NAGYPÁLI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE
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MAROKKÓTÓL MONGÓLIÁIG HÚZÓDHATNA
A SMARAGDÚT
A megújuló energia, a klímavédelmet is szolgáló gazdálkodás lehet az a terület, ahol
hazánk és Mongólia együttműködhet. Ez is szóba került
dr. Batbayar Zeneemyadar,
Mongólia magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének január végi látogatásán Nagypáliban.
Az esti órákban a nagykövetet, valamint vele érkező Prof. Dr. Steier József
közgazdász, agrár szakmérnök, a SUNWO Zrt. képviselőjét Köcse Tibor Nagypáli polgármestere fogadta a faluközpontban. Ezt követően a vendégek kötetlen
beszélgetés keretében tárgyaltak a település vezetésével. Az elhangzottakról dr. Batbayar Zeneemyadar elmondta: erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy Nagypáli és a környező községek testvértelepülési kapcsolatokat
építhessenek ki hazájában. Mint utalt rá, a Nagypálival való együttműködés
egyik lehetősége a magyar tapasztalatok felhasználása a megújuló energia
hasznosítása terén, amelynek szegmense lehet a napenergia, mivel hazájában
évente 278 felhőtlen nap van. A biztos energiaellátás pedig a fejlődés egyik
záloga. Településünk polgármestere a rendkívül gyorsan nővő és sok széndioxidot megkötő smaragdfa mongóliai telepítését említette azzal, hogy szeretnék a növényt termesztő országokat összekapcsolni az úgynevezett smaragdúttal, ami ezáltal már Marokkótól Mongóliáig húzódhatna három kontinensen át. A falu polgármestere a smaragdfa kapcsán, a budapesti Mongol
Nagykövetségen 2019. szeptemberében megrendezett Nagykövetek Budapest Klímájáért faültetésen ismerkedett meg a nagykövettel.
A találkozó során közös szándéknyilatkozatot írt alá Mongólia magyarországi nagykövete, Nagypáli község polgármestere és a SUNWO Zrt. képviselője a globális klímaváltozás hatásainak
lokális-, és regionális kezelése, valamint a kontinenseken átnyúló megoldások vizsgálata céljából.
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H AGYOMÁNYOS DISZNÓTOR
AZ ÖKO VÖLGYBEN

Az önkormányzat január 11-én immár ötödik
alkalommal szervezte meg a hagyományos
disznótort az ÖKO völgyben, melyre meghívta
a falu lakosságát.
Hajdanán, rendszerint télen a paraszti háztartásoknak
egyik legnépszerűbb tradíciója volt a disznóvágás,
melynek hangulatát igyekeztek feleleveníteni a szervezők ezen a szép téli napon. Márton László böllér irányításával ügyes kezű férfiak, régi szokásnak megfelelően szalmával perzselték meg a disznót, majd a falusi
hagyományoknak megfelelően feldolgozták a húst. A
szeles, hideg idő ellenére egyre többen látogattak ki a
völgybe, az érdeklődők végig nézhették a munkálatokat, kíváncsian nézelődtek, aki akart segíthetett. A
lányok, asszonyok, előkészültek a főzéshez, elkészítették a forralt bort, meleg teát, amire szükség is volt a
jó hangulat biztosításához. Szakavatott kezek nagy
hozzáértéssel készítették elő a disznóságok alapanyagát, villámgyorsan megtöltötték a hurkát, kolbászt,
elkészítették a finom hatalmas mennyiségű toroskáposztát. Voltak, akik az italokról gondoskodtak folyamatosan, az idő előrehaladtával a völgyet megtöltötték a jó illatok, sült a hús, a hurka, kolbász, mindenki
kóstolhatott a jobbnál jobb falatokból. A résztvevők
igazi magyaros disznótoros finomságokat kóstolhattak, fogyaszthattak a hangulatos közösségi programon.

K OLBÁSZTÖLTŐ FESZTIVÁL
S ZENTPÉTERÚRON

A múlt évi októberi önkormányzati választást
után a mintegy ezer lakosú Szentpéterúr község
Önkormányzata csatlakozott a Nagypáli Közös
Önkormányzati Hivatalhoz.
A településen már hagyományos év elejei rendezvényüket az idén Pál napjára időzítették a 4.
Kolbásztöltő Fesztivált a közép-zalai falu, Szentpéterúr polgárőrei. Idén a település nagy rendezvénysátrát a kultúrház előtt állították fel, és
fűtötték rendületlenül, bár a versenyláz is tüzelte a résztvevőket.
Nagypáli Önkormányzat is képviseltette magát a
Szentpéterúri Kolbásztöltő Fesztiválon, bár egyelőre csak megfigyelői státuszban, de az 5. megmérettetésre már ők is beneveznek.

A NAGYPÁLI NYUGDÍJASOK
KÖZÖSSÉGE EGYESÜLET
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TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE
A Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület
(továbbiakban NYUKE) 2020. január 16-án tartotta meg tisztújító közgyűlését a Faluházban,
melyre meghívták Köcse Tibor polgármestert
és az IKSZT vezetőjét, Farkas Ferencnét is.
A közgyűlés összehívására azért volt szükség, mert az
alakuláskor megválasztott elnökség mandátuma lejárt,
és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tagságnak
új vezetőséget kellett választania. A közgyűlésen a
tagok mintegy kétharmada jelen volt, így az határozatképes volt, az ott elhangzottakról jegyzőkönyv készült. Az egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd javaslatot kért az új elnökségi tagokra. A
jelenlévők közül többen is hozzászóltak, egybehangzóan az eredetileg megválasztott elnökség változatlan
összetételű újraválasztását indítványozták, mivel elmondásuk szerint eddigi ötéves munkájukkal a tagság
teljes mértékben elégedett, új vezetőségi tagra senki
sem tett javaslatot. Ezt követően a közgyűlés egyhangúan újraválasztotta a régi elnökségi tagokat, akik valamennyien vállalták a közösség érdekében kifejtett
munkát, és megköszönték a további bizalmat a tagság
részéről. A szavazást követően a polgármester is köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy az önkormányzat is elégedett az egyesület és a vezetőség tevékenységével, anyagilag is támogatja azt, a közösségi
rendezvényeken továbbra is számítanak a nyugdíjasok
segítségére, együttműködésére.

Régi-új vezetőség a szülinapi tortával

H Ó BO R J Ó ZS E F : E LVE K , E S ZM É K , E G YH ÁZ
A kanizsai Czupi Kiadó gondozásában látott napvilágot Hóbor József Elvek, eszmék, egyház című kötete, amely Mindszenty József zalaegerszegi működésének első évtizedeihez nyújt adalékokat.
Erről a kötetről beszélt a szerző író-olvasó találkozó keretében január végén a faluházban.
A könyv az Adalékok alcímet viseli, ami szerényen arra utal, a
kutató nem törekedhetett a teljességre, ellenben bevilágított Mindszenty József hercegprímás életének
abba a szegletébe, amely leginkább talán a zalai emberek számára jelent közelséget, egyben kapcsolódást.
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S ZÜLŐI SZEMINÁRIUM
ZÁRÓRENDEZVÉNYE

Nagypáli, Kispáli, Lakhegy, Nemeshetés, Kisbucsa,
Gősfa, Vasboldogasszony Nagykapornak és Misefa
lakói gazdagodtak az elmúlt két évben közösségi
rendezvényekkel, munkaerőpiacra visszavezető
tanácsadással és kísérleti elemként gyermeknevelési előadássorozattal a térségi szemléletet erősíteni hivatott humánközszolgáltatási pályázati forrás jóvoltából.
Február 15-én szombaton a zárórendezvényen
farsangoltak, játszottak a környező településeken
élő családok: volt közös játék, arcfestés, farsangi
álarc készítés, lufihajtogatás és természetesen
farsangi-fánk kóstolás is.

„I TT A FARSANG ÁLL A BÁL …”
Nagy volt az érdeklődés február 22-én tartott hagyományos farsangi mulatság iránt, ahova sok-sok kisgyermek és felnőtt jelmezbe öltözve érkezett. A rendezvényre belépők már az ajtóban kaptak egy sorsjegyet,
amivel minden gyermek nyert egy kis apróságot.
A rendhagyó jelmezes felvonuláson kicsik és nagyok
mutatták meg magukat a közönségnek és a zsűrinek.
A népszerű „zsákbamacska” játékban részvevők meglepi ajándékot húzhattak ki a zsákból, egy-egy vers,
ének előadását követően. Nagy sikere volt a Gábor bohóc műsorának, aki varázslattal, humorral fokozta a
rendezvény hangulatát, mire vége lett a műsornak a gyerekek már nagyon megéheztek, megszomjaztak,
így jóízűen fogyasztották el a farsangi fánkot, itókát, majd estig tánccal folytatódott a vigasság.

EKG- BERENDEZÉS A ZALAEGERSZEGI SZÍVCENTRUMNAK
Február végén Köcse Tibor polgármester adta át Dr. Rashed Aref Ph. D a zalaegerszegi Zala Megyei Szent Rafael Kórházban található szívsebészeti osztály osztályvezető főorvosának a Magyar Iszlám közösség felajánlását egy EKGberendezést. A Magyar Iszlám Közösség elnökével -Bolek Zoltán Mihályfa és
Kisvásárhely zalai kisközségek volt körjegyzője- való korábbi jó kapcsolatok
és sikeres együttműködés eredményeként kapta településünk ezt az eszközt,
melyre a szívcentrumban nagy szükség van.
Ötmilliárd forintot biztosított a kormány a szociális célú tüzelőanyag-programra az elmúlt fűtési szezonban. A vissza nem
térítendő költségvetési támogatás tűzifa, illetve barnakőszén
megvásárlásához volt igényelhető. Nagypáli önkormányzat az
idei évben is pályázatot nyújtott be a szociális tűzifa programba
és egyben felmérte, hogy a beküldött kérelmek alapján kik a
legjobban rászorultak. Őket segítette azzal, hogy részesüljenek
1-1 m³ erejéig ebből a szociális tűzifából, amely mintegy egyhavi
tüzelőt biztosított a 27 család számára. Az Önkormányzat a
saját dolgozói segítségével házhoz is szállította a tűzifákat.

S ZOCIÁLIS TŰZIFA
PROGRAM

Z ENTAI LÁTOGATÁS
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Az Önkormányzatunk küldöttsége Köcse Tibor polgármester vezetésével február 27-én látogatást tett
testvértelepülésünk Tornyos elöljáróságán Zentán
a Városházán. A küldöttségünket elkísérte Prof.
Dr. Steier József közgazdász, agrár szakmérnök a
SONWO Zrt. képviselője is. A városházán megbeszélést és egyeztetést folytattak egy közös EU-s
pályázati lehetőségről.

D ELEGÁCIÓ JÁRT AZ ERDÉLYI
BALAVÁSÁRI BORVERSENYEN
A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás és a Kis-Küküllő
Borlovagrend közös szervezésében került megrendezésre a
24. Nemzetközi Borverseny Balavásáron 2020 március 4 –
7. között.
A ceremónia a borrendek bevonulásával kezdődött: a kelementelki Kisküküllő Borrend, a dicsőszentmártoni Szent
Márton Borrend, a kiskunhalasi Cultores Moris Rebemptionis Borrend, a kecskeméti Mathiász János Borrend és a
csurgói Csokonai Vitéz Mihály Borrend lovagjainak tapsolhattak a borászok. „A bor a remény és megnyugvás hangján szól hozzánk” – mondta köszöntőjében Péterfi Sándor, a kelementelki Kisküküllő Borrend
nagymestere.
Az önkormányzatunk, valamint a felvidéki és erdélyi testvértelepüléseink küldöttsége is részt vett ezen a
rangos helyi eseményen. Küldöttségünk által nevezett bormintákból 3 ezüst, 2 bronz és 1 dicséret minősítést ért el.

R ÉGI ISKOLAÉPÜLET HELYÉNEK
REKULTIVÁCIÓJA
Március 20-án megtörtént a régi iskolaépület helyének
rekultivációja, ahol egy építési telek került kialakításra.

F EJLESZTÉS AZ I NNOVÁCIÓS
K ÖZPONTBAN
Április elejére elkészült a Nagypáli Megújuló Energiaforrások
Innovációs Ökocentruma tetőteraszának irodahelyiséggé
alakítása. Így egy nagy köralakú irodával bővült az Innovációs
Központ, melyet -a korábbi megállapodás értelmében- a
WHC Személyzeti Szolgáltató Kft. vett birtokba. A korábban
-átmenetileg- irodának használt közösségi- és konferenciaterem már ismét eredeti funkciójában üzemel.
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R OBBANÓSZERT TALÁLÓ
MANGALICÁK N AGYPÁLIBAN

Április végi vasárnap délután egy második világháborús
német tarack éles lövedékét mangalicák túrták ki a földből
egy helyi lakos kertjének domboldalán. Köcse Tibor Nagypáli polgármestere értesítette a körzeti rendőrt, majd szakszerűen, figyelmeztető szalaggal körbe zárta a kitúrt lövedék területét, egyben figyelmeztetve a közelben lévő lakosokat, főként gyermekeket a tiltott zónára.
A Magyar Honvédség tűzszerészei hétfő délután érkeztek
a helyszínre, szakszerű hatástalanítást követően, elszállították a robbanó lövedéket. Fémkeresővel átvizsgálták a területet esetleges újabb lövedékek után, azonban ott már
csak rozsdás szögeket találtak.
Fontosnak tartjuk a lakosság figyelmének felhívását, hogy
hasonló módon cselekedjenek, ha lövedéket találnak kertészkedés, vagy földmunkák során.

F OLYTATÓDOTT A ZÁRTKERTI ÚT
FELÚJÍTÁSA
Folytatódtak a zártkerti út felújítási munkálatai Nagypáliban. Az
elmúlt évben Nagypálitól a Nyíres-majorig remix technológiával, mintegy 30 millió forint ráfordításával készült el egy útszakasz, majd a beruházás idén áprilisban pályázati forrásból és
önkormányzati önerő felhasználásával folytatódott.
Ennek során egyrétegű szórt bazalt felületzárás kerül a már
meglévő alapra, bitumen beitatással. Az építés költsége 10 millió forint. A kivitelezés során fontos szempont volt az is, hogy
gazdálkodók igényei mellett az út sportolási (kerékpározás,
futás) és idegenforgalmi szempontoknak is megfeleljen. Az idén
először az ingatlanadóból is használtak az útfelújítás céljára,
amit további önkormányzati forrásokból egészítettek ki. Ily módon közös pénzügyi megvalósítással mehet végbe a beruházás,
és minden érintett érdeke az is, hogy az út sokáig jó állapotú
maradhasson. Éppen ezért 30 kilométer/órás sebesség- és 5
tonnás súlykorlátozást léptettek életbe ezen a szakaszon. A
szabályok betartását pedig ellenőriztetik.

T AVASZ A GYÜMÖLCSÖSBEN
Az Önkormányzat a dolgozóival elvégeztette a tavaszi
munkákat a gyümölcsösben: koronaformáló metszését a
fáknak, valamint a levágott ágak mulcsozása is időben megtörtént.
Sajnos a tavaszi hideg éjszakák a virágzó gyümölcsösben
jelentős károkat okoztak, így a termés nagy részét elvitték
a fagyok, hibába dolgoztak szorgalmasan a környék méhei.
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R ENDHAGYÓ EMLÉKÜNNEPSÉG
N AGYPÁLIBAN
Magyar tragédiáról a trianoni békediktátum aláírásának
immáron 100. évfordulójáról Nagypáli sajátos módon
emlékezett.
A nemzeti lobogóink, felhúzása után fél árbócra engedve lobogtak a tavasziasnak tűnő szélben. A falu elején lévő óriás tábla jelképesen a szomorú történelmi eseményt jeleníti meg egy vers
idézettel. Fél 5 - kor 100 másodpercig szólt a templom mind három harangja, emlékezve a 100 évvel ezelőtti fájdalmas eseményre, hazánk szétdarabolására.
Nagypáli is csatlakozott a cserkészszövetség Összetartozás Tüze
akcióhoz, melynek keretében A nemzeti összetartozást jelképező
máglya meggyújtásával a tűz fénye a faluközpontban világított.
Este kilenc órakor sötétségbe borult fél órára a település, kialudtak a közvilágítás lámpái, csak a tűz lángja lobogott jelképezvén a
történelmi eseménykor bekövetkező gyászos hangulatot.
Nem feledkeztünk meg a külhonba szakadt testvértelepülésekről
sem. Köcse Tibor polgármester és Farkas Zoltán alpolgármester
telefonon felvették a kapcsolatot a Felvidéken, a Kárpátalján, Erdélyben és a Vajdaságban található testvértelepüléseink polgármestereivel, és köszöntötték őket a megemlékezés alkalmából.

B ODROGSZERDAHELYI
KÜLDÖTTSÉG KOSZORÚZOTT

N AGYPÁLIBAN
Testvértelepülésünk Bodrogszerdahely polgármestere és a település vezetése június 7-én villámlátogatást
tett Nagypáliban és a Trianoni békediktátum 100
éves évfordulója alkalmából koszorút helyeztek el a
faluközpontban a nemzeti zászlók tövében.

F ÉNYJÁTÉK N AGYPÁLIBAN
Napfelkelte és
naplemente
fényei
Nagypáliban

NYÁRI DIÁKMUNKA NAGYPÁLIBAN
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Mintegy egy hónap időtartamban, négy fő diák munkát végzett Nagypáliban, s ennek keretében nemcsak a parkokban a növényzetet tisztították
meg a gyomoktól, hanem állagmegóvó csiszolási és festési munkákat is
végeztek az utcatáblákon, valamint a főnix-szobron.

Ö NKÉ NT E S E K VAR RT ÁK A M AS ZKO KAT
Márciusra hazánk is a világjárvány részévé vált,
elérte a COVID-19 koronavírus-betegség.
A betegséget okozó vírus elsősorban cseppfertőzés útján
terjed, például a fertőzött személyek általi köhögéssel,
tüsszentéssel, illetve az általuk kilélegzett levegővel. Településünk vezetése a fertőzések megelőzésére fektette a
hangsúly, a szabályok következetes betartásával, valamint
a kialakult járványhelyzetben -a kereskedelemben hamar
hiánycikké váltak a szájmaszkok- önkéntesek segítségével
felnőtt méretben mosható szájmaszkok készítésével segítette a falu lakosságát. A folyamatosan készült maszkokat
a település felnőtt lakossága -szükség szerint- telefonon
igényelhette. Az önkéntesek: Sifterné Kocsis Krisztina, Cseresnyés Márta, Rövid Izabella, Tóth Ágnes, akiknek, ezúton is
szeretnénk a közösség érdekében végzett munkájukat
megköszönni. A lakosság szabálykövető magatartásának és
az Önkormányzat segítőkészségének köszönhetően a járvány első hullámában településünkön nem volt koronavírusos megbetegedés.
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
Nagypáli Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy
a kialakult járvány helyzet miatt a Közösségi Házba meghirdetett
programok elmaradnak.
„VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, VIGYÁZZUNK MAGUNKRA! ”
Programváltozás jogát fenntartjuk.
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NAGYPÁLI NAPKITÖRÉS DERBY
A szezon első roncsderbi bajnoki futamát
július elején rendezték meg a faluban, Napkitörés Derby néven.

Társadalmi munka a pályán

A versenyre előkészített pálya

A remek időjárásnak is köszönhetően nagyon
sokan voltak kíváncsiak a futamokra, a mezőny
mérete pedig arra utalt, hogy a versenyzők is nagyon várták már a viadalokat. Karitatív cél is volt:
gyűjtöttünk a Zalai Szívgyógyászatért Alapítvány
számára, amely képviseltette is magát a rendezvényünkön. Így a sport és a jótékonyság találkozott.
A pályát társadalmi munkában a versenyzők és az
önkormányzat dolgozóinak közös munkájával készítették elő a versenyre, így a pálya talaja is nagyon jó lett, annak ellenére, hogy két nappal korábban egy nagy eső után még szivattyúzni kellett
a vizet. De hála a folyamatos karbantartásnak, ez
sem okozott gondot.
Ami a versenyeket illeti: ötven autó indult, és
nyolcvan volt a nevezők száma a 11 kategóriában.
A vasi klubok versenyzői domináltak, de a zalaiak,
így a nagypáli és a lenti klub versenyzői is dobogós
helyeket szereztek.

Versenyzők a startvonalon

KÖZTISZTVISELŐK ÉS KORMÁNYTISZTVISELŐK NAPJA
A köztisztviselők és kormánytisztviselők
napja (korábbi nevén a köztisztviselők napja)
minden év július 1-jén megtartott ünnepnap
Magyarországon.
Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal és a Nagypáli Önkormányzat dolgozói ezen a napon egy jól
sikerült közösség építő rendezvényen vettek részt
az Ökovölgyben.
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MUNKÁLATOK AZ ENERGIA-PARKBAN
Leader pályázaton nyert pénzen az Energia-parkban
megkezdődtek egy energia piramis területrendezési
és alépítményi munkálatai. (Bővebben az energia
piramisról a Hírmondó 2018. januári számában Energia Park bővítési tervek címmel)

KARBON-KLÍMA ÜLTETVÉNY A FALUBAN
A karbonklíma-ültetvény egy magának új utat kérő módszer, a
progresszív klímavédelem építőköve, melynek alapja a smaragdfa, amely többszörös megkötő képességével javítja a levegőminőséget, szolgálja a mezőgazdaságot, kiváló faipari alapanyag.

Ültetéskori smaradfa

Néhány hónap
múlva

Június elején kísérleti jelleggel 100 db smaragdfa került elültetésre Nagypáliban a faluközpontban a patak melletti területre,
ezzel is tovább javítva a településünk tiszta levegőjét.

R ENDEZETT A KÖRNYEZETEM
Nagypáli Község Önkormányzata eddig minden
évben pályázatot hirdetett a „Rendezett a környezetem” elismerő cím elnyerésére, melyet
legfeljebb egy pályázó nyerhetett esztétikusan a
környezetéhez illeszkedő kertjével. Ez év áprilisától a település vezetősége havonta választja ki a
takaros portákat, melyek képe elismerésül kiemelésre kerül honlapunkon.

Április hónap szépen gondozott, "Rendezett a
környezetem" címre jogosult Petőfi Sándor utca
végi takaros porta

EGYRE NÉPSZERŰBB A MAGASÁGYÁS A KISKERTEKBEN
A magaságyás egyik fő előnye, hogy az ide ültetett virágok vagy zöldségek gondozása sokkal kényelmesebb az ágyásban, mint a föld síkjában,
hiszen nem kell görnyedve művelni a kertet. A magaságy kényelmesen
művelhető, nem kell mellette guggolni, térdelni, kapaszkodni, amikor
ültetünk, gyomtalanítunk, a növényeket ápoljuk, vagy a termést takarítjuk be. A jól megtervezett és gondosan ápolt magaságy kora tavasztól
késő őszig ellátja a családot friss, a fogyasztók által kedvelt fajtájú terményekkel, zöldségfélékkel, fűszernövényekkel, szamócával.

RACKABIRKA NYÁJ DOLGOZIK A KÖZTERÜLETEKEN
Fekete rackabirka nyáj dolgozik az önkormányzat közterület fenntartását segítve a falu három közösségi terén. Így nem kell a közfoglalkoztatottaknak folyamatosan fűnyírással is foglalkozni, mégis karbantartottak ezek a területek.

