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NAGYPÁLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE  

NAGYPÁLINAGYPÁLI  
IV évfolyam 6-7. szám 2019.  június-július 

IISMÉTSMÉT   FELBŐGTEKFELBŐGTEK   AA   MOTOROKMOTOROK   NNAGYPÁLIBANAGYPÁLIBAN !!    Ismét felbőgtek a 

motorok Nagypáli-

ban! 

 Veterán traktorosok 

jártak Nagypáliban! 

 Gyereknap és családi 

nap a rendezvényté-

ren 

 Polgárőr országos 

pünkösdi lövészver-

seny  

 Nagypáli Túraverseny 

és Magyar Rózsák 

ünnepe 

 Előadás a Solar 

Decathlon Europe 

2019 innovatív ház-

építő versenyen 

 Nagypáli Polgárőr 

Egyesület családi 

napja 

 A Nagyberényi 

smaradfa ültetvé-

nyen 

 Júliusi vihar Nagypáli-

ban 

 Falukirándulás az Őr-

ségbe 

 Legnagyobb kincsünk 

az egészség! 

 Új parkoló épül a fa-

luközpontban 

 Megkezdődött a 

sportöltöző építése 

 Nagypáli - Lakhegy 

közötti hegyi út 

 FELHÍVÁS! 

Széleskörű érdeklődés övezte 

június 2-án, vasárnap a II. Nagy-

páli Napkitörés Országos Bajnoki 

Roncsderby futam lebonyolítá-

sát.  

Az Önkormányzat, a helyi egyesüle-

tek és a szervezők gondos előkészí-

tő munkájának eredményeként a 

Sport- és Rendezvénytéren a ver-

senyt megelőző napok erőteljesen 

csapadékos időjárása ellenére sike-

rült az előírt biztonsági feltételeknek 

megfelelő versenypályát kialakítani. 

A futam rendezésében a Kustánszeg 

SE tagjai oroszlánrészt vállaltak, a 

verseny 8 kategóriában került lebo-

nyolításra 63 versenyző részvételé-

vel.  

Az idén először Nagypáli nemcsak a 

rendező település volt, hanem ver-

senyzőt is indított ifjabb Paizs Zoltán 

helyi lakos személyében, akinek ez 

volt élete első versenye egy Fiat 

Puntóval.  

A viadal verőfényes napsütésben 

kezdődött, rekordszámú nézősereg 

kísérte figyelemmel az eseményeket, 

aztán a késő délutáni kiadós zápor 

miatt megfogyatkoztak az érdeklő-

dők. Pedig a java csak ezután jött, az 

eső szinte korcsolyapályává változ-

tatta a talajt, a még hátralévő négy 

futam az igazi roncsderbiről szólt, 

látványos csúszkálásokról, ütközé-

sekről és kiesésekről.  

A sikeresen lezajlott rendezvény 

zárásaként Lakatos Dezső a Kustán-

szeg SE elnöke külön is megköszön-

te a helyieknek a profizmust sem 

nélkülöző szervezést, a jó helyszín-

választást, beszédében kiemelte, 

hogy elégedett és büszke a csapatá-

ra, akik valamennyi kategóriában 

kimagasló teljesítményt értek el. A 

helybeli versenyző 10. helyezése is 

szép eredmény, tekintve, hogy első 

alkalommal vett részt ilyen viadalon.  

A roncsderbire kilátogatók izgalmas 

versenyt láttak, jól szórakoztak, a 

jegyértékesítésből az önkormányzat 

saját forrásai is bővültek. 
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oldteimer klub tagjai már több éve járják a kör-

nyező országokat különleges régi traktorjaikkal, 

Magyarországon is többször jártak már különbö-

ző veterán találkozókon. Ezeknek az utaknak 

megszervezésében, a tolmácsolásban nagy segítsé-

get nyújt a bajánsenyei Határcsárda étterem és 

panzió tulajdonosa is, Török Attila, aki hat éve csat-

lakozott a klubhoz.  

A klub tagjai valamennyien gazdálkodók, többek 

között szőlőműveléssel, borászattal, állattenyész-

téssel is foglalkoznak, a több mint fél évszázados 

traktorokat saját maguk szerelik, szervizelik, ösz-

szetartanak és kölcsönösen segítenek egymásnak 

az egyéni arculat kialakításában. Bár ezek az éven-

kénti rendszerességgel megszervezett többnapos 

túrák eléggé megterhelők, ezeknek a járműveknek 

az üléseiben ki vannak téve az időjárás viszontag-

ságainak, perzselő napsütésnek, de esetenként a 

jégesőnek is, különös varázsuk miatt mégsem 

mondanának le róluk.  

Beszélt arról is, hogy szenvedélyes régiséggyűjtő, 

apróbb és nagyobb tárgyak egyaránt érdeklik, le-

gyen az óra, rá-

dió, zongora, 

esetleg szövő-

szék, de az igazi 

szerelem számára 

a régi mezőgaz-

dasági gépek, mo-

torok felkutatása, 

m e g v á s á r l á s a , 

melyekből a fel-

újításra várókat 

Kercaszomoron 

raktározza. Innét 

is az ismeretség a 

település refor-

mátus lelkipász-

torával, Ozsváth Imrével, aki a Nagypáliakkal jó 

kapcsolatokat ápol, és az Ő közbenjárásával vá-

lasztották a túra utolsó szálláshelyéül ezt a falut, 

ahol eddig még nem jártak, de egészen elvarázsol-

ták őket az itt látottak.  

A Közösségi Ház előtti parkolóban felsorakozott 

impozáns látványt nyújtó traktorokat a falubeliek 

is kíváncsian szemlélték. A veteránokkal töltött 

forró nyári nap a kellemesen hűvös pincében han-

gulatos vacsorával, beszélgetéssel, nótázással zá-

rult, melyen a Kercaszomori barátok is részt vet-

tek.  

ÖÖREGREG   TRAKTORTRAKTOR   NEMNEM   VÉNVÉN   

TRAKTORTRAKTOR :  :    

VETERÁNVETERÁN   TRAKTOROSOKTRAKTOROSOK   

JÁRTAKJÁRTAK   NNAGYPÁLIBANAGYPÁLIBAN !!   

A szlovéniai Gornji Petrovci-i Oldtimer Abra-

ham klub hét tagja ötnapos túrát szervezett 

Magyarországra, melyből az utolsó napot 

Nagypáliban töltötték.  

A túrázók június 9-én 50-60 éves veterán trakto-

raikkal Szlovéniából indultak és előre meghatáro-

zott útvonalterv és program alapján körbejárták a 

Balatont.  

Útjuk során több helyen, többek között Balaton-

lellén, Balatonkenesén, és Balatongyörökön is 

megálltak pihenni, ismerkedtek a tájjal, a helyi 

gasztronómiával, amerre elhaladtak sokan meg-

csodálták a különös traktoros konvojt.  

A túra utolsó állomásaként csütörtökön érkeztek 

Nagypáliba, ahol Köcse Tibor polgármester fogadta a 

kis csapatot, és bemutatta a települést.  

A magyarul is jól beszélő, a szlovéniai 

Domonkosfán élő Pócak Emil elmondta, hogy az 
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Ebben az évben a Gyereknap egybekötve a 

Családi nappal valósult meg, az EFOP 1.5.2. 

projekt keretein belül.  

Az eddig megszokott Öko-völgy helyett, a Ren-

dezvény Téren zajlottak a programok. Míg a főző-

versenyre jelentkező csapatok bogácsaikban kü-

lönböző féle pörkölt rotyogott, csülök és marha, 

addig a gyerekek is nagyon jól elfoglalták magukat. 

Nagy sikere 

volt a nagy 

némós csúsz-

dának, és 

persze volt 

kisebb csúsz-

da is a picik 

számára.  

"Zsongi bohóc", bűvész és zsonglőr mutatványai-

val és interaktív előadásával szórakoztatta a gye-

rekeket és felnőtteket egyaránt.  

GGYEREKNAPYEREKNAP  ÉSÉS    CSALÁDICSALÁDI  NAPNAP  AA  

RENDEZVÉNYRENDEZVÉNY  TÉRENTÉREN  

PPOLGÁRŐROLGÁRŐR  ORSZÁGOSORSZÁGOS  PÜNKÖSDIPÜNKÖSDI  LÖVÉSZVERSENYLÖVÉSZVERSENY    

2019. június 8-án hatodik alkalommal ke-

rült megrendezésre Százhalombattán a 

„Polgárőr Országos Pünkösdi Lövészver-

seny”.   

A verseny célja, hogy a lövészetet népszerűsítse a 

Polgárőrök körében. Az országos versenyre első 

alkalommal a Nagypáli Polgárőr Egyesület is neve-

zett háromfős csapattal. Az Egyesületet Horváth-

né Besser Piroska, Havasi Ferenc és Horváth 

Lajos képviselték, akik valamennyi meghirdetett 

kategóriában (Női és Férfi egyéni, Vegyes csapat, 

Abszolút) megmérették magukat. A lövészverseny 

nyíltirányzékú légpuskával történt, 10 méterről 20 

lövést kellett leadni a polgárőröknek. A helyiek 

rendkívül szép eredményeket értek el, a férfi 

egyéni és abszolút kategóriában Havasi Ferenc 

első helyezett lett, a női egyéni és csapatverseny-

ben a középmezőnyben végeztek polgárőreink. 

Gratulálunk, és további sportsikereket kívánunk! 

Hosszú sor állt az arcfestőnél és a csillámtetoválás 

készítőnél, de a gyerekek türelmesen várták, hogy 

sorra kerüljenek.  

A nagyobbak ügyességi versenyekben vehettek 

részt, kötélhúzás, zsákban ugrálás, amiért ajándé-

kot is kaptak.   

Anyukák és nagymamák folyamatosan sütötték a 

palacsintát és a krumplit, hisz a sok fajta tevékeny-

ségben a gyerekek nagyon megéheztek, megszom-

jaztak. Közben elkészültek a főzőcsapatok is étele-

ikkel, amit a zsűri értékelt és jutalmazott. A jó 

hangulatú családi program estig folytatódott. 
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MMAGYARAGYAR  RRÓZSÁKÓZSÁK  ÜNNEPEÜNNEPE  

Nagypáli Önkormányzat az EFOP 1.5.2. 

projekt keretében, „Nagypáli Túraverseny 

és Magyar Rózsák Ünnepe” rendezvényt 

szervezett június 29-én, szombaton.   

Az egész napos program az Innovációs Központ-

ban, az egészséges életmód, a sport és mozgás 

fontosságával kapcsolatos előadással, filmvetítés-

sel kezdődött, majd Köcse Tibor polgármester kö-

szöntötte a résztvevő csapatokat. A rendezvény 

iránt nagy volt az érdeklődés, hat csapat vett 

részt a megmérettetésen. 

A sorsolás és regisztráció után az Öko centrum-

tól elindult az első csa-

pat, majd 10 percenként 

indultak a többiek is. A 

túraútvonalon jól lehe-

tett tájékozódni, 7 állo-

máson, kvíz kérdéseket, 

játékos ügyességi felada-

tokat kellett megoldani a 

résztvevőknek. A szer-

vezők arra is ügyeltek az 

útvonal kijelölése során, 

hogy a túra senkinek ne 

legyen megerőltető és a kullancsveszély miatt 

erdős területeket ne érintsen.  

A feladatokat úgy állították össze, hogy azok meg-

oldása se a gyerekeknek, se a felnőtteknek ne 

jelentsen komoly nehézséget. Az egyes csapatok 

rendkívül jó hangulatban tették meg a túrát, a 

feladatok megoldása során időnként nagy volt a 

derültség. A csapatok jól ismert útvonalon halad-

tak, közben bejárták szinte az egész falut, és mi-

kor célba értek a kiindulási pontnál hűsítő italok-

kal, finom ebéddel várták őket a szervezők. A 

gyerekek a nagy meleg ellenére fáradhatatlanok 

voltak, vidáman vették birtokba a csúszdát, az 

elektromos kisautókat.  

Az eredményhirdetésre a Rózsakertben került 

sor, ahol ezt megelőzően érdekfeszítő előadást 

tartott Adovics Gizella a kertészkedés, és ezen 

belül kiemelten a rózsanevelés, gondozás forté-

lyairól. Az előadás után sok témába vágó kérdést 

kapott a megjelentektől, amelyekre készségesen 

válaszolt.  

A túraversenyen részt vevők valamennyien érté-

kes jutalomban és elismerésben részesültek, a 

zsűri értékelése szerint mindenki ügyes volt, az 

első három helyezett csapat között csak néhány 

pont volt a különbség. A verseny győztese az 

„Első helyezett” csapat lett, második helyen az 

„Ötök törzse”, míg a harmadik helyen a „Nyuggerek 

előre” csapata végzett. Az eredményhirdetés után 

a győztes csapattal beszélgettünk a névválasztás-

ról, a megoldandó feladatokról. Elmondták, hogy 

az elnevezés hirtelen ötlet volt, mindössze a vé-

letlen műve, hogy valóban megnyerték a versenyt, 

igaz, hogy ezért igyekeztek mindent megtenni a 

feladatok megoldása során. Ebben többek között 

az is szerepet játszott, hogy jól ismerik a növény-

világot, jártasak a helytörténetben, az egészség-

ügyi kérdésekben, de az ízlelőbimbóik is jól mű-

ködtek. Az eredményhirdetés után a színpadon 

Mercy Erzsike, majd Magyar Rózsa zenés előadásá-

val szórakoztatta a résztve-

vőket. A fergeteges műsort 

követően többen éltek a 

vérnyomás- és cukorszint 

ellenőrzés lehetőségével, az 

időközben elkészült finom 

vacsora közben a jelenlévők 

még sokáig jó hangulatban 

beszélgettek, mindenki jól 

érezte magát. 
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NNAGYPÁLIAGYPÁLI  PPOLGÁRŐROLGÁRŐR  EEGYESÜLETGYESÜLET  CSALÁDICSALÁDI  NAPJANAPJA  

A Solar Decathlon központi célja a napenergia, 

a megújuló energiák és az innovatív technológi-

ák alkalmazásával összefüggő építészeti megol-

dások népszerűsítése az egyetemista csapatok 

által felépített pályaműveken keresztül. 

A Solar Decathlon a világ mára legjelentősebbé vált 

nemzetközi, egyetemek között megrendezett építőipari 

innovációs versenye.  A kezdeményezés alapvető célja, 

hogy a fiatalok kreativitására és innovációs képességére 

építve egyetemi kutató-fejlesztők működjenek együtt 

ipari partnerekkel, szponzorokkal és olyan innovatív, 

energia hatékony házakat tervezzenek, amelyek a meg-

újuló energia és a tudatos erőforrás használatra alapoz-

va, fenntarthatóságot demonstráló mintaotthonok le-

hetnek.  

EELŐADÁSLŐADÁS  AA  SSOLAROLAR  DDECATHLONECATHLON  

EEUROPEUROPE  2019 2019 INNOVATÍVINNOVATÍV  

HÁZÉPÍTŐHÁZÉPÍTŐ  VERSENYENVERSENYEN  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérin-

tézményeként működő ÉMI Építésügyi Minőségellenőr-

ző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) Szentendre Város 

Önkormányzatával, valamint a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) partnerségben 

elnyerte a nemzetközi Solar Decathlon Europe 2019 

egyetemi innovációs házépítő verseny rendezési jogát. 

A rendezvény megnyitóját követően szervezet előadá-

sok és interaktív beszélgetések sorában Köcse Tibor 

Nagypáli polgármestere mutatta be a településünkön 

ilyen területen elért eredményeket, majd válaszolt az 

érdeklődők kérdéseire. 

A verseny során nem csak terveket készítenek, hanem 

az aktuális döntő helyszínén meg is építik a kiválasztásra 

kerülő pályaműveket. Így a verseny eredményeképpen 

egy innovatív lakóházakat bemutató "mintaházpark" jött 

létre Szentendrén, amelyet nem csak a szakma, de a 

lakosság is látogathat. (Bővebb információ: http://

www.sde2019.hu/ ) 

A Nagypáli Polgárőr Egyesület július 27-én délu-

tán immáron harmadik alkalommal tartotta 

meg családi napját az Öko völgyben.  

A nagy melegre való tekintettel a rendezvényre a helyi 

kiállítótér pincéjében került sor, azon mintegy 40 fő 

vett részt, a meghívottakkal, az egyesület tagjaival és 

családtagjaival együtt. A megjelenteket Farkas Zoltán az 

egyesület elnöke köszöntötte, röviden beszélt az egye-

sület tevékenységéről, céljairól, valamint néhány szóban 

bemutatta a belépő 7 új tagot. Ezt követően a jelenlé-

vőket arról is tájékoztatta, hogy a Megyei Polgárőr Na-

pot ebben az évben augusztus 24-én, Zalaszentivánon 

rendezik. A tagság egyöntetű véleménye az volt, hogy a 

Nagypáli Polgárőr Egyesület is képviseltesse magát az 

összejövetelen, induljanak a főzőversenyen és az ügyes-

ségi játékokon is. Az elnök felkérte a jelenlévő egyesü-

leti tagok közül azokat, akik még nem tették le a pol-

gárőr ismeretekről szóló alapvizsgát, hogy a feladatla-

pok kitöltésével ezt pótolják. A felkérésnek az új tagok-

kal együtt 14 fő tett sikeresen eleget. Ezt követően az 

egybegyűltek vidám beszélgetés, iszogatás közben jó 

étvággyal elfogyasztották az időközben elkészült bográ-

csos bőrke pörköltet, az ínycsiklandozóan illatozó főtt 

csülköt, melyet friss zöldségekkel, házi savanyúsággal 

szolgáltak fel. Még sokáig tartott volna a kellemes han-

gulatban együtt töltött délután, ha az időjárás nem szólt 

volna közbe, és a hirtelen kialakuló, hatalmas kora esti 

vihar, a faluban több évtizede nem tapasztalt több hul-

lámban érkező száraz jég és jégeső nem vetett volna 

véget a baráti összejövetelnek. A polgárőrök a rendez-

vényről egyenesen a viharkárosultak megsegítésére 

siettek, késő éjszakáig dolgoztak a megrongált háztetők 

részleges helyreállításán, részt vettek a fóliázásban, a 

további balesetveszély elhárításában.  

http://www.sde2019.hu/
http://www.sde2019.hu/
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ÜLTETVÉNYENÜLTETVÉNYEN  

Kevés vizet, de sok szén-dioxidot használ 

fel a nemzetközi együttműködésben, ma-

gyar ötletből kiforrott smaragdfa.  
Az ötletgazda Prof. Dr. Steier József a hibrid, tehát 

nem invazív faj első, magyarországi ültetvényének 

júliusi gyérítése apropóján beszélt a smaragdfa 

tulajdonságairól, a Szahara és a magyar sivatag 

zöldítéséről. 
Az eredményalapú klímavédelem felé haladva 

hatékony, önfenntartó és hasznot hozó megoldá-

sokra van szükség – vallja Steier József agrármér-

nök, közgazdász. A Sunwo Zrt. alapítója arról 

beszélt, hogyan segíti a fenti célok elérését a 

Nagyberényi karbonklíma-ültetvény, illetve az azt 

alkotó smaragdfa. Az első, most hatéves klímaül-

tetvény ünnepélyes gyérítésén Jakab István, az 

Országgyűlés alelnöke is részt vett. A karbonklíma

-ültetvény gerince a védjegyezett smaragdfa faj 

hibrid, amely két alapfaj (Paulownia Elongata és a 

Paulownia Fortunei) keresztezéséből jött létre. A 

hibridekről pedig tudjuk, hogy magról nem sza-

porodnak, tehát elkerüljük az invazív tulajdonsá-

gok jelenlétének esélyét. A smaragdfának huszon-

hétféle hasznossága van. Ezek egyike az, hogy 

egyenletes, göcsmentes törzse kiváló alapanyag. 

A fajta eredményeiről 

szólva Steier József ki-

emelte: a Nagyberényi 

ültetvény harmada már 

elérte a jellemzően negy-

ven centiméteres törzsát-

mérőt és a hat-hét méte-

res szálmagasságot. Váro-

sokkal és községekkel is 

együttműködünk, például 

Nagypáli, Bolhás, vagy ép-

pen Füzesgyarmat és Aba 

önkormányzatát is említ-

hetem – mondta Steier 

József. 

HHÁZTETŐKETÁZTETŐKET, , AUTÓKATAUTÓKAT, , GYÜMÖLCSÖSÖKETGYÜMÖLCSÖSÖKET  ÉSÉS  KERTEKETKERTEKET  TETTTETT  

TÖNKRETÖNKRE  AA  JÚLIUSIJÚLIUSI  VIHARVIHAR  NNAGYPÁLIBANAGYPÁLIBAN  

A július végi, jégveréssel kísért zivatar gyü-

mölcsösöket, szőlőskerteket tett tönkre, 

autókat, házakat rongált meg a települé-

sünkön. 

Nagypáli fölé szombaton este hat óra után érke-

zett a szupercellaszerű felhő, amiből először szá-

razon dió nagyságú jég esett, amihez később eső 

társult, majd ismét nagyobb méretű jég. A házte-

tők cserepei összetörtek, több házba ömlött az 

eső.  

A tűzoltók és helyi erők egész éjszaka, valamint 

másnap is dolgoztak a mentésen és kárelhárítá-

son. Először úgy tűnt, hogy csak 10-12 házról van 

szó, de már bebizonyosodott, hogy közel 30 csa-

ládi ház károsodott; van olyan épület, amely teljes 

tetőcserére szorul, és van, ahol a szőlő fele a 

földre került. A szabadban levő autók mind káro-

sodtak, nem egy esetben a szélvédőket is kiverte 

a jég. A károk felszámolása még hosszabb időt 

vesz igénybe. 

A szlovákiai Bodrogszerdahely polgármestere 

értesülve a nagyfokú 

viharkárokról, személye-

sen utazott Nagypáliba, 

hogy tájékozódjon, mi-

ben tudnak segíteni a 

testvértelepülésüknek 

Fűrészmalomban,  
feldolgozás közben a 

kivágott  smaradfa 
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FFALUKIRÁNDULÁSALUKIRÁNDULÁS   AZAZ   ŐŐRSÉGBERSÉGBE   

Nagypáli Önkormányzat ingyenes kirándu-

lást szervezett Magyarszombatfára, a 

„XVIII. Fazekas Napok” rendezvényre.  

Július 14-én vasárnap ebéd után Nagypáli biogázos 

autóbuszával indultunk Magyarszombatfára. Az 

utasokat meglepetés várta: az autóbuszt először 

vezette női sofőr Lukács Pál Norbertné, akinek ez 

volt az első útja a település autóbuszával. 

A helyszínre érve, igazi vásári forgatagban lehetett 

részünk. Kiállítók sokasága, kulturális programok, 

vásári ízek, korongozási lehetőség várta a látoga-

tókat.  

A kerámiakínálat mellett jól megfértek a mézeska-

lácsok, a fonott kosarak, az asztali díszek, nyak-

láncok, mázas agyagfigurák és a sok-sok egyéb ap-

róságok.  

A nyitott pajtában zajló kulturális műsor, gyerek-

műsor, népzene, néptánc és tamburazene nyújtott 

élményt a közönségnek. Miközben a faluban sétál-

tunk, megcsodáltuk a fazekas házak előtt köcsö-

gökkel feldíszített fákat.  

A vásári programok végén, jó érzéssel, élmények-

ben gazdagon tértünk haza. 

LLEGNAGYOBBEGNAGYOBB  KINCSÜNKKINCSÜNK  AZAZ  

EGÉSZSÉGEGÉSZSÉG!!  

A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület 

szervezésében július 17-én Krokker Sándor és 

munkatársa tartott előadást a Közösségi Ház-

ban, melyre szép számmal gyűltek össze az ér-

deklődők.  

Köztudott, hogy világunk gyorsan változik, óriási mér-

tékben nő a környezetszennyezés, egyre kevesebb a 

tiszta víz, a szennyeződésmentes élelmiszer, drasztiku-

san nő a krónikus betegek száma, és ez már a fiatalabb 

korosztályt is egyre inkább érinti. Ezért is felértékelődik 

legnagyobb kincsünk az egészség megóvása, megőrzése, 

a megromlott egészségünk javítása minden lehetséges 

eszközzel. Ma már számos tudományos kutatás igazolja, 

hogy az egészség romlásáért elsősorban életvitelünk és 

az erre épülő táplálkozási szokásaink is nagymértékben 

felelősek, így saját magunk is sokat tehetünk azért, hogy 

egészségtudatosabban éljünk. Ezúttal a meghívott elő-

adók az Ökonet céget és az általa forgalmazott termé-

keket mutatták be érdekfeszítő és tanulságos előadásuk 

során. Ezek a táplálék kiegészítők szinte kizárólag gyógy-

növénytartalmú készítmények, fokozzák a kiválasztó 

szervek működését és ez által méregtelenítik, salaktala-

nítják a szervezetet. A reverz ozmózis elven működő 

víztisztító berendezések használatával speciálisan tisztí-

tott ivóvízhez jutunk és megszabadulhatunk a pillepalac-

kok óriási tömegétől. Ízelítőt kaptunk a cég egyik legsike-

resebb termékéről a Reg-Enor működési mechanizmu-

sáról és annak várható hatásairól, melyhez egyben kü-

lönleges, zsír dús, éhezésmentes étrend is társul. Az 

előadók felhívták arra is a figyelmet, hogy a forgalmazott 

készítmények nem tekinthetők gyógyszernek, de hatá-

suk lehet a gyógyulási folyamatra, amelynek eredménye-

ként azok csökkenthetők, vagy elhagyhatók a jövőben. 

Az előadók készséggel válaszoltak a hallgatóság kérdései-

re, és az egyes termékek használata során szerzett sze-

mélyes tapasztalataikról is meséltek. A program elérte 

célját, mert többekben is megfogalmazódott, hogy a 

jövőben többet tegyenek egészségükért, a környezetünk 

megóvásáért. 



NAGYPÁLI HÍRMONDÓNAGYPÁLI 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 ELŐZETESPROGRAM ELŐZETES   
Szeptember 07./szombat/: Önkéntes közösségi munka a tisztább faluért  (Öko-völgy) 

Szeptember 14./szombat/: Szüreti hagyományok felelevenítése (Gyümölcsfeldolgozó) 

Szeptember 21./szombat/: Autómentes napi programok  

Programváltozás jogát fenntartjuk. 
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A faluközpontban a meglévő parkolóval szemközti 

terület rendezését és feltöltését követően kialakításra 

kerül egy új, 50 gépkocsi tárolására alkalmas parkoló. 

Az önkormányzat saját erőből valósítja meg ezt a léte-

sítményt. Újdonság lesz, hogy a végleges kialakítással 

parkoló-ligetté válik, mivel az ott elültetendő 

smaradfák majd árnyékot adnak az ott parkoló jármű-

veknek, valamint olyan hatalmas zöld felület jön ezzel 

létre a falu központjában, mely rengeteg széndioxidot 

köt meg és oxigént termel. 

ÚÚ JJ   PARKOLÓPARKOLÓ   ÉPÜLÉPÜL   AA   

FALUKÖZPONTBANFALUKÖZPONTBAN   

Megkezdődött a sportközpont területén a sportöltöző 

építése, mely TAO támogatásból és önkormányzati 

önerőből valósul meg. Az épület egy szintje a földbe 

süllyesztett, egy szintje pedig föld feletti lesz. 

SPORTÖLTÖZŐSPORTÖLTÖZŐ   ÉPÍTÉSEÉPÍTÉSE   

Pályázati projektből megvalósult a Nagypálit Lak-

heggyel összekötő mezőgazdasági út felújítása, így 

annak készre jelentése júliusban megtörtént. A 

végleges, portalanított burkolatra újabb pályázatot 

adott be az Önkormányzat. 

NNAGYPÁLIAGYPÁLI   --   LLAKHEGYAKHEGY   KÖZÖTTIKÖZÖTTI   HEGYIHEGYI   ÚTÚT   

FELHÍVÁS!FELHÍVÁS!   

ÖÖNKÉNTESNKÉNTES  KÖZÖSSÉGIKÖZÖSSÉGI  MUNKAMUNKA  AA  TISZTÁBBTISZTÁBB  FALUÉRTFALUÉRT  

Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk, hogy az Önkormányzat tervei között szerepel egy 

biohulladék lerakó létesítése, valamint a használt étolaj begyűjtése és hasznosítása is. Sajnos a rendelke-

zésre álló munkaerő-kapacitás kevés a teljes kialakításhoz, ezért a gyors és sikeres munka érdekében 

önkéntes közösségi munkát szervez az önkormányzat a Smaradzöld Jövőért Egyesülettel karöltve  

2019. szeptember 07-én szombaton  

az Öko-völgybe.  Kérünk mindenkit, aki tenni szeretne a településünk tisztább és élhetőbb környezeté-

ért, önkéntes munkájával is járuljon hozzá a kivitelezési munkákhoz. (Bővebb tájékoztatás Nagypáli 

facebook oldalán) 


