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Másfél éve gyökeresen megváltozott a világ a Covid 19 megjelené-

se óta, amely nagy kihívást jelentett és jelent a világ egészségügyi 

szakemberei számára. 

Nagypáli település önkormányzata és Bakler József vállalkozó szer-

vezésében június 18-án rendezték meg a településünkön a „Covid 19 megbete-

gedés következményei és rehabilitációja, valamint a rákbetegség gyógyítása” kon-

ferenciát.  

Az előadások előtt Dr. Kásler Miklóst, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

miniszterét köszöntötte Köcse Tibor polgármester, majd felkérte foglalja 

össze a járvány megjelenése óta eltelt időszak intézkedéseit. A polgármester 

hangsúlyozta, nem lehetünk biztosak abban, hogy lezárult a járvány, ezt a mi-

niszter úr is megerősítette, miszerint, ha nem jön újabb variáns és növelni 

lehet az átoltottságot, akkor a nehezén túl vagyunk. 

Dr. Kásler Miklós, aki kormányzati szerepvállalása előtt, 2018-ig a Magyar 

Onkológiai Intézet főigazgatója volt, azzal kezdte beszámolóját, hogy 2020. 

január 21-én regisztráltak először Európában koronavírussal fertőzöttet, 

majd 2020. január 31-én felállt az operatív törzs. A vírusról nagyon keveset 

tudtak, menet közben a gyógyítással együtt ismerték meg tulajdonságait, ter-

jedését. A koronavírus kapcsán a közösségi korlátozásokat emelte ki, a gyó-

gyítási lehetőségeket, 

valamint a vakcinák 

megjelenését. 

 

Dr. Kásler Miklós, 

Köcse Tibortól vet-

te át Nagypáli dísz-

polgári címét, ame-

lyet a járványügyi in-

tézkedésért, a magyar 

ember életének óvá-

sáért ítélték oda.  

Dr. Kásler Miklós köszönte Nagypáli közösségének elismerését. 

A konferencia résztvevői ezután, Dr. Polgár Csaba professzor, az Or-

szágos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosának előadását hallhat-

ták. A prezentációjában vázolta a magyar népegészségügyi programokat, ki-

emelve a rákellenes programot.                           (A cikk a 2. oldalon folytatódik) 



ORVOSI KONFERENCIA NAGYPÁLIBAN 2 

Kitért a gyógyítás lehetőségeire, megelőzésre, szűrés fontosságára. 

Dr. Gieszer Balázs, az Országos Onkológiai Intézet tüdő-

transzplantátor professzora a tüdőátültetés történetének felvázolá-

sával kezdte az előadását, majd bemutatta, hogyan hangolják össze világ-

szerte a tüdőátültetésre szoruló betegek és a lehetséges donorok adat-

bázisát. Magyarországon 2015-ben végeztek először sikeres tüdő-

transzplantációt. 

Dr. Bogos Krisztina, az Országos korányi Pulmonológia Inté-

zet igazgató főorvosa a Covid –betegek ellátásában szerzett tapasz-

talatait osztotta meg a hallgatósággal. 

Dr. Madurka Ildikó Eszter az Országos Onkológiai Intézet kli-

nikai főorvosa durva másfél évét mesélte el, kérve mindenkit, hogy 

olttasson, mert az egészségügy még egy ilyen hullámot nem bír ki. 

Dr. Steier József a benini Abomey-Calavi Egyetem vendégpro-

fesszora, aki az orvosok után a klímaváltozásról, hatásai lehetséges 

tompításáról szólt a rendezvény közönsége előtt. 

A rendezvény zárásaként jelképes faültetésre és kopjafa állításra került 

sor a Covid -19 betegségben elhunytak emlékére.  

TOVÁBB ZÖLDÜL  NAGYPÁLI KÖZPONTJA 

Az Agrárminisztérium a 2019 őszén indított Országfásítási Prog-

ram keretében hirdette meg a Településfásítási Programot, mely során 

19 fafajból választhattak az érdeklődők, a készlet erejéig, településen-

ként minimum 10, maximum 30 sorfát. A minisztérium a 2020. au-

gusztus 26-án kihirdetett nyerteseknek teljes ültetési csomagot bizto-

sított, amely a nagyméretű földlabdás sorfa mellett annak tárolását, 

nevelését, szállítását, és az ültetéshez szükséges eszközöket (mint 

támasztó karó, mulcs és favédő rács) is tartalmazta. 

A programra önkormányzatunk is sikeresen pályázott, így 2021 tavaszán 25 db keskenylevelű kőrisfa és 5 

db fehér eper került ültetésre a település központjában nemrégiben kialakított parkoló árnyékolására, 

zöldítésére. A fásítási akció teljes mértékben illik Nagypáli település célkitűzéseihez, miszerint növelni 

kell a fával borított területeket az egészségesebb környezet megteremtéséhez, az élhetőbb településkép 

kialakításához és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez.  



ENERGIAPIRAMIS  ÁTADÓ  AZ  ENERGIA  PARKBAN  

2019-ben, Leader programból elnyert fej-

lesztés megvalósulásával egy olyan új 

szolgáltatás képződött, amely a térség-

ben nem fellelhető még.  

Az energia piramis interaktív bemutató labor 

újdonsága a formaiságból, tartalmi elemeiből, 

szolgáltatásaiból fakad. Küllemében egy piramis 

formájú napelemekkel borított labor, amely a 

már meglévő zöld turisztikai bemutató és hasz-

nálati elemekhez illeszkedve és integrálódva 

gyűjti, skálázza, montírozza azok műszaki adata-

it, statisztikáit. Ezekből az információkból a 

szerverrel összekötött számítógépes program diagrammokat és grafikonokat tud képezni, melyekből 

számos konklúzió levonása lehetséges, ezzel segítve akár egyetemek kutató munkáit. Az adatgyűjtés mel-

lett előre jelezhetők az inverterek meghibásodásai, követhetővé válik a berendezés elszennyeződése. Az 

összesen 13.333.374,- Ft költségű megvalósult beruházás energetikailag önellátó.  

A megnyitó alkalmával polgármesteri köszöntőt követően, Nagy Ottó kivitelező működése közben 

mutatta be a résztvevőknek az energiapiramisban található labort. A tartalmas bemutatót állófogadás 

kísérte, további eszmecserét biztosítva a megújuló energiával kapcsolatosan. A piramisban látogatást tet-

tek a környék vezetői is, valamint Vigh László országgyűlési képviselő és delegációja. 

A piramis célja, hogy az ide érkező turisták, csoportok, egyetemisták, helyi valamint más települések la-

kossága számára teljes körűen bemutassa a megújuló energiákat használó berendezések működését és 

előre vetítse az „okos település” létrehozását. 

(A rendezvény a VP6-19.2.1-39-6-17 Komplex térségi és tematikus szolgáltatások fejlesztése – Megújulóenergiák alkalmazásának komp-

lex bemutatására irányuló tematikus fejlesztés című pályázati kiírásra című felhívás során elnyert 3016539311 iratazonosító számú 

„Energia piramis interaktív bemutatólabor” című projekt keretében került megvalósításra. ) 
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4 NYÁRNYITÓ CSALÁDI DÉLUTÁN 

Július első szombatján vidám, tudatos közlekedéshez kapcsolódó délutánnal várta Nagypáli 

Község Önkormányzata és segítőik a településen élőket és a környék apraját-nagyját. 

Az eseményen a jelenlévők a TOP-5.3.1-ZA1-16-2017-00008 "Szomszédságban!" Közösségfejlesztő 

együttműködések Nagypáli, Gősfa, Kispáli és Vasboldogasszony településeken című projekt forrásából 

interaktív előadáson vehettek részt, valamint játékos kerékpáros versenyen és elektromos au-

tókkal, mini KRESZ pályán, tehették próbára ügyeségüket.  

A tudatos közlekedésre nevelést már kisgyermekkorban 

célszerű elkezdeni, hogy a gyermekek megismerjék a 

közlekedési helyzeteket és veszélyforrásokat. A nevelés-

ben fontos szerepet játszik a játékosság és kreativitás, 

mint a saját nyelvükön megfogalmazott elméleti képzés. 

Így a rendezvény során nagy hangsúlyt kapott a játékos-

ság, ezen keresztüli közlekedési szituációk elsajátítása, 

ügyességi feladatokkal, interaktív elméleti bemutatóval.  

A rendezvényt az önkormányzat tovább színesítette né-

pi fajátékokkal, vízi-focival és íjászattal a sportosabbak 

örömére. Csillámtetkót ragaszthattak a bevállalósak, 

kézműves foglalkozáson papírtechnikákat sajátíthattak el 

a kreatívabbak, valamint a nap végén a Deák Ferenc Me-

gyei és Városi Könyvtár jóvoltából fellépet Ecsedi Er-

zsébet művésznő szórakoztató gyermek műsorával. 

A segítők projektforrásból illatos sültkrumplival és kü-

lönböző ízesítésű palacsintákkal, frissítő alkoholmentes 

italokkal kedveskedtek a résztvevőknek, valamit 

minden gyerkőc számára jutott ajándék jégkrém is.  

Az izgő-mozgó társaságnak kellet is az energiapót-

lás, a szervezők örömére utolsó morzsáig minden 

elfogyott.  

A szabadtéri rendezvény remek lehetőség volt ki-

mozdulni, újra találkozni, tartalmasat beszélgetni 

vagy éppen új ismeretségeket kötni.  

A településrészeket összekötő, tavaly 

előtt elkészült járda mellett virágba bo-

rultak a mályva cserjék, amely csodála-

tos látványt nyújt a településünkön élők-

nek és a  falun áthaladóknak is. 
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A hosszú szünet után a járványügyi korlátozások 

feloldásával, újból fogadhat Nagypáli kiránduló 

csoportokat, így elsőként az idén, 50 fővel, Si-

montornyáról érkeztek hozzánk. Mivel sok szé-

pet és jót hallottak és olvastak Nagypáliról, ezért 

saját szemükkel is látni akarták az öko falut. A 

társaságot Köcse Tibor polgármester vezette végig 

a falun, bemutatta a legújabb fejlesztéseket, nap-

elem rendszereket, ismertette az eddig elért 

eredményeket. Végül az érdeklődő csapat szám-

talan kérdést tett fel, melyekre kielégítő választ 

kaptak polgármester úrtól. 

LÁTOGATÓK SIMONTORNYÁRÓL 

HELYI NYILVÁNOSSÁG FÓRUMA 

Nagypáli településen a TOP-5.3.1-ZA1-16-2017-00008 projekt keretében nyilvánosság fórum zajlott a 

Nagypáli Nyugdíjas Egyesület vezetőségnek bevonásával.  

A fórum célja, hogy teret nyújtson a legkülönbözőbb 

véleménycseréknek, információáramlásnak, mely az 

együttműködés feltétele.  

Az összejövetel témája a szépkorúakat érintő ren-

dezvények, azok megtartásának időpontja, helyszíne 

és tartalma volt, melyet közösen átbeszéltünk a 

résztvevőkkel. Végig gondoltuk és számba vettük a 

nyilvánosság kereteit, hogyan tud a helyi közösség 

ennek résztvevője, alakítója lenni. 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSON  

A Győr-Sopron megyei Enese általános iskola fel-

sős diákjai, egy pályázat kertében megvalósuló ki-

rándulás úti céljaként tűzték ki Nagypálit, mint 

ÖKO falut. Az iskolás csoportot és kísérőit Szeke-

res Szilvia turisztikai koordinátor fogadta, aki interak-

tív módon vonta be a gyerekeket a beszélgetésbe, 

miközben egy sétát tettek a faluban. A nagy hőség-

ben jól esett egy kicsit a grundon az árnyékot adó 

smaragdfa tövében megpihenni majd az ÖKO-

völgyben lévő pincében folytatni a beszélgetést. 

Végezetül a tanulmányi kiránduláson szerzett isme-

retekről, tapasztalatokról a tanárnőjük által össze-

állított tesztet töltöttek ki a tanulók a Közösségi 

Házban.  



6 KÖZÖS PROJEKT TERVEZÉS BODROGSZERDAHELY 

TESTVÉRTELEPÜLÉSSEL 

Július hó folyamán, felvidéki testvértelepülésre 

utazott településünk polgármestere, Köcse 

Tibor, Mento Zoltán Bodrogszerdahelyi 

polgármester meghívására. A látogatás során, 

kölcsönös együttműködési lehetőségekről esett 

szó, többek közt egy pályázati programon meg-

valósuló testvér települési találkozóról. A látoga-

tás folyamán, megtekintettek egy újonnan elké-

szült borászatot, amely a térség legnagyobb és 

idegenforgalmilag is különleges fejlesztése.  

Képviselőtestület vacsorával egybekötött kötet-

len beszélgetést folytatott, ahol jó ötletek és 

elképzelések fogalmazódtak meg, mindez egy 

Bodrogszerdahely melletti családias és a Tokaj 

nyúlványaira emlékeztető szépen parkosított 

kerthelységben zajlott. Ez idő alatt, a falut érin-

tette egy országos veterán túra, amelynek egyik 

állomása volt többek közt Bodrogszerdahely is. 

 Az egyéb szabadidős programokat követően 

viszont látogatásra hívta Köcse Tibor Nagypáli 

polgármestere, a Bodrogszerdahely polgármes-

terét és delegációját.  

ÚJABB LEHETŐSÉG A NAGYPÁLIBAN LETELEPEDNI 

SZÁNDÉKOZÓKNAK 

Már korábbi cikkünkben is megemlítettük, 

hogy a megnövekedett építési és letelepe-

dési igénynek megfelelően az önkormány-

zat lépéseket tett, a cél érdekében, a tele-

pülés központja melletti területen öt tár-

sasház építésére szerződött egy ingatlan 

irodával, kivitelező céggel.  

A tervező iroda az önkormányzat igénye-

it, szempontjait figyelembe véve egy mo-

dern, tájba illő, lakóingatlan megtervezésére kapott megbízást.  

Az épület ingatlanok megvásárlására, előzetes igényeket lehet bejelenteni az önkormányzatnál, illetve 

GDN Ingatlanhálózat - Zala Ingatlanirodánál a +36 70 /883 0574 telefonszámon. A terület kialakítását 

feltöltését, már az önkormányzat végezteti.  
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Az előző évekhez hasonlóan pályázott Nagypáli Önkor-

mányzat nyári diák munkára, így a munkaprogram keret-

ében három tanuló vesz részt. A fiatalokat elsősorban 

kertészkedéshez kapcsolódó feladatokkal bíztuk meg, de 

más egyéb munkák is szóba jönnek. A képen éppen a 

faluközpont rózsafáit metszik vissza, munkájukkal hasz-

nos segítői az önkormányzatnak. 

DIÁKOK SZORGOSKODNAK A FALU KÖZPONTJÁBAN 

FOLYTATÓDIK A MUNKA A SPORTÖLTÖZŐNÉL 

Újabb építési üteméhez érkezett a TAO programból megvalósuló sportöltöző építése.  

Az elmúlt esztendőben külső főszerkezeti munkák ké-

szültek el, mint egy 200 m2 nagyságban, két szintben. Az 

idei évben sikeres pályázatnak köszönhetően a belső épí-

tés munkálatai kezdődtek meg, így a vizesblokkok cső-

szerelése a villanyszerelés vezeték rendszerének kiépíté-

se valamint a belső vakolatok és hideg burkolatok is so-

ron következnek.  

A következő évben pedig a külső homlokzat vakolása, színezése a parkolók kialakítása fog megtörténni. 

Így akár nyári edzőtáborozásra is alkalmas lesz, mert rendelkezésre fog állni egy műfüves pálya és komp-

lex sport öltöző is.  

Sajnálatos módon, egyre gyakrabban előfordul, hogy kiskorú gyerekek engedély nélkül, a 

műfüves pálya nyitva tartását megszegve, annak használatára vonatkozó feltételeit semmi-

be véve, rongálással jutnak be a sportpálya területére. Gyakori eset a hálók vágása, feszítő-

huzalok meglazítása.  

A sportpálya jogi státusza állami tulajdon, önkormányzati, illetve sportegyesületi használatba adva. Annak 

házirendje szerint kiskorúak csak felnőtt felügyeletével bérleti formában, vagy tömegsportra biztosított 

időben használhatják. 

Kivétel, amikor a Bozsik programban szereplő 

sportegyesület szervezésében lévő csapatok hasz-

nálják edzésre. 

Aki nem a fentiek szerint cselekszik, az állami tu-

lajdonba való illetéktelen behatolást, szabálysér-

tést követ el. E cselekedete büntetőjogi követ-

kezményekkel járhat. Továbbiakban kamerával 

megfigyelt terület lesz. 

TÁJÉKOZTATÓ A MŰFÜVES SPORTPÁLYA HASZNÁLATÁRÓL 



NAGYPÁLI HÍRMONDÓ 

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA 

Kiadó-főszerkesztő: Köcse Tibor 

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 

Szeptember 04. (szombat): Generációk Találkozója 

Szeptember 18. (szombat): Őszi szüreti rendezvény, Tűzoltónap,  

Térségi Önkéntes Tűzoltó bemutató és találkozó 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

8 GÓLYAHÍR!!!!! 

„Gyereket akarni igen nagy elhatározás.  

Ilyenkor dönt úgy az ember, hogy élete végéig testén kívül do-

bogjon a szíve.”  

(Elizabeth Stone) 

2021. júliusig három újszülöttel gyarapodott az állandó lakcímmel 

rendelkező lakosok száma a településen: 

Hencz Regő Borsa 

Smodics Mira 

Nagy Fruzsina 

Harmatcseppet gyűjtögető méhecske a 

smaragdfa levélszárán. 

Kísérleti klíma karbon ültetvény 

létesült Nagypáliban. 


