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Ez
évben
a
RURENER Egyesület éves, nemzetközi,
egyben
szakmai konferenciája a franciaországi Creuse megyében lévő Jarnagesben került megrendezésre a két önkormányzat társulásából létrejött
Pays de Combraille en Marche szervezet szervezésében.
Első nap az érkezőket a helyi vezetők köszöntötték, majd különböző előadások következtek, ahol a helyi kihívások, megoldások és energia átalakítási projektfejlesztések
kerültek bemutatásra, mint az anaerob lebontás, nap-, szél és biomassza energia
hasznosítása. Az este rövid falu sétával és
helyi termékeket felsorakoztató vacsorával,
ismerkedéssel zárult.
Másnapi programba egész napos tanulmányi
kirándulás lett betervezve, amely során
Bussiére-Saint Georges településen a résztvevők hőenergia termelésből származó hulladékenergia hasznosításával, majd a
ronguati Fonty fonógyár környezeti hatása
csökkentésére alkalmazott fenntartható fejlesztéseivel ismerkedhettek meg.

Nap végén, Felletin településen pedig egy új ötlet került bemutatásra:
fotovoltaikus napelem tetővel szereltek fel egy régi áruraktárt, mely
nem csak a villamos energiát termeli, de fénymegtakarításban is nagy
szerepet játszik.
A záró napon a RURENER Egyesület éves Közgyűlése zajlott, az egyesület elnöke Köcse Tibor nyitotta meg
a konferenciát, kiemelve a találkozó
adta tapasztalatcserék, jó gyakorlatok fontosságát.
A továbbiakban
belső
ügyek kerültek
napi
rendre, köztük az idei év
tevékenységi
jelentésének
bemutatása,
a költségvetés elfogadása, jövőbeni
célok és tervek megbeszélése és az
új tagok felvétele. Idén a vendéglátó
Pays de Combraille en Marche
szervezet írta alá csatlakozási szerződését a RURENER Egyesülettel.
A konferencián megállapodás született a jövő évi Közgyűlési helyszínéről, mely a Magyarországon lesz,
Nagypáliban.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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A PROBLÉMA GLOBÁLIS, DE ELSŐSORBAN HELYBEN
ÉRZÉKELHETŐ ÉS HELYBEN IS KELL MEGOLDANI!
A Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálat
(MBFSZ) Nemzeti Alkalmazkodási Központ
Főosztályának csapata
„Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai
Rendszer (NATéR) továbbfejlesztése” című projektje keretében
„A klímaváltozás elleni helyi védekezés lehetőségei és a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer” című konferenciáját tartott meg szeptember második felében a
Nagypáli Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentrumában.

Az esemény résztvevőit – elsősorban önkormányzatok képviselői – a regisztrációt követően Nagypáli képviseletében Kereszturiné Lochuk Nikoletta
PMI ügyvezető és az MBFSZ oldaláról Dr. Czira Tamás főosztályvezető köszöntötte.
A délelőtt folyamán a hazai klímapolitika helyzetéről, egyáltalán nem biztató éghajlat változásokról, a
klíma védelemről, és különböző klíma stratégiákról
szóló előadásokat hallgathattak meg a jelenlévők.
Selmeczi Pál MBFSZ főosztályvezetőhelyettes egy

mondatba összefoglalta jelenlegi klímatikai helyzetünket:

„Nem elegendők a megelőzésre fordított erőfeszítések,
a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra, az alkalmazkodó képesség erősítésére, a sérülékenység területi különbségeire.”
Bemutatásra került még Nagypáli „Zöld út” falufejlesztési szisztémája, mint minta példa, valamint Zala
megye klímastratégiája önkormányzati szemmel.
Az ebédszünet után műhelymunka kertében kisebb
csoportbontásokban az MBFSZ munkatársai segítségével különböző klímavédelmi feladatokat oldottak meg a jelenlévők, majd a tartalmas konferencia
Nagypáli bemutatásával, falusétával zárult.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A FALUBAN
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HAGYOMÁNYŐRZŐ SZÜRETI VIGASSÁGOK
Nagypáli Község Önkormányzata és Civil
szervezetei szervezésében „Érik a szőlő”
címmel hagyományőrző szüreti vigasságok
rendezvényt tartottunk szeptember 22-én
községünkben.

A szőlő morzsolásában a legfiatalabb korosztály
volt a legfőbb segítség.

Népes tarka menet vonult végig a falu utcáin, a menetet a vadász kocsiban a hegybíró, csősz, vadászmester vezette. Őket követte szekerével cigányzene kíséretében a népdalkör, a helyi mesterségek: a
kovács és a pék kocsija is beállt a sorba, a szőlőárus magyar lányok után. A menetben a hegyi gazdák és asszonyok is vígan tartottak a többiekkel,
miközben kóstolgattak és kínálták a finom nedűket
a cigányasszony is kihasználta a kínálkozó üzleti
lehetőségeket, bőven osztogatta jóslatait jó áron a
rászedetteknek.

A szüreti bográcsokban birkapörkölt és gulyás főtt.
A pogácsa
süti verseny
győztese:
Balláné Éva
néni. lett. A
finom falat
k é s ő b b
mind elfogyott.
A
szüreti
munkákhoz
sok kosárra is szükség volt, Kámán Imre Vasboldogasszonyi mester a mesterség fortélyaira tanította
jelenlévőket. A mulatsághoz a népzenét az Erdélyből érkezett Szászcsávási cigányzenekar szolgáltatta,

A szüreti vigasság közösségi színtere, a közösségi
gyümölcsfeldolgozó volt, környezetében népi hagyományok szerint zajlottak az események. A családok apraja-nagyja részt vett a szüreti hagyományteremtő vigasságban.

majd később küldeményével megérkezett Postás
Józsi is, s a mulatós zenére-táncra perdültek a
résztvevők. A mulatozás egészen hajnalig tartott.
Mindenki jól érezte magát a hagyományteremtő
szüreti vigasságon.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A FALUBAN
I DŐSEK

NAPI ÜNNEPSÉG A

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította
október 1-jét az idősek világnapjává. Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re akár meg
is kétszereződhet.
Nagypáliban már hagyománnyá vált, hogy évente
egy alkalommal rendszerint a karácsonyi ünnepség
során az önkormányzat köszönti az időseket, ezzel
kifejezik hálájukat, tiszteletüket, megbecsülésüket
és szeretetüket azok iránt, akik hosszú, munkában
eltöltött évek után köztük töltik megérdemelt
nyugdíjas éveiket.
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F ALUHÁZBAN

Néptánccsoport előadásával folytatódott a program, mely sok jelenlévő nagyszülő szemeibe csalt
könnyeket a meghatódástól.

A további jó hangulatot ezúttal is a Zalaapáti harmonika együttes biztosította, műsoruk nagy tetszést aratott.

Az idén az önkormányzat vezetése úgy döntött,
hogy az idősek napját már szeptemberben megrendezi, ezzel is bizonyítva azt, mennyire fontosak az
idősebb generáció tagjai a falunak. Szükség van
mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt
bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a
türelemre, elfogadásra, ahogy tanítják, nevelik a
náluk fiatalabbakat. Az önkormányzat meghívásának sokan tettek eleget, az ünnepség kezdetére
zsúfolásig megtelt a Faluház. A polgármester köszöntőjét követően a falubeli gyerekek bensőséges
műsora következett, majd a Nagypáli Napraforgó

Az est hátralévő részében ízletes, bőséges vacsorával vendégelte meg az önkormányzat az egybegyűlteket.. A sok finomság elfogyasztása közben a
felszolgált italok mellett a helyi termékek is segítették a szomjúság oltását, a résztvevők beszélgettek, nótázgattak, késő estig tartott még a vigalom.
(hkzs)

HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
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SZÉPKORÚ FALUBELI KÖSZÖNTÉSE
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést
és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről.

Településünk, Nagypáli Önkormányzata nevében Farkas
Zoltán köszöntötte otthonában
Vincze Balázsnét 90. születésnapja alkalmából.

Magyarország Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés
kifejezéseképpen, rendeletet alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntéséről.

Ezen ünnepség keretében nyújtották át Orbán Viktor
Magyarország miniszterelnökének aláírásával ellátott
díszes okiratot is.

NAPSÜTÖTTE DÉLUTÁN EGY CSODÁLATOS FALUBAN
A zalaegerszegi Nyugdíjas Pedagógus Egyesület
az évad első összejövetelét Nagypáliban töltötte.
Megkértük a polgármester urat, hogy mutassa
be ezt a csodát, amelyről már újságokban, televízióban hallottunk.

Én pár éve már hallottam egy előadást, ezért szerettem
volna, hogy tagjaink is ismerkedjenek meg az öko faluval.
Az Ökocentrumban egy filmet láthattunk a beruházásokról drón felvételről. Már a bejövetelnél, később a
sétánál is megbizonyosodhattunk a rendezettségről, a
gyönyörű parkokról, kertekről, tisztaságról. Kérdeztem
a kezdetekről, bizony voltak kétkedők, amikor a lakópark terveiről beszélt. Ma már zöld környezetben élő
családok népesítik be a területet, és összesen 2 eladó

telek van. Köcse Tibor úrnak szívügye az energiatakarékosság, az egészséges környezet és a környezetvédelem.
Ennek érdekében tapasztalatcserére jár távoli országokba is, pl. Marokkó, Egyiptom, stb. Nem kis dolog, hogy
külföldről is jönnek vendégek megismerni az itt megvalósítottakat, és viszik a falu jó hírét a világba. Van faaprító, almalé készítő üzem - megkóstoltuk, nagyon finom,
vásároltunk is - biogázzal működő autóbusz, két elektromos autó,stb. Az unokáim nyáron megmászták a várat, bujkáltak a gombaházakban. Szívesen jönnek a környező falvak óvodásai is. Minden önkormányzati épület
egy építészeti remekmű, akár az Ökocentrumra, az önkormányzati épületre, a turisztikai irodára gondolunk.
Hallottunk a nagy rendezvényekről, fesztiválokról, díjakról. Legnagyobb érdeklődést a smaragdfa hasznossága és
szépsége váltotta ki, Hesselné Bea vezetésével megnéztük az ültetvényt. Többen elhatároztuk, hogy tavasszal
ültetünk a kertünkben. A nagyon szép és impozáns pince arra a gondolatra késztetett bennünket, hogy a jövő
évi záró rendezvényünket itt tartjuk. Szép és tartalmas
délután volt! Így is lehet egy falu érdekében tevékenykedni! További jó munkát és sikereket kívánunk!
(Iványi Ildikó elnök)
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A VILLÁMÁRVÍZ A FALUT SEM KÍMÉLTE
A globális felmelegedésnek egy újabb jelzése
volt a térségünkben: bár a nyári meleg és szárazság következtében a növények vízellátása és tápanyagfelvétele csekély volt, ugyanakkor szeptember
5-én Nagypálit sem kímélte az országos szintű a
rendkívüli esőzés, amikor is rövididő alatt 70 mm
csapadék hullott és ennek következtében víz alá
került a település több része, többek között a faluközpont is.

Szinte folyóvá duzzadt a Nagypáli patak több helyen
is kilépett a medréből, de szerencsére a völgyben
elterülő víz anyagi károkat nem okozott.

Az áteresz felett a járdán vízesésként jött át a megnövekedett patak. A mezőgazdasági területeken
összegyűlt csapadékvíz nem kímélte az újonnan
megépített bekötőutat és a beton létesítményeit
sem. A rendkívül nagy mennyiségű áramló víz a
Honfoglalás utcai telkek alsó szakaszait is elöntötte.
Amennyiben ezek a szélsőséges időjárási események tovább folytatódnak, megváltozik hazánk éghajlata, kettészakad az ország: egy szárazabb időjárási zóna lehet a Duna túloldalán, a Nyugat-

Dunántúlon viszont egy monszunos-csapadékos
időjárás válhat általánossá. Bár itt az éves csapadék
mennyiség nem növekszik, csak az eloszlása válik
hektikussá, ugyanakkor az egyes időjárási események hatása egyre brutálisabb lehet.

A víz levonulását követően az önkormányzat ismételten kitisztíttatta a lakópark mögötti vízelvezető
árkot is, hogy a csapadékvíz zavartalanul tudjon levonulni a közeli patakba.

További sürgető feladat, hogy át kell tekinteni vízrendezési terveket és azokat a gyakorlatias megoldási lehetőségeket, melyekkel az ilyen gyorsan lezúduló és nagymennyiségű csapadék kárai kivédhetők
lesznek.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
LÁTOGATÁS A MAROKKÓI NAPERŐMŰNÉL
Augusztus hónapban településünkön járt
marokkói vendégek meghívására szeptemberben önkormányzati delegáció látogatott
Marokkóba.
A látogatás során Marrákes (Marokkó délnyugati
részén, az Atlasz-hegység lábánál fekvő város, Marokkó negyedik legnagyobb városa) szennyvíztisztítóját
látogatták meg, ahol a nyugat-európai színvonalú
technológiát alkalmaznak.

Ezt követően Ben Guerir városában lévő VI Mohammed Műszaki Egyetem megújuló energiák kutatásával-oktatásával ismerkedtek.

Delegációnk ellátogatott az Atlasz-hegység lábánál
lévő, Ouarzazate város közelében lévő naperőmű
-komplexumhoz is. A létesítmény úgynevezett koncentrált napenergia (CSP) technológiával működik,
vagyis képes akár napokig is tárolni és használni a
begyűjtött energiát, esténként és felhős napokon is.
A működés elve, hogy amikor a nap a tükörrendszerre süt, az felmelegít egy folyadékot. Annyira,
hogy az vízzel keverve is eléri a 400 Celsius-fokot.
A keverési folyamat során gőz szabadul fel, ami tur-

binákat hajt meg, amelyek elektromos áramot termelnek, hogy éjszaka is folytatódjon a folyamat, a
tükrök felületén sót olvasztanak, ami képes olyan
sokáig tárolni a korábban elraktározott hőt, hogy
akár teljes sötétségben is további három órán keresztül folytatódik az áramtermelés.

Természeti adottságait kihasználva Marokkó élen
jár a napenergia hasznosításában. Az észak-afrikai
országban az egyik legmagasabb a napos órák száma, a sivatagos területeken akár a 3600 órát is elérheti évente. Öt nagy naperőmű-komplexum építése zajlik az országban, amelyek üzembe helyezése
után az egész ország villamosenergia-igényének
mintegy harmadát képesek majd fedezni. Ezek részben napelemeket (fotovoltaikus, vagyis a nap energiáját közvetlenül elektromos energiává alakító
rendszereket) használnak, részben a napfény
fókuszálásával működnek. Ez utóbbi esetben
a Nap járásának megfelelően mozgatható tükrökkel kis felületre, egy
középen álló toronyra
irányítják a beeső fényt.
A toronyban levő folyadék felforrósodik, az
áramtermelést hőturbinákkal végzik.

Oldal 8

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KUTAK FENNMARADÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

Sok ingatlantulajdonost érintenek a meglévő, korábban ásott vagy fúrt kutak hatályos szabályozásának kérdései. Az
Országgyűlés a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogok és kötelezettségek meghatározására a 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról jogszabályt
alkotta meg.
A jegyzők hatáskörébe a házi ivóvízigényt vagy a háztartási igényt kielégítő ásott, fúrt kutak tartoznak, amelyek a talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelnek. Amennyiben a
vízkivétel célja gazdasági érdekből történik, például üzemi állattartás, mezőgazdasági öntözés, vagy ipari tevékenység,
akkor az engedélyezés nem tartozik jegyzői hatáskörbe.
A jegyző hatáskörébe tartozó engedélyezések esetén, az együttesen teljesítendő feltételek az alábbiak:
·

Nem érinthet a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet.

·

A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel.

·

A kútból maximálisan 500 m’/év mennyiséget lehet kitermelni. A vízi létesítmény csak ott létesíthető, ahol
az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.

·

A kútra magánszemély kér engedélyt.

·

A vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítés érdekében történik.

·

A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

A jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozóan megállapítható, hogy
1) 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.
2) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak estében
i)

arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,

ii) arra az ásott kúra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
3) minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.
A jogszerűen engedély nélkül létesített kutakra üzemeltetési engedélyt kell kérni. Az üzemeltetési engedély kiadása
külön szankcióval (bírsággal) nem jár. A fennmaradás engedélyezése esetén üzemeltetési engedélyt nem kell kérni.
Az üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is be kell szerezni, ha az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem
használja, kivéve, ha kérelmet nyújt be a kút megszüntetése iránt.
A kutak fennmaradásának engedélyezése hatósági ügy, a hatósági eljárásért a kérelmezőnek az illetékekről szóló
1990. évi XCI II. törvény (Itv.) 29. § (1) bekezdése szerinti általános tételű illetéket (3.000.- Ft) kell fizetnie, tekintettel arra, hogy az Itv. Melléklet XXII. pontja más összegű illetékről rendelkezést nem tartalmaz, illetve nem áll fenn
igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség.
(A kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárásrendről a következő lapszámunkban foglalkozunk.)
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
Október 6. /szombat/: Családi Nap és Gesztenyesütés (Öko-völgy)
Október 23. /kedd/: Megemlékezés az 56-os emlékműnél

Programváltozás jogát fenntartjuk.

