozói látogattak el Nagypáliba. Zalai kirándulásuk egyik úti célja községünk
volt. Sokat hallottak, olvastak a településről. A tizenkét hölgyből álló csoportot Köcse Tibor polgármester fogadta az IKSZT könyvtár termében, ahol
megtekintették a településről szóló kisfilmet. A vetítés során nagyon sok kérdés vetődött fel, és került megválaszolásra. A csoport tagjai kíváncsiak
voltak arra is, hogy a település fejlődése miképp
tudott eljutni ilyen magas szintre a kezdetektől a
napjainkig. A beszélgetés során többek közt, pályá-

NYERTES PÁLYÁZATAINK AZ EFOP-BAN
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program,
azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a
társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez.
Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a
korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatásfejlesztésre.
Az alábbi programokra nyertek pályázataink:
EFOP-1.3.7-17 - A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével. Együttműködő partnerünk Kercaszomori Református Egyházközösség
EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben. Konzorciumi partnereink lesznek: Kispáli,
Lakhegy, Gősfa, Vasboldogasszony, Misefa, Nagykapornak, Nemeshetés valamint Kisbucsa.
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Arany János emlékév tiszteletére rendezett
vers- próza- és mesemondóverseny
Bár az elmúlt év végén megszűnt az ÉszakNyugat Zalai Kistérségi Társulás, a korábbi
hagyományait tovább víve november 25-én
rendezett vers-, próza- és mesemondó versenyt az Arany János emlékév tiszteletére
Nagypáli.

A megmérettetést most is nagy érdeklődés kísérte, kora délelőtt már zsúfolásig megtelt a közösségi ház nagyterme, ahol a résztvevőket a rendezvény házigazdája
Köcse Tibor polgármester köszöntötte. Megnyitójában
szólt arról, hogy nyelvünk irodalmi művelését nem szabad veszendőbe hagyni és a feloszlott társulás számos
értékteremtő hagyományát, mint a mesemondó versenyt, tovább kell ápolni. Ezért is vállalta fel Nagypáli
önkormányzata a korábban részt vevő települések felkérésével a verseny megrendezését. Köszöntő beszédét
követően Vargovics Beáta a Nagypáli Napraforgó Néptánccsoport vezetője emlékezett meg a 200 éve született
költő életéről, pályájáról és költészetéről. A verseny
színvonalához szakértő zsűri is hozzájárult. Sokadik alkalommal végzi a rendezvénysorozat résztvevőinek értékelését Kiss Gábor a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója, Sebestyénné Horváth Margit a
könyvtár igazgató helyettese, Újvári Katalin óvoda pedagógus, Palásti Sándor a Békeligeti Ált. Iskola pedagógusa.
A környék nyolc településéről közel 50 óvodás és általános iskolás gyerek két helyszínen, a közösségi házban,
valamint az Ökocentrumban mutatta be a produkcióját.
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek sem, a versenyzők
színvonalas előadásukkal most is magasra tették a mércét, de végül hosszabb-rövidebb tanácskozást követően

mégis megszülettek az eredmények és kihirdették a
győzteseket.
A vers kategória első helyezettjei az óvodás Németh Jázmin (Zalaszentiván), a 2. osztályos Gyenese Nóra
(Egervár), a 4. osztályos Patyi Ákos (Pókaszepetk), a felső
tagozatos Koronczi Kristóf (Zalaszentiván) lettek. Mesemondásban az óvodás Palásti Csilla Kata (Nagypáli), a
2. osztályos Molnár Kamilla (Zalaszentiván), a 4. osztályos Nagy Emese (Egervár) bizonyult a legjobbnak.
A versenyen második helyezést ért el korosztályi sorrendben, a vers kategóriában Tóth Anna Orsolya, Palásti
Eszter Anna, Süle Zsolt, Simon Cserne Laura, míg a mesemondásban az alsó tagozatos Palásti Áron Péter és Sebrek
Sára Nóra. A versmondás harmadik helyezettjei Rigó
Jázmin, Selek Réka, Horváth Dzsesszika és Nyakas Fanni, a
mese kategóriában pedig az alsós Pallér Zsófia és Bőle
Jázmin lettek.
Az egyes kategóriákban az első három helyezetten felül
a zsűri több versenyző (Novák Barnabás, Szűcs Martin,
Takács Edina, Csák Kristóf, Horváth Rómeó, Farkas Kristóf
Pál, Szakos Dániel József) teljesítményét különdíjjal is
elismerte.
A díjazottak értékes jutalomban részesültek, emellett a
zsűri értékelése alapján szerepléséért valamennyi résztvevő méltán vehette át a díszes oklevelet, a könyvet,
valamint a Nagypáli Önkormányzat ajándékát, egy fából
készült tolltartót.
Nagypáli polgármestere a rendezvényt záró beszédében
megkérte a jelenlevőket, ne hagyjanak fel anyanyelvünk
ápolásával, s kérte a pedagógusokat és a szülőket, továbbra is ösztönözzék a gyermekeket a hasonló versenyekre.

MÚLTIDÉZŐ: KARÁCSONYI ÜNNEP ...
Észak-Nyugat Zala, 2008. január
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A HAGYOMÁNY FOLYTATÓDIK NAPJAINKBAN IS
Idősek Napja és falukarácsony rendezvény
2014-ben

2015-ben

2016-ban
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RURENER KONFERENCIA CIPRUSON
A Rurener Egyesület nemzetközi éves szakmai
konferenciája ez évben a ciprusi Larnakában
volt, mintegy 75-80 fő résztvevővel, köztük voltak polgármesterek, projekmenedzserek, valamint egyetemi kutatók.

sét, az energiapolitikát és a megújuló energiatörekvéseket mutatták be.

Farsang Zsolt Nándor, Kaczor Zsolt Mihály, Köcse Tibor és
Horváth Zsuzsanna a konferencián

A konferencián megállapodás született, hogy jövő évben Magyarországon lesz a Rurener Egyesület éves
programja, mely nemcsak Nagypáliban zajlana, hanem
Győrváron is.

Az első nap estéje csapatépítő tréninggel telt egy helyi
étteremben, ahol nemcsak a ciprusi ételek kerültek
terítékre, hanem az új szereplőkkel is megismerkedtek
a résztvevők.

A nap második felében a Rurener Egyesület belső
ügyei kerültek napirendre, köztük a költségvetés elfogadása, beszámoló és új tagok felvétele. Új tagként
kerültek felvételre Horváth Zsuzsanna polgármesterasszony által képviselt Kispáli , illetve Kaczor Zsolt Mihály polgármester és Farsang Zsolt alpolgármester által
képviselt Győrvár. A tagfelvételen túl, a Felvidékről
Bodrogszerdahely és Erdélyből Gyergyóalfalu település, valamint a Nyugat-Dunántúli Ökorégió egyesület
jelezte csatlakozási szándékát. Ezen kívül még német,
spanyol és osztrák települések és civil szervezetek is
bejelentették csatlakozási szándékukat a Rurener
Egyesülethez.

Másnap a helyi Rurener szervezetnek a vezetője üdvözölte a résztvevőket, majd egy rövid beszédben felvázolta a ciprusi összejövetel lényegét. Ezt követően az
Egyesület elnöke Köcse Tibor nyitotta meg a konferenciát, majd a ciprusi gazdasági miniszter képviselője mondott köszöntő beszédet és vázolta a ciprusi energiapolitika szakmai elképzelését. Ezután következtek a különböző előadások ahol a ciprusi szervezet működé-

FOLYAMATOS A KÖZMUNKAPROGRAM A FALUBAN
Az önkormányzati gyümölcsösben már befejeződtek a
munkák, de a közmunkaprogram tovább folytatódik. Ennek
keretében megkezdődtek a téli munkák az erdőhegyi részen a mezőgazdasági út mellet. Az itt meglévő fiatal akácfasor életterének növelése érdekében elkezdtük kitisztítani
az út mellet lévő cserjés-bokros területet. Ritkítottuk az út
melletti bozótost és kivágtuk az elöregedett fákat, melynek
minden részét hasznosítjuk: egyrészről tűzifát állítunk elő,
másrészről pedig aprítékot készítünk, amit az önkormányzati épületek fűtésénél használunk fel.
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RÖVID HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
TÉLI IDŐJÁRÁS

anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növények egészségét nem
veszélyezteti.

Régi tapasztalat, hogy ha egy kis
hó esik, akkor nemcsak a közlekedés, de szinte az élet is lelassul,
többnyire késik a takarítás, és mindenki csúszkálva közlekedik az
utakon.
A járdák takarítása, jég- és csúszásmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak a kötelessége. Ezen rendeleti kötelezettségnek azonban gyakran csak helylyel-közzel tesznek eleget az érintettek,
ami a téli időszakban veszélyessé és balesetveszélyessé teszi a járdákon való
közlekedést. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet 2010. szeptember 1-jén
hatályba lépett bekezdése előírja, hogy
belterületi közterületen – az úttest kivételével – a síkosság mentesítésre olyan

Ha havas a járda felülete, akkor előbb ajánlatos a hót eltávolítani, és a csúszásgátló anyagok valamelyikét a már letakarított
felületre kiszórni, különben a hóréteg később a havas latyakká válik, és ez csúszásveszélyes, ráadásul a homok és egyéb
szemcsés anyag a latyakba keveredve kevésbé gátolja a járda
csúszósságát. Az előre kiszórt kombinált összetételű szerek
meg is előzhetik az újból leeső ónos eső vagy hóréteg lefagyását. Ha még frissiben nem történik meg a laza hóréteg
eltávolítása, a járókelők kis idő alatt keményre tapossák a
havat, és e keményebb réteget később már sokkal nehezebb
a járófelületekről eltávolítani, ilyenkor inkább klorid tartalmú
anyagot célszerű használni.

Archív: Síkosság mentesítés a lakóparkban

SZOCIÁLIS TŰZIFA PROGRAM
Nagypáli önkormányzat az idei évben is próbál segíteni
a rászorultakon úgy, hogy pályázatot nyújtott be a szociális tűzifa programba és egyben felméri, hogy a beküldött kérelmek alapján kik a legjobban rászorultak.
Őket segítik azzal, hogy részesüljenek ebből a szociális
tűzifából, amely várhatóan egyhavi tüzelőt biztosít a
számukra.
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MADÁRETETÉS TÉLEN

például azért, mert nem töltöttük fel az etetőt, könnyen
Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul
elpusztulhatnak a következő hideg éjszakán.
melegebb tájakra, számos faj itthon marad. Az már
kevésbé közismert, hogy a tőlünk északabbra fekvő,
A téli etetőkön alkalmazható madáreleségek három nagy
mostohább téli klímájú területek madarai számára
csoportba sorolhatóak, melyeket együtt érdemes alkalmazni
sok esetben Magyarország jelenti a telelőterületet.
és így biztosak lehetünk abban, hogy az ivóvízzel együtt az
etetők minden madarának minden igényét ki tudjuk elégíteni.
Hazánk környezeti állapota ma még lehetővé teszi, hogy a
ház körül gyakori madarak emberi segítség nélkül is átvészelA legfontosabb téli madáreleség a nem sózott, nem pirított,
jék a telet. Az etetés viszont nagy könymagas olajtartalmú fekete (ipari) napranyebbséget és biztonságot jelent a körforgó. A napraforgó és a köles
nyék madarainak − nekünk pedig renge(valamint egyéb apró szemű mag) melteg megfigyelési élményt −, különösen az
lett természetesen a natúr (nem sóitatással és a mesterséges odúkkal
zott, nem pörkölt) dió, fekete dió,
együtt, de csak akkor, ha az etetést fomogyoró, földimogyoró, kesudió, piszlyamatosan, egész télen végezzük.
tácia stb. is potenciális téli madáreleség. Ezek az olajos magvak jóval dráAz etetési időszak dandárja Magyarorgábbak a napraforgónál, ezért inkább
szágon az első fagyok beköszöntétől
kiegészítőként alkalmazhatóak az ete(általában november elejétől) ezek tartós
tőkön.
megszűnéséig (akár április közepéig) tart.
Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos
Az énekesmadarak téli etetésével kaptéli etetőanyag az állati zsiradék: a nem
csolatban, nagyon helyesen, mélyen besós vagy kifőzött szalonna, a faggyú,
épült a köztudatba, hogy ha "Ha egyszer
Fotó: Internet
illetve a ma már szinte bármely élelmiszerbolt kínálaelkezdtük, ne hagyjuk abba."
tában szereplő cinkegolyó.
Mi áll ennek hátterében, és pontosan mit is jelent a hétközAz olajos magvak és az állati zsiradék mellett gyümölccsel,
napok gyakorlatában? A madarak gyorsan megszokják és
elsősorban a legolcsóbb almával is etessünk. Ezeket lehetőszámítanak az etetőhelyek táplálékkínálatára, évről-évre akár
leg szúrjuk fel bokrok és fák ágcsonkjaira, de néhány szemet
messziről is visszatérnek a stabil etetők közelébe telelni,
a talajra is tehetünk, így a madarak hóeséskor és azt követőezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását, és ezt
en is hozzáférhetnek, míg a földre szórt élelem mindaddig
véletlenül éppen a tél leghidegebb időszakában tesszük, a
elérhetetlen számukra, amíg el nem takarítjuk a havat.
madarak nehéz helyzetbe kerülhetnek. Ha másnap nem tudnak eleget táplálkozni az alig 5-6 órányi nappali periódusban,
(Bővebben: http://www.mme.hu/teli_madaretetes)

Békés Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet
Kívánunk a településünk minden lakójának.
Nagypáli Község Önkormányzata
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
December 31./vasárnap/: Új Évi Köszöntő a Közösségi Házban, tűzijáték a faluközpontban
Január 20. /szombat/: Hagyományos disznóvágás az ÖKO-völgyben
Február: Hagyományápolás - tollfosztás
Programváltozás jogát fenntartjuk.

