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N AGYKÖVETEK B UDAPEST K LÍMÁJÁÉRT
Mongólia magyarországi
nagykövete, Őexcellenciája
Zeneemyadar Batbayar Nagykövet Úr meghívására településünk polgármestere, Köcse
Tibor is részt vett a budapesti Mongol Nagykövetségen
2019. szeptember 11-én
megrendezett Nagykövetek
Budapest Klímájáért faültetésen.
Mongólia magyarországi nagykövete elkötelezett a klímaváltozás elleni küzdelemben, hiszen Mongólia területének tetemes részét az egykor gazdag élővilággal
rendelkező Góbisivatag foglalja el. A
szeptember 11-i ültetésre a magyar fejlesztésű Smaragdfa®
került kiválasztásra. A
választásban szerepet
játszott a sokrétű hasznosság és
az is, hogy már megkezdődött a
fa mongóliai klímához való adaptációja is.
Az ültetéssel útjára indították a
„Nagykövetek Budapest klímájá-

ért" kezdeményezést bízva abban,
hogy követőik segítségével tisztul
e gyönyörű város levegője, s nyer
a határokon átívelő globális klímavédelem is. Az ültetés másik
nem titkolt célja volt, hogy elindítson egy három kontinensen
átívelő világméretű karbonklímaprogramot - Mongóliából indulva
Magyarországon át egészen Marokkóig -, amely a földrészek öszszekapcsolásával
a
progresszív
klímavédelem
egyik sarokpontja lehet. Dr. Steier
József professzor
úrral, a Smaragdfa® és a Green
Sahara Projekt
atyjával közösen
kezdték meg a
„ G r e e n
Highway from
the Gobi to
the
Sahara
Desert
connecting
3
continents" elnevezésű program előkészítését, amely az egykori Selyemút koncepcióján is
túlhaladva a béke és a világméretű klímaösszefogás igazi zöld autópályája lehet.
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H AG YO M ÁN YŐ R ZŐ

szonyi Népdalkör nótázása, a Kecskeméti Lovas Betyárok bemutatója, valamint a helyi Napraforgó
néptánccsoport műsora. A rendezvényen részt vettek Alsóverecke, Tornyos, Bodrogszerdahely
testvértelepülések delegáltjai, akik erre az alkalomra érkeztek Nagypáliba.

S ZÜR E T I
VIG AS S ÁG O K
Nagypáli Község Önkormányzata immár
második alkalommal rendezte meg a hagyományőrző szüreti vigasságokat szeptember 14-én.

A délutáni csendet a kisbíró dobolása törte meg,
ő hívta a falu népét a mulatságba. A programon
résztvevők hagyományőrző öltözékben a gyümölcsfeldolgozónál gyülekeztek, innét indult a
népes menet, mely végigvonult a falu utcáin, elöl a
kisbíró, szőlőkoszorút tartó lányok, lovasok és a
főbíró. A lovas szekereken népviseletbe öltözött
lányok, fiúk, asszonyok hegedű- és harmonikaszóra nótáztak, a néptáncosok időnként táncra perdültek, míg a hegyi gazdák és asszonyok finom
nedűvel és pogácsával kínálgatták egymást és a
nézelődőket.

A program a Sport- és rendezvénytéren folytatódott: az érdeklődők a kézművesek sátránál kipróbálhatták a kosárfonást, a kovácsolást, a szőlőpréselést. A családok apraja-nagyja részt vett a szüreti hagyományteremtő vigasságban. A szőlő darálásában a legfiatalabb korosztály volt a legfőbb segítség. A jó hangulatot fokozta a Zalaegerszegi Binkó
Néptáncegyüttes fergeteges tánca, a Vasboldogasz-

Köcse Tibor polgármester köszöntője után kitüntetéseket és díjakat adott át, valamint elismerést
kaptak azok, akik a nyári viharkárok rendbehozatalánál segítettek a lakosságnak. Az idén 12
nagypáli gyermek részesült kiemelkedő tanulmányi eredményei elismeréseként a „A falu legjobb tanulója” díjban. Nagypáli Sport Díjban
részesült Mézesné Bán Zsuzsa Nagypáli település
sportéletében, (különös tekintettel a Verseny és
Szabadidő Sportegyesület anyagi és pályázatai sikerében való támogatásában) nyújtott munkája,
valamint Bónus Gyöngyi a közösségi programok
szervezésében való (különös tekintettel a Nemzetközi Hőlégballon Találkozóra) kiemelkedő,
aktív tevékenysége elismeréseként. Nagypáli
Településért kitüntetést kapott Kulcsár Béla a
település közútjainak, közterületeinek fejlesztése
érdekében nyújtott tevékenységéért. Az önkormányzat Nagypáli Díszpolgára címben részesítette Tóth Jánost a település gazdasági és civil szervezeteinek támogatásában való kiemelkedő, aktív
munkásságáért.
A szüreti bográcsokban krumpli- és babgulyás
főtt, az önkormányzat mindenkit vendégül látott a
faluvacsorán. A pogácsasütő versenyre húsz
„pályamű” érkezett, a zsűrinek nehéz dolga volt
az értékelésnél, amit az is bizonyít, hogy az I-III.
helyezett díjazásban ketten-ketten részesültek, de
mindenki kapott elismerő oklevelet és ajándékot
is. A közönség elismerését mi sem bizonyította
jobban, hogy a sok finomság mind elfogyott. A
vacsora
után
a
Capuccino együttes mulatósa következett, majd
a jól sikerült rendezvényt
éjfélig tartó buli követte
a Crazy zenekarral.

A NYUGDÍJASOK CSALÁDI NAPOT
TARTOTTAK AZ Ö KO - VÖLGYBEN
A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület szervezésében augusztus 10-én családi
napot tartottunk az ÖKO-völgyben.
Az egyesület négyéves működése óta folyamatosan bővültek kapcsolataink a csácsbozsoki nyugdíjasokkal, erre a rendezvényre is meghívtuk őket,
akik mintegy 40 fővel látogattak el hozzánk. Így
délutánra már népes társaság jött össze a pincénél, közel nyolcvanan jöttünk össze ünnepelni,
mulatozni. Senkit nem hagyhattuk éhen-szomjan
veszni, ezért már
délelőtt megindult
a készülődés, a
kemencénél hatalmas bográcsban
rotyogott a pörkölt, a helyi nyugdíjasok most is
kitettek magukért,
lelkesen sütöttek, főztek. Volt, aki több tepsi házi
rétest hozott, az ínycsiklandozó sültek mellől nem
hiányozhatott a házi készítésű savanyúság, friss
zöldség sem. A sok finom ételhez az édes és sós
sütemények tárháza biztosította a desszertet,
mindenki talált kedvére valót. A terített asztaloknál vidáman beszélgettünk, bőven fogyott az ízle-
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tes ételekből, az egyéb folyékony helyi termékekből sem volt hiányunk.
A programon részt vevők az Öko centrumban
érdekfeszítő előadást hallhattak az egészséges
életmódról, a jelenlévő szakemberek segítségével
ki-ki ellenőrizhette vérnyomását, testzsírtömegét,
választ kaphatott az egészségmegőrzést szolgáló
kérdéseire. A délután előrehaladtával egyre fokozódott a jókedv, hangos nótaszó szállt a völgyben.
Esteledett már, amikor a társaság a kellemes
együtt töltött délután megkoronázásaként átvonult a sport és rendezvénytérre, ahol a fergeteges
Fenyő koncert kezdődött. A koncerten a helyi
lakosok ingyenesen vehettek részt, a polgármester
meghívására a nem falubeli vendégeink is térítésmentesen szórakozhattak az est hátralévő részében. Ez a közösség- és kapcsolatépítő nagyszabású
rendezvényünk is sikeresnek bizonyult, mindenki
jól érezte magát. (hkzs)

F ERGETEGESET BULIZTUNK A F ENYŐ KONCERTEN
Az önkormányzat meghívására igazi rock
legenda, Fenyő Miklós és zenekara adott
koncertet augusztus 10-én a Sport és rendezvénytéren.
A 90 perces élőkoncerten a helyi lakosok a lakcímkártya felmutatásával térítésmentesen vehettek részt, a nagy érdeklődésre való tekintettel a
megyeszékhelyről ingyenes buszjárat szállította a
résztvevőket. Sokan jöttek a környező településekről is, alig maradt hely a parkolásra. Fenyő
Miklós a mai magyar könnyűzenének egyik legkiemelkedőbb alakja, nevét mindenki korosztálytól
függetlenül ismeri, az általa írt számok az ország
legnagyobb slágereivé nőtték ki magukat. Az egykori Hungária együttes megalapítója és frontembere a mai napig az egyik legtöbbet foglalkoztatott

művész az igényes könnyűzene világában. Több
mint 50 éve van színpadon, több mint 400 dal
fűződik hozzá, fellépésein fergeteges buli hangulatot varázsol, így volt ez Nagypáliban is. Tombolt a
közönség, voltak, akik táncra perdültek, többen
együtt énekelték az ismert slágereket az előadóval. Dübörgött a rock and roll, micsoda buli volt,
aki itt volt emlékezni fog rá!
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MAGYARORSZÁGI
FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ
DÍJÁTADÓ

Az ünnepélyes díjátadóra és falumegújítási
konferenciára Iszkaszentgyörgyön (Fejér
megye), a 2017. évi kiírás győztesénél kerül
sor 2019. szeptember 12-13-án.
Az ünnepségen részt vett Nagypáli polgármestere
Köcse Tibor is, mint a „Magyarországi Falumegújítási Díj 2015” pályázat nyertes településének képviselője.
Az idén már nyolcadik alkalommal kiírt pályázattal
a meghirdető Belügyminisztérium célja az volt,
hogy felkutassa, díjazza és ezzel „reflektorfénybe
állítsa“ azokat a települési közösségeket, amelyek
kimagasló és példaszerű színvonalon végzik fejlesztési munkájukat. A magyarországi pályázatnak
– a hazai falufejlesztési tevékenységek elismerése
mellett – az is célja volt, hogy kiválassza azt a települést, amely a legméltóbb módon képviselheti
hazánkat az európai megmérettetésen.
A Magyarországi Falumegújítási Díj a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért – 2019. díjban Környe
(Komárom-Esztergom) település részesült.
Környe pályázatában a 2000-es évek elejétől napjainkig tartó időszak felölelésével azt a céltudatos
munkával elért fejlődést, a kihívásokra adott válaszait mutatta be, amely jellemzi a települést. A

Komárom-Esztergom megyei 4 700 fős település
a megyeszékhelytől alig pár kilométerre található,
Tatabányával közös ipari parkot működtet.
Egy leromlott lakóterület helyén alakítottak ki új
faluközpontot, melynek meghatározó eleme az
Ybl Miklós tervei alapján készült, több mint 150
éves Római Katolikus Templom. Először a Polgármesteri Hivatalt, a Művelődési Házat és környezetüket újították meg. A következő lépés az új
óvoda és bölcsőde megépítése volt. Ezzel párhu-

zamosan készült el a község új főtere párszáz méterre a csodálatos környezetű tótól. A beruházás
második ütemében a tér végső képének kialakítása, a leromlott állapotú épületek elbontása valósult meg.
Így az új faluközpontban 1-2 perces sétával elérhető az általános iskola, óvoda, Polgármesteri
Hivatal, Művelődési Ház, Templom, Takarékszövetkezet és Posta, és a főtér nívós kulturális szabadtéri rendezvényeknek is otthont ad.

A UTÓMENTES N AP AZ ÖKO
VÖLGYBEN
Az Európai Mobilitási
Hét program keretében
az önkormányzat Autómentes Napot szervezett szeptember 21-én
az Öko völgyben.
A rendezvénysorozatnak Magyarország már a
2002-es indulás óta résztvevője, az idén csaknem
300 település csatlakozott a kezdeményezéshez,
melynek célja a környezetbarát és fenntartható
városi közlekedés népszerűsítése.
Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi
kampánya évről évre népszerűbb Magyarországon
is. A program célja a lakosság bevonásával olyan
környezet és klímavédelem, amely a hagyományos
üzemanyaggal működő gépjárművek használatának önkéntes korlátozását jelenti.
Ennek érdekében a résztvevők gyalogosan, kerékpárral. rollerrel érkeztek, a gyerekek birtokba

vették az elektromos kisautókat és vidáman száguldoztak.
Volt futóverseny kicsiknek és nagyoknak, kresztotó a családoknak, a
számos
ügyességi
feladattal is
si ke re sen
megbirkóztak a jelenlévők.

KENYÉRSZENTELŐ ÉS
TESTVÉR-TELEPÜLÉSI
TALÁLKOZÓ TORNYOSON
Kétnapos rendezvénysorozatot tartottak
Tornyoson az új kenyér ünnepe alkalmából
augusztus10-11-én, melyen meghívottként
részt vett Köcse Tibor Nagypáli polgármestere is.
A helyi közösség, a Herőce Polgárok Egyesülete
és az Ady Endre Művelődési Egyesület szervezésében szombaton sportvetélkedők, főzőverseny,
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gyerekprogramok, arató kiállítás és zenés program
várta a helyieket és a vendégeket.
Vasárnap ünnepi menet vitte az újkenyeret a Magyarok Nagyasszonya Plébánia-templomba, ahol a
szentmise keretében Baráth Gábor plébános megszentelte azt. Czegledi Rudolf, Zenta polgármestere
és Matykó Árpád a tornyosi helyi közösség elnöke
vágták fel.
A szentmise végén felcsendült a magyar himnusz,
majd mindenki kapott útravalóul a megszentelt
kenyérből.

Z ALA Z ONE K UTATÁSI ÉS T ECHNOLÓGIAI K ÖZPONT ÁTADÁSA
Kutatási és Technológiai központ létesült a
ZalaZONE Járműipari Tesztpálya szomszédságában.

Az avatás előtti ünnepségen dr. Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter a magyar gazdaság eredményeiről szólt: Magyarországra olyan
beruházások érkeztek, amelyek magas technológiai színvonalat képviselnek és termelékenyek. Mint
a miniszter mondta, ez az elszakadás annak a hightech beruházási környezetnek a hatása, ami az
elmúlt nyolc évben felépült.
A 135 fős kutatási és technológiai központ a zalaegerszegi járműipari tesztpálya tudásbázisa lesz,
amely hozzájárul a térség műszaki és technológiai
fejlesztéseihez.

A járműipari tesztpályához kapcsolódó szereplők,
illetve más betelepülő vállalkozások, egyetemi kutatóhelyek, technológiai partnerek számára biztosít kutatási hátteret ez a Központ. A magántőkéből létesült beruházás egyfajta „inkubációs központként működik”, mely helyet ad képzésnek,
egyetemek és vállalatok együttműködésének. Az
átadáson meghívottként részt vett Köcse Tibor
Nagypáli polgármestere is.
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F ERGETEGES JÁTÉKOS
FEJLESZTŐ TORNA
ÖRÖKMOZGÓ
GYERMEKEKNEK

A Csiri-biri Játékos Mozgásfejlesztő Torna
egy olyan 40 perces dalolós, mondókázós,
örömteli foglalkozás, ahol célunk, hogy a
legtöbb gyermek a hétköznapitól eltérő
mozgásformákkal és mozgásfejlesztő eszközökkel ismerkedjen meg.
A foglalkozás felépítése segít, hogy egy visszahúzódó, bátortalan gyermek érdeklődése és figyelme már a foglalkozás első részében felébredjen.
Foglalkozásainkon csak nagyon ritkán lehet látni
sarokban üldögélő, visszahúzódó, vagy megszeppent gyermeket, hiszen ki tudna ellenállni az önfeledt szaladgálásnak, a buborékok látványának,
színes, égig röppenő kislabdáknak, a szivárványos
ejtőernyőnek, és az izgalmas mozgásfejlesztő eszközöknek. Fontos tudni a Szülőknek, hogy a foglalkozás minden egyes mozzanata, fejlesztően fog
hatni a gyermek személyiségére, mozgásfejlődésére, ritmusérzékére, zenei hallására. Fejlődik a
téri tájékozódás, egyensúlyészlelés- és érzék, a
szem- kéz-láb koordináció, a ritmusérzék, a figye-

lemkoncentráció, és a finommotorika. Az Anya,
vagy az Apa aktív jelenléte ad mindehhez biztonságot. A szülő, gyermekének ebben a korai életszakaszában lehetőséget kap nemcsak gyermeke,
de önmaga „megtanulásához” is, egyben segítve
egy meghitt szeretetkapcsolat kialakulását! Tornafoglalkozásainkon láthatóvá válik az is, hogyan
viselkedik a gyermek társaságban, hogyan reagál
váratlan helyzetekre. Látható, hogy kortársaihoz
képest megfelelően fejlődik-e a mozgása, hajlandó
-e, képes-e irányított gyakorlatokat végrehajtani,
valamint figyelmét rövid ideig egy bizonyos dologra összpontosítani. Mozgásfejlesztő foglakozásainkra 1 éves kortól 3 éves korig várjuk a már járni tudó, izgő-mozgó kistornászokat. Foglakozásaink nem épülnek egymásra, de a rendszer mégis
szoros egészet alkot, így a csatlakozás év közben
bármikor lehetséges! (Foglalkozásvezető: Rózsás
Kata)

H USZONHÉT FŐRE BŐVÜLTEK A NAGYPÁLI SPORTMOTOROSOK
A Nagypáliban működő Verseny és Szabadidő Sport Egyesület a tavalyi évben létrehozta a sportmotoros szakosztályt.
Az idén már második alkalommal rendeztek
Nagypáliban Roncsderby futamot, mely az érdeklődök körében nagy sikert aratott. A szakosztály
olyan sikeresen működik, hogy a Kustánszegi
sportegyesület tagjai is Nagypálihoz igazoltak, így
a szeptember 15-i Rábatöttösön megrendezett
versenyen már 27 fő képviselte a helyi motorsportot. Ezzel Zala megye legnagyobb létszámú
versenycsapata jött létre, mely rendre szép eredményeket produkál a versenyeken. A polgármester ígéretet tett arra, hogy a versenyek előtti
tréninghez a nagypáli versenypálya mindig rendelkezésre fog állni, ezzel is lehetővé téve a csapat
tagjai számára a későbbi jó eredményeket.
A Rábatöttösi OB futam eredménye

A Csipkereki OB futam eredményhirdetésén

Ö NKORMÁNYZATI PROGRAMOK

T A NF O LYAM
A

K Ö ZÖ S S É G I
H ÁZBAN
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Ö NKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
Nagypáliban az önkormányzati választásokon induló
öt képviselőjelölt sorsolás alapján kisorsolt sorrendje látható a szavazólap mintán. Választáskor minden
képviselőjelöltnek egyenlő esélye van. Közülük négy
fő választható, a szavazatok döntenek arról, hogy
melyik jelöltből lesz önkormányzati képviselő.

A helyi választási bizottság alakuló ülése és eskütétele

ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI MUNKA A TISZTÁBB FALUÉRT
Nagypáli Önkormányzat és a Smaragdzöld Jövőért
Egyesület szervezésében a lakosság közreműködésével
szeptember 7-én közösségi munka keretében zöld hulladék tározó és használt sütőolajok gyűjtőjének kialakítása kezdődött meg.
A lerakóhely megépítésével lehetőséget biztosít az Önkormányzat arra, hogy a háztartásokban keletkezett zöld hulladékot (fűnyírási apríték, sövénynyírási hulladék, fa,- cserje levél)
és a használt főzőolajt a lakosok bizonyos szabályok betartásával elhelyezzék, amelyet a későbbiek folyamán az önkormányzat környezetbarát módon újrahasznosít. A tározó megépítéséhez szükséges eszközöket, anyagokat az
önkormányzat biztosította. Az önkéntes munkában többen is részt vettek, így a szükséges munkálatok
nagy része társadalmi munkában már elkészült, a teljes befejezésre a héten kerül sor. Ezt követően tudja
a lakosság teljes körűen használni.

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 06./vasárnap/ 9,oo: Aradi Vértanuk Napja (Zászlófelvonás)
Október 07./hétfő/ 17,oo: Diabetikus előadás (Közösségi Ház)
Október 12./szombat/ 15,oo-18,oo-ig: Gesztenyesütés, szőlőhegyi túra (Borona-pince)
Október 20./vasárnap/ 15,oo:-től: „Idősek Napja” (Közösségi Ház)
Október 23./szerda/ 10,oo: Megemlékezés az ’56-os emlékműnél
Programváltozás jogát fenntartjuk.

