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Az 1848/49-es forradalom és szabad1848. március 15-i ságharc tiszteletére rendezett ünnepséget a Nagypáli Önkormányzata
megemlékezés
március 15-én, 15 órai kezdettel a
Nőnapi Bál: zene- Közösségi Házban. A himnusz közös
szótól volt hangos eléneklése után, Köcse Tibor mona faluház
dott ünnepi beszédet.
Gyümölcsöskerti
munkák
Fenntartható gazdálkodást biztosít
a költségvetés



Gyümölcsoltó Boldogasszony napi
rendezvény



L á t o g a t á s Beszédét Petőfi Sándor 1847 februárjában
Bodrogszerdahelyen papírra vetett soraival kezdte:
Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
Magyarországi FaA múltnak tengerén, ahol szemem
lumegújítási Díj
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
2017 díjátadó
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Tojásfestés a Kö- Majd így folytatta: alig több mint egy évvel
később, 1848 márciusában a nemzet egy
zösségi Házban
újabb, egekbe nyúló kősziklát emelt. Azóta,
Karate sportolónk
mi magyarok – éljünk bárhol is a világban –
sikerei
minden év március idusán összegyülekeBekötő út felújítá- zünk, hogy – a költő szavaival élve – áttekintsünk „a múltnak tengerén” és szemünksa
Nagypálikvíz- kvíz- kel azt a bizonyos kősziklát keressük. Nemzeti színű kokárdát tűzünk a szívünk fölé,
játék a faluról
gyermekeink kezébe apró zászlócskákat
mindenkinek
adunk, kimegyünk a térre, és megpróbáljuk
megfejteni a titkot.1848 kősziklájának titkát.
Az, amikor a szónok igyekszik elmagyarázni
a közönségének, hogy mit értsen az ünnep
alatt, és mit érezzen, ha visszatekint azokra
a forradalmi napokra.
A saját lelkünkben e nagy titok mélyén mindannyian mást és mást sejtünk meg. Így lesz
közös az emlékezetünkben 1848: kinek a
forradalom, kinek inkább a szabadságharc
ünnepe. Kinek a lánglelkű Petőfi, kinek
Arany vagy éppen Jókai. Egyeseknek a mérsékeltebb Széchényi, másoknak a harcos
Kossuth. Valakinek a Nemzeti dal, míg más-











nak a 12 pont. Kinek Görgey, kinek Bem
tábornok. Kinek a győzedelmes Pákozd, és
kinek Arad, a 13 vértanú vérző sebeivel.
1848 márciusa a reményt, az új utakat kereső, bátor közösség alkotóerejének kiteljesedését jelenti. Mert hogyan is kezdődik
az a nevezetes 12 pont? Nem az első ponttal.
A papírlap tetejére forradalmáraink még a
legutolsó pillanatban is azt nyomtatták oda,
hogy: „Legyen béke, szabadság, egyetértés.”
Úgy látszik, hogy minden közösség életében
bizonyos időközönként eljön a pillanat, amikor kilép a megszokott kerékvágásból,
megáll, a jövőbe tekint és felteszi magának
az örök kérdéseket:
Hová tartunk? Mi a dolgunk? Mi az, amit
feladatul kaptunk?
Mi egy békében élő, fejlődő Nagypálit akarunk. Egy olyan községet, ahol rend és biztonság van, ahol jó élni, ahová jó hazatérni,
amit büszkén mutathatunk meg az ide látogatóknak. Egy olyan települést, amire felnéznek a régióban, és híre a nagyvilágba is
eljut. Saját fejlesztési modellünket akarjuk,
amiért készek vagyunk nap, mint nap keményen megdolgozni. Megvan hozzá a tehetségünk, az akartunk és a tudásunk, és mindenkire számítunk, aki tiszta szándékkal
segít nekünk ebben a munkában.
A polgármester ünnepi beszédét követően
a Nagypáli gyerekek erre az alkalomra az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
eseményeiből összeállított emlék műsort
adtak elő.
A megemlékezés után a résztvevők még
maradtak egy baráti beszélgetésre a Közösségi Házban.

HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
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N ŐNAPI B ÁL : ZENESZÓTÓL VOLT HANGOS A FALUHÁZ
Évről évre nagyobb érdeklődés övezi a Nagypáli
Nyugdíjasok Közössége Egyesület által hagyományosan megszervezett Nőnapi Bált, melyre
az idén március 10-én, szombaton került sor.

A nagyszámú előzetes jelentkezés alaposan feladta a
leckét a szervezők számára, de végül sikerült mindenkinek helyet biztosítani a Faluház nagytermében, és
még a táncparkett is elegendőnek bizonyult. A
„batyus” jelleggel lebonyolított bálon a talpalávalót
most is Németh Csaba szolgáltatta, már este hét előtt
kezdetét vette a hajnalig tartó fergeteges buli. Az asztalok most is roskadásig megteltek a sok házi készítésű
finomsággal, a bálozók szomjúságának oltásához a helyben termelt itókák is nagyban hozzájárultak.
Már jócskán emelkedett volt a hangulat, amikor az
egyesület vezetősége köszöntötte a jelenlévőket, megnyitotta a bált, majd a nők és a névnapjukat ünneplő
Tamások, Zoltánok köszöntése következett egy-egy
szál virággal.

Az est meghívott vendége ezúttal Éder Gabó mulatós
sztár volt, aki fellépő társával együtt közel egy órán
keresztül szórakoztatta színvonalas műsorával a közönséget. Az előadás során táncba hívták az önkéntes
jelentkezőket is, a résztvevők nagy tapssal jutalmazták
a bátor vállalkozó, Farkas Ivett tánctudását. A műsort
követően folytatódott a bál, együtt ropta idős és fiatal,
majd sor került a tombolasorsolásra.

A felajánlásokból ezúttal is értékes nyeremények találtak gazdára, a fődíj idén is a hatalmas dekoratív házi
készítésű torta volt. A nyertes jóvoltából többen megkóstolhatták, a torta nemcsak külsőleg, de ízeiben is
lenyűgöző volt. A bálozók közül többen fáradhatatlannak bizonyultak, a zenész is jól bírta, hajnalig tartott a
buli. A nagy sikerre való tekintettel biztosan lesz jövőre is nőnapi bál a faluban! (hkzs)

HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
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GYÜMÖLCSÖSKERTI MUNKÁK
Az önkormányzat gyümölcsösében is a tél
végén-tavasz kezdetén a tervek szerint a
metszési munkákat időben befejezték.
A metszési hulladék mulccsá aprítékolását követően bedolgozásra került a talaj felszínén. Az almáskertben szükség szerint a növényvédelem is folyamatos.

Korábbi lapszámainkban már részletesen beszámoltunk arról, hogy fajtaváltás történik a gyümölcsösben: 400 darab mikro szaporítással készített
áfonya növény kerül elültetésre az év folyamán.
Már csak a kedvező hűvösebb és csapadékos időjárásra várnak, hogy kiültetésre kerülhessenek ezek
a szaporítóanyagok.

Az agrár-környezetgazdálkodás (AKG) előírásának
megfelelően, a kaszálás időbeli korlátozása (a rovarvilág életterének meghagyása) miatt - csak június 15. után végezhető el első ízben. Az almafák jól
bírták a telet, a rügyek állapota és mennyisége alapján a tavalyinál nagyobb termés várható ez évben.

FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁST BIZTOSÍT A KÖLTSÉGVETÉS
A képviselő-testület a március 14-i ülésén
elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

A költségvetés ez évben is stabil, biztonságos gazdálkodást tesz lehetővé. A rendelkezésre álló tervezett forrásokból - mely a központi költségvetésből, a különböző pályázati támogatásokból származó bevételeken felül arányaiban jelentős mértékű

saját forrást is tartalmaz - a megnövekedett településüzemeltetési feladatokon túlmenően további
fejlesztések finanszírozhatók. Ezek között kiemeltek a Gyöngyvirág utca végén épülő vásártér folytatódó munkálatai, melyek a későbbiekben a sportés egyéb rendezvények lebonyolítási feltételeit is
jelentősen javítani fogják.
Jelentős beruházás lesz a sikeres pályázat eredményeként megvalósuló külterületi közutak fejlesztése, továbbá az önkormányzat belterületi telkeket
vásárol a távlati ingatlanfejlesztési terveihez igazodóan. A költségvetésből kisebb eszközbeszerzések
is megvalósíthatók, emellett az önkormányzat működési kiadásai is finanszírozhatók. A biztonságos
gazdálkodás érdekében az előre nem látható kiadásokra tartalékot képeztek, a célkitűzések megvalósítását segítő civil szervezetek működését 2018ban is támogatják.

PÁLYÁZATI HÍREK
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G YÜMÖLCSOLTÓ B OLDOGASSZONY NAPI RENDEZVÉNY
Március 21-én oltási bemutatóval egybekötött
Rózsaszemzési és Kárpát medencei őshonos gyümölcsfák szakmai napon vehettek részt az érdeklődők a Megújuló Energiaforrások Innovációs
Ökocentrumában az önkormányzat (EFOP1.3.7-17 megnevezésű) sikeres pályázatának keretében.
A Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához kötődő szakmai napon a résztvevők a szakemberek segítségével
nem csak a rózsák és hagyományos gyümölcsfafajták
szaporításának elméletét, de gyakorlatát is elsajátíthatták.

az élet tiszteletén alapuló emberi bölcsesség hiányára,
mely felgyorsult világunkat manapság jellemzi. Holott a
háztáji gyümölcsöskertek esetében is természetes önszerveződésről van szó, így ezen önszabályozó rendszerekben is elég az emberek szelíd beavatkozása, a
többit a természet elvégzi ingyen. A gyümölcsösök
megfelelő gondozásán túl, előadásában bemutatott néhány ismert és kevésbé ismert, hagyományos, Göcsejre
jellemző alma-, körte-, szilva-, cseresznyefafajtát, kitérve gyümölcseik felhasználási módjára. A prezentáció
során elhangzott oltási módszereket - ékoltás, párosítás és angolnyelves párosítás - és a szemléltetett oltási
eszközöket, végül a résztvevők az előadó oltási bemutatóját követően maguk is kipróbálhatták a hozott alanyokon.
Köcse Tibor polgármester zárszavában kiemelte, hogy a
rendezvény a „Zöld út” falufejlesztési programhoz teljes mértékben illeszkedik, ugyanis a gyors éghajlatváltozások kikényszerítik a kereskedelmi forgalomban ritkán
kapható, a természeti környezethez jobban illeszkedő,
szélsőséges viszonyokat tűrő növények őshonosítását,
így szükségszerű az idősebb generáció tapasztalatainak,
tudásának átörökítése a fiatalok számára.

Előtérben Darázsi Zsolt (b) és Salamon János (j)

A délelőtt folyamán a rózsáké volt a főszerep. Salamon
János, Pannon Egyetem Georgikon Kar (PE-GK) kertészmérnök hallgatója tartalmas előadását a rózsák történetével kezdve, beszélt az ideális fajták kiválasztásáról,
csoportosításukról, szaporításukról és ültetésükről,
kitérve különböző felhasználási területeikre és termesztési igényeikre: talaj, tápanyag, öntözés, növényvédelem
tekintetében. Az előadást követően a rövid rózsaszemzési bemutató után, a résztvevők svédasztalos ebéddel
lettek megvendégelve.
A frissítő kávé elfogyasztása után Darázsi Zsolt gyümölcsész, a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány ügyvezetője,
tartott szakmai előadást „Hagyományos gyümölcsfák
múltja, jelene, jövője” címmel, felhívva a figyelmet a gyümölcstermesztés jövője iránti érdektelenségre, valamint

A rendezvényre a hideg, szeles idő ellenére is nagyszámban érkeztek érdeklődök, legnagyobb létszámmal
a Nagypáli Nyugdíjas Egyesület képviseltette magát.

TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK
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LÁTOGATÁS BODROGSZERDAHELYEN
Március 9-10-én a testvér települési kapcsolat erősítés jegyében a Felvidéki
Bodrogszerdahely polgármesterével és önkormányzati képviselőjével, Köcse Tibor
Nagypáli polgármestere és a Rózsás Miklós
projekt koordinátor, határon átnyúló nemzetközi közös együttműködési projekt aktuális szakaszairól folytattak jó hangvitelű
egyeztetést.
A látogatás során küldöttségünk ellátogatott a szlovákiai Borsi település Rákóczi-várkastélyához ahol
ebben az évben a magyar kormány támogatásával
nagyobb szabású felújítási munka fog elkezdődni.
Elképzelésünk szerint, az önkormányzatunk szervezésében egy kisebb küldöttségünk társadalmi-, közösségépítő munkával venne részt ebben a felújításban.

A megbeszélés során a civil szervezetek együttműködéséről - ezen belül is a tűzoltó egyesületek
szakmai képzésének lehetőségéről - is tárgyaltak.
Várhatóan ősszel kerülne sor a két egyesület közötti találkozóra, melynek helyszíne (Nagypáli vagy
Bodrogszerdahely) még nem eldöntött.

Fotó: Internet

Mento Zoltán Bodrogszerdahely polgármestere (k) és
Köcse Tibor Nagypáli polgármestere (j)

Rákóczi-várkastély a szlovákiai Borsiban

Fotó: Internet

A magyar kormány által kiírt, pályázati együttműködés keretében öt bodrogszerdahelyi gazdálkodónak sikerült nyertes pályázatot összehoznunk, és
ezek technikai részleteinek a megbeszélésére is
sorkerült.

Tűzoltó laktanya Bodrogszerdahelyen

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK A FALUBAN
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MAGYARORSZÁGI FALUMEGÚJÍTÁSI DÍJ 2017 DÍJÁTADÓ
Május 24-25-én
Nagypáli rendezi a Magyarországi Falumegújítási Díj 2017
díjátadó ünnepségét.

felület, amire most még egy rendezvénysátor kerül felállításra. A projekt későbbi szakaszában
(ütemében) kerül majd kialakításra a fedett nézőtér / vásártér épülete.

Az Önkormányzat
megkezdte az előkészítés és szervezés munkáit, felvettük a Belügyminisztérium illetékesével, Madaras Attilával a
kapcsolatot. Az országból 11 település
(településenként kb. 20-20 fő), a bíráló bizottság,
a különböző meghívottak, valamint minisztériumok képviselői vendégeskednek a falunkban két
napon keresztül.

Az első nap programja lesz Nagypáli bemutatása,
este kötetlen ismerkedés az Öko-völgyben, majd
a második napon zajlik a díjátadási ceremónia a
rendezvénytéren.

A díjátadó program részeként megfelelő műsorokkal, szolgáltatásokkal és helyi termékekkel készülünk.

Az Önkormányzat nagy kérése a helyi lakosság
felé, hogy mindenki a saját környezetét, beleértve
az utca útig terjedő részét, a rendezvény kezdetéig tegye rendbe, ezzel is segítve a falu kiemelkedő
programjának sikeres lebonyolítást.

Jelenleg nagy kihívás, hogy időre elkészüljön a rendezvénytéren a kiszolgáló épület, a színpad és
környezete, valamint a közel 700 m² térkövezett

TOJÁSFESTÉS A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
Hagyományőrző program keretében Nyuszi
váró kézműves foglalkozást tartottunk a Közösségi Házban március 24-én délután, ahol tojásokat
festettek és húsvéti díszeket készítettek az idén
is azok, akik ellátogattak erre a rendezvényre.

A résztvevők, kifújt tojásokat festettek a szokástól eltérő módon, mégpedig krepp papír kiáztatott levével,
ami újdonság volt sokak számára. A kicsik és nagyok
izgatottan próbálgatták, mártogatták a festő lébe a tojásokat, kíváncsian várták mikor érik el a kívánt színárnyalatot.

Száradás után a megfestett tojásokat gyöngyökkel, csipkével, szalaggal dekorálták, de készítettek még színes
álló és fekvő nyuszikat dekorgumiból és hungarocellből. A gyerekek a foglalkozás végén a sok szép húsvéti
kelléket, díszt, örömmel vitték haza, hogy otthonaikat
díszítsék az ünnepre.

VERSENY- ÉS SZABADIDŐSPORT HÍREK
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KARATE SPORTOLÓNK SIKEREI
Nagypáli Önkormányzata által szponzorált
Kovács Dominika Hanna a Zalaegerszegi
Shotokan Karate Egyesület (ZSKE) egyik
legeredményesebb fiatal versenyzőjének az
elmúlt hónapokban hétről hétre újabb és
újabb versenyeken kellett bizonyítania tudását.

Fotó: ZSKE

2018.
február
11-én Szlovéniában, Ruse
városában
a
Shotokan Karate
International
Federation világszövetség 41.
nemzetközi karate versenyén Ukrajna, Portugália,
Románia, Szerbia,
Olaszország, Szlovénia
és Magyarország versenyzői mérték össze a tudásukat. Az aranyéremért folyó harcban csak egy
portugál versenyző tudta megállítani, így Kovács
Dominika Hanna az előkelő 2. helyen végzett a népes mezőnyben.

szág képviselői adták le nevezésüket, s összesen 65
klub hétszáz nevezése érkezett erre a rangos eseményre. A Kovács Dominika Hanna (ZSKE) ifjú
tagja is éremmel tért haza a rangos viadalról. A 13
évesek és a 14-15 évesek korcsoportjában is versenyzett, aki mindkétszer formagyakorlatban szerzett ezüstérmet, eredménye a népes és erős mezőnyben dicséretes.
2018. március 17-én, Sárváron lezajlott XVII. Sárvár Kupa Ippon Shobu Karate Országos Bajnokságon a
Kovács Dominika Hanna (ZSKE) a 13 évesek korcsoportjában katában és kumitében az első helyen
végzett.
2018. március 24-én, Szekszárdon rendezett
XXIII. Széki Kupa országos WKF karate versenyen 44
egyesület több mint ötszáz versenyzője indult. Kovács Dominika Hanna (ZSKE) szintén remekelt
ezen a versenyen: a 12-13 éves korcsoportban és a
14-15 éves kadettek között is első lett formagyakorlatban.
Edzője, Molnár Tamás nagyon elégedett tanítványával.
Kimagasló eredményeihez gratulálunk!

2018. február 24-én, Szigetszentmiklóson rendezett 26. Hungarian Tatami Karate Kupa versenyére Szlovákia, Ukrajna, Szlovénia, Románia, Horvátország, Ausztria, Svájc, Bosznia-Hercegovina, Oroszország, Grúzia, Fehéroroszország és Magyaror-

Fotó: ZSKE

2018. febr. 17-én, Szombathelyen rendezett
XVIII. Sakura Karate Kupán, melyet a WKF szabályrendszerben bonyolítottak le, Kovács Dominika
Hanna (ZSKE) eredménye: 14-15 évesek korcsoportban kata 1. helyezés, 16-17 évesek korcsoportban kata 1. és kumite 1. helyezés, csapat kumite 2.
helyezés.

Oldal 8

FRISS HÍREK A FALU ÉLETÉBŐL
B EKÖTŐ

ÚT FELÚJÍTÁSA

A Nagypálihoz vezető bekötő út rekonstrukciója a Magyar Közút Nonprofit Zrt. állami útkezelő beruházásában megkezdődött, mivel az
elmúlt évtizedekben forgalomnövekedés- és
útterhelés következtében az állapota folyamatosan romlott.

Nagypáli község területén a bekötőút 0+816,00 km –
0+920,00 km szelvény között buszöböl pár kerül kiépítésre, valamint a 0+883,60 – 1+033,60 km szelvény
között a baloldalon járda kialakítására is sor kerül.
A felújítások és építési munkák idején általában félpályás korlátozásra, időnként torlódásokra is számíthatnak a közlekedők.

A 74-es úttól Nagypálin át Kispáliba vezető 74148 jelű,
2,9 km hosszúságú bekötőút komplex felújítása során

NAGYPÁLIKVÍZ - KVÍZJÁTÉK A FALURÓL MINDENKINEK
Bármikor bekapcsolódhat még mindenki a
Nagypáli Község Önkormányzatának szervezésében 2018. március 12-én 0:00 órától elindult a
kvízjátékba a http://nagypalikviz.hu elérhetőségen.
Regisztráljon és vegyen részt a versenyen, hogy Öné
lehessen az értékes nyeremények egyike!
Minden héten 5 kérdés maximum 50 pontért, minden
helyes válasz 10 pontot ér. A játék 40 hete alatt december 16-ig maximum 2000 pontot lehet elérni. A
játékba menet közben is be lehet kapcsolódni. Minden
500 pontot elérő versenyző részt vesz a sorsoláson.
Minden kérdés megválaszolható a nagypáli honlapján fellelhető információk alapján. Figyelem! A kérdések megválaszolására csak bizonyos idő áll rendelkezésre, ha az időkeret elfogy, nem jár a pont. Előnyben van, aki valóban
ismeri, és napról napra olvassa a honlap tartalmát.
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
Április 28. /szombat/: Anyák napi ajándék készítés.
Május 6. /vasárnap/: Édesanyák, nagymamák köszöntése a Közösségi Házban
Május 7. /hétfő/: Energy Globe verseny Díjátadó gála Budapesten
Május 13. /vasárnap/: Madarak és Fák napja az Öko-völgyben
Május 24-25. /csütörtök-péntek/: Magyarországi Falumegújítási Díj 2017 díjátadó (Sport- és Rendezvénytér)
Május 27. /vasárnap/: Roncsderby futam (Sport- és Rendezvénytér)
Június 2. /szombat/: Gyereknap az Öko-völgyben

Programváltozás jogát fenntartjuk.

