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A polgármester meghívásának eleget téve, négyéves hagyományt folytatva a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ
(HTCC) szervezésében augusztus közepén magas rangú marokkói szakmai delegáció látogatott Nagypáliba, hogy tanulmányozza a község megújuló energiafejlesztéseit és a zalaegerszegi Zalavíz
Zrt. komplex szennyvíziszap-hasznosítási
megoldásait a biogáz-, biometántermeléstől a mezőgazdasági talajerő
visszapótlásáig.
A delegáció az afrikai-arab ország két legnagyobb királyi városát (Fez és Marrakech), valamint a foszfátbánya központban, Ben Guerirben
4 éve átadott egyetemet képviselte. A delegációt dr. Steier József professzor, Nagypáli díszpolgára
is elkísérte, a látogatás céljáról sajtótájékoztatón adott részletes felvilágosítást. Beszédében
kiemelte a település közvetítő szerepét, amely
az államközi együttműködés sikeréhez eddig is
nagyban hozzájárult. Nagypáliban már korábban
is jártak marokkói szakemberek, tavaly a község
vezetői tettek látogatást Marokkóban, hogy minél jobban megismerjék az ott élőket, a gazdasági kapcsolatok fejlesztésében lévő lehetőségeket.

A delegáció járt a Nagykutasi kertészetben, ahol
a gyümölcstermesztési, kertészeti technológiai
megoldásokat tanulmányozták. Sajátosság, hogy
Marokkóban az Atlasz hegységben 1200 méter
magasságban is termelnek almát, de fele akkora
hektáronkénti hozammal mint nálunk, a cseresznye is sokkal kisebb szemátmérőjű mint az
itteni kertészetben, tehát a meglévő adottságok

mellett is van mit tanulni a technológiából.
A delegáció egyik tagja, a megújuló
energia-termeléssel foglalkozó prof.
Hamid Elmahmoudi, Franciaországban
végezte tanulmányait, majd német,
olasz és belga intézményekben fejlesztette tudását. Magyarországon először
járt, meglepte az a közvetlenség, mely
máshol nem jellemző. Véleménye szerint az eltérő földrajzi adottságok ellenére van lehetőség hasznosítható technológiai megoldások átvételére, a gazdasági kapcsolatok elmélyítésére. Erre
kiemelten a külfejtéses bányatérségek
rekultivációjában, a megújuló energia
térnyerésében, a körkörös gazdasági
modell kimunkálásában, a melléktermékek újrahasznosításában kerülhet sor.
Gazdaságos megoldásokkal találkoztak
nálunk az ipari szennyvíz és az iszap
hasznosítása terén, nagy lehetősége
lehet Marokkóban is a biometán közösségi közlekedésben való felhasználásának. A smaragdfa tesztelése is zajlik
már náluk, Nagypáliban erről már jó
eredmények születtek.
A házigazda Köcse Tibor polgármester a
sajtótájékoztató zárásaként arról beszélt, hogy Nagypáli nyitott település,
büszkék vagyunk arra, hogy a jó gyakorlatok megismerésével, saját kedvező tapasztalataink átadásával a nemzetközi gazdasági kapcsolatok folyamatosan bővülnek, s távlatokban a megszerzett tudás a lakosság életének javítására is fordítható.
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TESTVÉRTELEPÜLÉSEK KÉPVISELŐI ÉRKEZTEK NAGYPÁLIBA
A Páli Nyár rendezvénysorozat keretében
augusztus 17-19. között sor került egy nemzetközi találkozóra is, amelyre a felvidéki
Bodrogszerdahelyről, az erdélyi Szászcsávásról és a kárpátaljai Alsóvereckéről érkeztek a testvértelepülések képviselői.
Az összejövetelen első alkalommal részt vett az
Egyesült Államokban, Miamiban élő magyar közösség képviselője, Szakács Dénes és fia is.
A vendégeket Nagypáli polgármestere, Köcse Tibor
fogadta, az érkezés napján hangulatos vacsora közben ismerkedtek egymással és a település más képviselőivel.

Szombaton a vendégek a közeli termálfürdőben
kapcsolódtak ki, később pedig barátságos hazai és
nemzetközi futballmérkőzés zajlott a nagypáli műfüves focipályán.
Este az Öko völgyben az Innovációs Központ előtti
téren kihelyezett asztaloknál nótaszó mellett folyt
a vidám beszélgetés, miközben a LED falon a Nagypáli eseményekről készült kisfilmek pörögtek.

Vasárnap az Öko völgyi piknik reggelivel kezdődött
a nap, majd a találkozó részt vevői a falubusszal az
Őrségbe kirándultak, és ott ismerkedtek a népi
hagyományokkal, ellátogattak a Magyarszombatfai
fazekas műhelybe is.

A testvértelepülések képviselői a faluban zajló kétnapos kulturális kavalkád, a Napsuga-Rock eseményein együtt szórakoztak az itt lakókkal és az ide
látogatókkal. (hkzs)

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A FALUBAN
A NAPSUGA-ROCK
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NYÁRI SZÍNPAD MŰSORAIN JÓL

SZÓRAKOZOTT A KÖZÖNSÉG
Az önkormányzat az idén szakítva a korábbi hagyományokkal új időpontban és más jellegű műsorszerkezetben szervezte meg a szokásos falunapi eseményeket.
A Napsuga-rock elnevezésű kétnapos rendezvénysorozatra augusztus 18-19-én került sor, melyről a megyei
és helyi médián felül a honlapról, a szórólapokról és az
önkormányzat facebook oldaláról lehetett tájékozódni.
Ezen a két napon a délutáni időszakban az új rendezvénytéren felállított fedett sátorban zajlottak a színes
kulturális műsorok.
Szombat délután a rozsnovi Maly Radhost táncegyüttes és
a hatszoros Aranypáva díjas Igazgyöngy Hagyományőrző
Egyesület műsora szórakoztatta az egybegyűlteket, majd
rövid szünet után az Omega együttes legendás számait
játszó Megapolis együttes élő koncertje következett. Ezután hajnalig tartott a buli a JAMBO zenekarral.
Másnap délután kezdetben a gyerekeké volt a főszerep
Mutyi bohóccal, majd Dömötör Balázs zenés műsorát a
Nagypáli Napraforgó Néptánccsoport előadása követte.
Akik jól bírták a kint tomboló hőséget Quad, cross motor és rally autó bemutatón múlatták az időt.

A délután kiemelkedő eseménye volt a Köcse Tibor polgármester ünnepi köszöntője, majd azután a már szokásos díjátadások következtek. Az idén is sok nagypáli
gyermek részesült kiemelkedő tanulmányi eredményei
elismeréseként a „a falu legjobb tanulója” díjban. Nagypáli Média Díjban részesült Regényi Eszter a település
Zöld út programban elért eredményeinek Kék Bolygó
című országos televíziós műsorban közvetített tudósításaiért, Nagypáli Sport Díjban részesült Nádasi Attila,
különös tekintettel arra, hogy elősegítette a Bozsikprogramban részt vevő gyermekek sportszeretetének
kialakítását, erősítését, és Nagypáli Településért
kitüntetést kapott Nédár György az épített környezet
fejlődése érdekében kifejtett tevékenységéért.
Az önkormányzat díszpolgári címben részesítette dr.
Steier József professzort a Zöld út program megvalósítá-

sában való aktív részvételéért. A professzor öt évig volt
a Guineai Köztársaság konzulja, ma a HTCC nemzetközi hálózat marokkói igazgatója, kutatásokat végez, és a
magyar innovatív megoldásokat, termékeket teszteli.

A falu legújabb díszpolgára megköszönte az elismerést,
beszédében hangsúlyozta, hogy megtiszteltetés számára
azt a Nagypálit szolgálni tudásával, amely példát mutat a
zöldenergiák, a környezet és klímavédelem, egyszóval a
fenntarthatóság gyakorlati megvalósításában.
Az ünnepélyes díjátadás után a SZKÍTIA együttes koncertje következett, mely 2004 óta a Kárpát-medencei
folk-rock jellegzetes és egyedi hangzásvilágú reprezentánsa. A zenekar dalaiban egyedülállóan és izgalmas módon keveredik a folkos hangulat és a rock, mivel a zenészek ihlető forrása a magyar népzene, a dalok különleges ízét az autentikus népi hangszerek – hegedű, furulya, citera – adják. A népszerű együttes első alkalommal
lépett fel Nagypáliban. A napot a hevy metál kemény
rock zenét kedvelők örömére a Pokolgép együttes zárta,
erre a programra vidékről is sokan érkeztek. A kétnapos rendezvénysorozat alatt volt kirakodóvásár, a gyerekek nagy örömére ingyenes ugrálóvár és vízi foci, a
forróság enyhítésére folyamatosan üzemelt a büfé.
(hkzs)

HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
F AFARAGÓK
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TÁBOROZTAK AZ

Ö KO - VÖLGYBEN

Ma már az Öko-völgyben betontuskókon
fekszik annak a 110 éves nyárfának a törzse,
mely korábban a falu közepén állt. Az öreg
fa elszáradt koronája már veszélyeztette a
környezetét, ezért ki kellett vágni. A 12 méteres törzsét a polgármester ötlete alapján
mentették meg, hogy az augusztus 14-18.
között megrendezett fafaragótábor művészei nyomán olyan műalkotássá váljon,
amely még sokáig ékesíti a völgyet és a látogatókat is idevonzza.
A fafaragó művészek emellett konkrét megrendelésre a hatalmas rönk egyik oldalára a magyar történelem jeles eseményeit bemutató jeleneteket
véstek. A nyárfán napról napra egyre jobban kibontakozott a csodaszarvas legendája, melyet a
vérszerződés jelképe követett, a továbbiakban az
Aranybullára, a tatárjárásra, Mátyás korára utaló
jelenetek következtek. Volt olyan nap, amikor
több mint harmincan kísérték figyelemmel a vésők
nyomán előbukkanó képek elkészültét.

A fafaragók az ország különböző tájairól érkeztek
Nagypáliba, Kiss János Budapestről, Szalai Norbert
Nagyatádról, Baksics Tibor a tolnai Györéről, míg Nagy
János Gyékényesről jött. Ők négyen már jól összeszokott brigád, a megrendelők kérésének eleget
téve az idén nyáron Szovátán medvéket, a közeli
Nagykapornakon szabadtéri stációkat, a szlovén
térségben főleg a magyar népmesék alakjait formázták meg. A tábor ideje alatt Bene László is átjött Hegyhátszentpéterről, aki néhány éve Erdélyben járt, s bár asztalos a szakmája, megtetszett neki a fafaragás, melyet olyan szintre fejlesztett, hogy
az óta több munkája díszíti a település köztereit.
A fafaragó tábort bárki látogathatta, akit érdekelt
ez a mesterség. A délelőttök folyamán a művészek
a látogatókat be is avatták a fafaragás alapjaiba, még
a kisebbek is szívesen vették a szerszámokat a kezükbe, kipróbálva kézügyességüket.

A fafaragókkal beszélgetve azt is megtudtuk, hogy
a domborművek kifaragását mennyire befolyásolja
a fa nedvességtartalma, kora, egészségi állapota, ez
meghatározza azt is milyen eszközöket lehet
igénybe venni a megmunkálás során. A tábor befejeztével a fatörzs egyik oldala már elkészült, a másik oldalát várhatóan jövőre faragják meg a művészek, folytatva a kiemelkedő történelmi események szemléltetését. Az Öko völgyben megtekinthető szabadtéri műalkotás a jövőben tetőt is kap,
mely jobban megóvja az időjárás viszontagságaitól.

HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
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HŐLÉGBALLONOK LEPTÉK EL AZ ÉGBOLTOT
Augusztus első hétvégéjén hatodik alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi
Hőlégballon találkozó Nagypáliban.

től való elrugaszkodást sok szemlélődő is érdeklődve figyelte.

Az eseményre három ország tíz csapata érkezett,
közöttük a Szent Korona Ballon is Szlovákiából. E
különös sportág kedvelői ezúttal is már péntek délután elfoglalták kedvelt állomáshelyüket az Öko
völgyben.
Az idén rendkívül kedvező volt az időjárás, valamennyi tervezett időpontban fel tudtak szállni a faluban a ballonok. A nagy érdeklődésre való tekintettel
a jegyek már elővételben elkeltek, így a repülni vágyók valamennyien részesülhettek a csodálatos élményben.

Pénteken este igazi különleges látványosság volt a
Szent Korona Ballon, mely a lakóparkban a turisztikai központ közvetlen szomszédságában szállt fel. A

hőlégballonok repülésre való előkészítésében maguk
az utasok is segédkeztek, de a munkálatokat, a föld-

Csodálatos látvány volt, ahogy a hőlégballonok színes kavalkádja ellepte az égboltot, és szállt egyre
feljebb a levegőben.

Az utazás most is biztonságos és jól szervezett
volt, mi falubeliek bízunk abban, hogy a hagyomány
folytatódik és jövőre is lesz nemzetközi találkozó
Nagypáliban. (hkzs)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
EGYEZTETÉS A ZALAVÍZ SZAKEMBERÉVEL
Nagypáli Önkormányzat vezetése a Zalavíz Zrt.
képviselőjével, Dzsudzsák Ferencné üzemeltetési igazgatóval egyeztetés folytatott augusztus 1-én arról,
hogy az folyamatban lévő útépítéssel egy időben
cserélni kellene a Nagypáli-Kispáli közötti összekötő gerincvezetéket is, hogy a régi vezeték esetleges
hibája miatt ne kelljen a frissen elkészült utat felbontani.

mikéntjéről. Ez a munka az óta már be is fejeződött, így az útépítés tervszerűen tovább folytatódik.

Az egyeztetésen megállapodás született a kivitelezés műszaki megoldásáról, valamint a költségvállalás

SOMLÓSZŐLŐS POLGÁRMESTERÉNEK MUNKALÁTOGATÁSA
Augusztus 13-án Kiss János Norbert Somlószőlős polgármestere látogatta meg a falut tapasztalatszerzés,
információgyűjtés, illetve a két önkormányzat közötti kapcsolaterősítés céljából.
Vendéglátója Köcse Tibor polgármester tájékoztatta a
Nagypáli Falufejlesztési Modellről, az elért eredményekről, valamint a rövid-, illetve hosszú távú fejlesztési elképzelésekről.

EGYEZTETÉS A LAKHEGY POLGÁRMESTERÉVEL
Augusztus 2-án a Lakhegyi önkormányzat polgármesterével
Illés Tamással egyeztetett Köcse Tibor Nagypáli polgármestere a két települést összekötő mezőgazdasági út aktuális
felújítási kérdéseiről.

A megbeszélésen szóba kerültek a kivitelezés műszaki megoldásai, a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok, valamint az idei évre eső önkormányzati finanszírozás kérdései.

Foto: Internet

A közbeszerzés már elindításra került, a tervek szerint ez
évben mintegy tízszázaléknyi munkát is el kívánnak végeztetni, jövő év nyaráig pedig a hátralévő munkákat akarják befejezni.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Z MTKK E GYESÜLET
Magyarországi Települések Közvilágítási
Közhasznú Egyesülete (MTKKE) tizennégy
település akaratából jött létre.
Célja a tag településeken a közvilágítás üzemeltetésének - mint kötelező önkormányzati feladatnak elvégzése. Abból a felismerésből táplálkozik az alapítás, hogy az adott feladat megoldása, sok mással
együtt, nem csak piaci alapon lehetséges.
Erre a feladatra ajánlkozó vállalkozások már
„mindent" eladnának a településeknek, annak érdekében, hogy évekig magukhoz kössék őket olyan
szerződésekkel, amelyek nem pontosan rögzítenek
költségeket, felmondásuk szinte megoldhatatlan. Az
egyesület ezzel szemben a munkát a települések
érdekei szerint végzi, mindenért annyit kell fizetni,
amennyibe kerül. A napi karbantartási munkákon
túl fontos, hogy ésszerű energia- és költség megta-

A

KÖZGYŰLÉSE

karítási lehetőségeket tárjon fel
tagjai számára. Közösen mindenképpen könnyebb lesz a következő időszakban a feladatokat megoldani. A közvilágítás üzemeltetése
egy-egy helyen csak egy kis szelete
a feladatok tortájának, viszont
minden települést érint. Az elmúlt
években Nagypáli szerepe az egyesület felépítése,
pályázatokon való sikeres részvétel, stabil anyagi
háttér megteremtése volt.
Köcse Tibor Nagypáli polgármestere, aki az alapítástól volt az elnöke az Egyesületnek, az augusztusi
közgyűlésen lemondott, tekintettel a megnövekedett más irányú feladataira. A közgyűlés új elnököt
választott, aki Észak-Magyarországi régió, Nógrád
megyei Nőtincs település polgármestere.

KLÍMAVÁLTOZÁS ÁLDOZATA
Az elmúlt évek folyamán a szokatlan meleg és szárazság következtében a növények vízellátása és tápanyagfelvétele csekély volt. Ennek következtében a növények legyengültek, ezért a kártevők és a kórokozók könnyen megtámadják a fenyőket. A betegségek először színbeli elváltozást okoznak a növényeken. Hazánkban is, gondozott kertekben is, tavasszal sok helyen kiszáradtak 40-60 éves fenyők. A klímaváltozás miatt tudomásul kell venni, hogy a fenyőfélék, - mivel lombkoronájuk magasságához képest sekélyen fejlesztik gyökérzetüket -, aszályos időszakban öntözés nélkül nem maradnak életben. A fenyőfélék gyors kipusztulásához a száraz, forró nyarak és a legyengült fákon megtelepedett szúbogarak együttesen vezetnek.
Sajnos a faluközpontban a Főnix Apartmanház előtti téren álló fenyőfa is a kipusztulás sorsára jutott. Így nem maradt más megoldás, mint a fa kivágása,
aprítékolása, majd elégetése.
Csak remélni tudjuk, hogy
visszatér a korábbi, vagy
ahhoz hasonló kedvező időjárás.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TELEPÜLÉSÜNK ENERGIASTRATÉGIÁJÁRÓL EGYEZTETTEK
Nagypáli polgármestere, Köcse Tibor augusztus 23-án, Kaposváron egyeztetett településünk 2030-ig szóló energia stratégiájáról a Magyar Urbanisztikai Társaság vezetőjével.
Az egyeztetés során áttekintették az eddig elkészült, közel száz oldalas tanulmányt, továbbá, hogy
a korábbi elemzésekhez képest milyen településváltozások történtek, aminek még be kell kerülnie
ebbe a programba. A jövőt illetően ez az energiastratégia-tanulmány alapul szolgál a település klímastratégiájához, de az EU-s pályázati rendszerben
bizonyos pályázatokhoz ennek megléte is elengedhetetlen követelmény .

A nemzetközi Polgármesterek Klíma- és
Energiaügyi Szövetsége keretében - melyhez
2017-ben csatlakozott Nagypáli is - az energiastratégia megléte esetén van lehetőség a közös projektekben való részvételre. Elmondható, hogy ebben a tekintetben jól állunk, hiszen Magyarországon kevés település (az összes település kb. 1%-a)
rendelkezik hasonló lehetőséggel.

EGYEZTETÉS A TENDER AUDITOR KFT KÉPVISELŐJÉVEL

Nagypáli polgármestere, Köcse Tibor megbeszélést folytatott Szűcs Katalinnal a Tender Auditor Kft. projektmenedzserével augusztus 29-én.

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

A megbeszélés témája volt a kiírásra kerülő területi operatív program középületek energiaracionalizálása című pályázat. Ennek keretében két pályázattal próbáljuk az Innovációs Ökocentrum, valamint a Faluközpont-orvosi rendelő napkollektorait
fotovoltarikus napelemekkel bővíteni, illetve lecserélni. Tervek szerint nem csak napelemek telepítését, hanem szigetelést és nyílászárók cseréjét is
szeretné az önkormányzat megoldani.

PROGRAM ELŐZETES
Október 6. /szombat/: Családi Nap és Gesztenyesütés (Öko-völgy)
Október 23. /kedd/: Megemlékezés az 56-os emlékműnél

Programváltozás jogát fenntartjuk.

