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Elérkezett az idő, hogy
a törvénynek megfelelően, mintegy nyolc év
elteltével ismét módosítjuk a településünk
rendezési tervét. Aktualitását az teszi indokolttá, hogy elfogytak a
lakótelepen kiajánlható
telkek, ugyanakkor a
fiatalok körében óriás
az érdeklődés Nagypáli
iránt.
-Korábban befektetésként vásárolt ingatlanokat kívánunk bevonni a fejlesztésekbe, így a lakótelep melletti mintegy
2,5 hektáros turisztikai és idegenforgalmi célú terület, valamint a Petőfi utca északi oldalán lévő övezet tervezési munkálatai folynak, de a
falu központban vásárolt lakótelek is modern sorházas beépítésre vár,
nyilatkozta - Köcse Tibor polgármester.
-Telek és házingatlan iránt nagyfokú az érdeklődés, hisz a családtámogatási rendszer, kedvező feltételeket teremtett. Szerencsére önkormányzatunk felkészült a kihívásra és azonnali, és középtávon lehetőséget tud biztosítani családoknak az új lakás építéséhez. Itt említeném
meg, hogy nem csak ezen érintett területek, hanem a régi falurészben
is folyamatosan értékesítésre kerülnek épületek és telkek. Hagytunk
teret rendezési tervünkben vállalkozó magánerős telek alakításnak is
a Gyöngyvirág utca északi irányú folytatásában. Tárgyalunk az infrastruktúra kialakításában több befektetővel is. Természetesen alapkövetelmény, hogy a bővítéseknél a már kialakult környezetvédelmi és
energia hatékonyság elvárás. Nem kizárt, hogy az északi ipari parknak
és a teszt pályának is akár szálláshely igényének megfeleljünk.
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M I TÖRTÉNT MÁRCIUS 15- ÉN ?

Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az
1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Március 15. 1989-ben volt először munkaszüneti nap, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep.
Március 15-én reggel Petőfi Sándor, Vasvári Pál,
Jókai Mór és Bulyovszky Gyula megváltoztatta
a Diétához* intézett tizenkét pont bevezetését,
és politikai fellépésüket indokoló kiáltványt fogalmazott meg. A pontok szövegét a politikai
röplap műfajához igazították, két pontot összevontak, és a szövegbe bekerült a politikai foglyok szabadon bocsátásának követelése. Ezt a
kiáltványt olvasták fel a Pilvax kávéházban gyülekező ifjaknak, majd Petőfi elszavalta két nappal korábban írott, a március 19-i reformlakoArchív: 2018. évi megemlékezés a Faluházban
mára szánt költeményét, a Nemzeti dalt. Ezután
Petőfi és mintegy tíz társa a szemerkélő esőben elindult a Pilvaxból az egyetemre. Előbb az orvoskar hallgatóihoz, majd velük a politechnikum diákjaihoz, azután pedig együttesen a jogászokhoz vonultak. Minden helyszínen elhangzott a kiáltvány és a Tizenkét pont, Petőfi pedig elszavalta költeményét. A jogászok és az utca népének csatlakozásával mintegy kétezresre duzzadt,
egyre lelkesebb tömeg Petőfi vezetésével átvonult a közeli Landerer és Heckenast nyomdához,
a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utca és a Szép utca sarkára.
Az ifjúság vezetői a nép nevében lefoglalták a gépeket, és cenzúrázatlanul nyomtatták ki a Nemzeti dalt, illetve a Tizenkét pontot.
Ez utóbbi így szólt:
„Mit kíván a magyar nemzet!”
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
11. A politikai státusfoglyok szabadon bocsátassanak.
12. Unió.
Egyenlőség, szabadság, testvériség!

Kevéssel dél előtt Irinyi József személyesen
osztotta szét a röplapokat, a szabad sajtó első
példányait. A Tizenkét pont szövegén később
kisebb változtatásokat hajtottak végre, az
utolsó pontot így egészítették ki: „Unió Erdéllyel.”
Délutáni események
A siker bátorságot öntött a kezdeményezőkbe, akik délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál nagygyűlést tartottak, majd az időközben tízezresre duzzadt tömeg a Pest városi
tanácshoz vonult, s rábírta annak tagjait, hogy
csatlakozzanak követeléseikhez. Forradalmi
választmány alakult, majd a nép elindult Budára,
a Helytartótanácshoz.
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Archív: 2018. évi megemlékezés és emlékműsor a
Faluházban

Táncsics kiszabadul
Az óriási tömeg kíséretében érkezett választmányi vezetők: Nyári Pál, Pest megye alispánja,
Rottenbiller Lipót, Pest város alpolgármestere és Klauzál Gábor, Csongrád vármegye követe
adták elő a követeléseket. A sokaságtól megfélemlített Helytartótanács elfogadta a Tizenkét
pontot, azonnal eltörölte a cenzúrát, és szabadon bocsátotta börtönéből a sajtóvétség és izgatás
vádjával 1847-ben elítélt Táncsics Mihályt, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban a Bánk bán díszelőadásával ünnepelték a forradalom győzelmét.
Március 15. a magyar sajtó napja is annak emlékére, hogy 1848-ban ezen a napon
nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit.
(*Diéta: a rendi országgyűlés elnevezése Magyarországon, az országgyűlés régi kifejezése)

K Ö NYVT ÁR I S Z O L G ÁLTAT ÁS O K A PA ND É M IA I D E J É N
A Covid 19 járvány elterjedésével, a szigorítások bevezetésével a Nagypáli könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételi lehetőségei megváltoztak. Az ellátó Deák Ferenc megyei és városi könyvtár
ugyan folyamatosan, felnőtteknek, gyerekeknek szóló új könyvekkel látja el a helyi könyvtárat,
de a járványvédelmi intézkedésekkel összhangban a kölcsönzés március 8.-tól (előreláthatólag)

március 22.-ig szünetel, a könyvtár zárva tart.
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I N MEMORIAM K ÖCSE E NDRE
Köcse Endre Nagypáli kötődésű, családjával élt itt haláláig a településünkön. A rendszerváltás után az első és második ciklusban (19901998) önkormányzati képviselő volt. A falu önállósodásának szakaszában képviselőként négy polgármesterrel is együtt dolgozhatott,
fontos döntések meghozatalában vett részt. Ezt követően is, mint
idős ember, a falu történetének tudója, véleményére is számított,
Köcse Tibor polgármester. Észrevételeit figyelembe vette a falufejlesztési programjában, szívesen beszélgetett vele akár otthonában,
az utcán vagy idősek napi rendezvényen. Búcsúzásként megköszönjük Nagypáli közösségért végzett munkáját. Nyugodjék békében!

KÖCSE ENDRE életének
87. évében hunyt el

(Köcse Endrével korábban készült interjú a Nagypáli Hírmondó 2018. év 5. számában olvasható)

T AVASZI PILLANATOK
A globális felmelegedés hatására, a
szokatlanul enyhe tél, valamint a hótakaró hiánya miatt hetekkel korábban
nyílt ki a hóvirág. Régebben a nőnap
jellegzetes ünnepi virága volt, szabadon lehetett szedni korlátlan mennyiségben. Mára már védetté nyilvánították, súlyos bírságot kell fizetni annak,
aki a természetben leszakítja. Saját kertünkben nevelhetünk hóvirágot a kereskedelemben forgalmazott virághagyma elültetésével. Szépsége úgy érvényesül igazán, ha csoportosan ültetjük el
a hóvirág hagymát, így tavasszal kertünket díszítheti ez a pompás virág.

A napközbeni kellemes meleget és
szép kiránduló időt, csodálatos naplemente követte.

T ÁJÉKOZTATÓ !
Nagypáli Község Önkormányzata tájékoztatja a település lakosságát, hogy 2021.04.09.-04.10.
napjára (eső esetén 2021.04.16.-17. napjára) tervezi feloldani a belterületi tűzgyújtási tilalmat.
A tűzgyújtás aktuális szabályairól később tájékoztatjuk a településünk lakóit.

M ETSZÜNK , DE HOGYAN ÉS MIKOR ?
12 aranyszabály a gyümölcsfák metszéséhez
(Jó tanácsok a néhai Bálint gazdától)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

„Tavasszal mindig előbb messük meg
a fákat és a szőlőtőkéket, azután permetezzünk.
Arra törekedjünk, hogy a metszés
után szellős, áttekinthető, felesleges részektől mentes koronát kapjunk.
A fák metszését a vezérvesszőnél
kezdjük és fokozatosan haladjunk a vastagabb ágak felé. Csak így alakulhat ki a
megfelelő formájú korona.
A koronában magasabban álló ágakat
rövidebbre, az alantabb levőket pedig
hosszabbra vágjuk.
Többet messünk ollóval és kevesebbet fűrésszel. A felesleges részeket már
akkor távolítsuk el, amikor ezt még ollóval lehet elvégezni.
A túlságosan sok metszésnek buja
növekedés, kevés és színtelen gyümölcs
a következménye.
Az 1-2 éves termőrészeket – ha nem
növekednek tovább – hagyjuk érintetlenül. Ezek később sem sűrítik be a koronát.
A vízhajtásokat fokozatosan tőből
ritkítsuk meg, és a megmaradókat arasznyira messük vissza.

9.
10.

11.
12.
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A vastag ágakat tavasszal vágjuk le és a
sebeket gondosan kezeljük.
Tavasszal lehetőleg korán kezdjük meg
a metszést, nehogy a meginduló nedvkeringéssel a fa sok tápanyagot veszítsen.
Figyeljük az előző évi növekedést, és a
metszést ennek megfelelően irányítsuk.
A nyári hajtásválogatással a fiatal fák, a
termő sövények és a szőlőtőkék
egyensúlyát teremthetjük meg. A fölösleges hajtások eltávolítása kedvezőbb
lehetőségeket teremt a megmaradók
kifejlődésére, beérésére.”

Miért szükséges helyesen metszeni? A
kerti gyümölcsfák 20-40 évig hoznak
termést. Metszéssel tartjuk őket fiatalon, hogy gyümölcstermő képességük
minél hosszabban kitartson. A rendszeres metszéssel akár 40 évig is termő marad a gyümölcsfa.
(Forrás: https://balintgazda.hu/aktualis-kert/
marcius/metszesi-kresz.html; fotó: Internet)

M ŰFÜVES PÁLYA
Népszerű lett a Nagypáli műfüves pálya, hisz
a környékbeli focicsapatok itt végzik az alapozó edzést a bajnokság előtt.
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ÍGY VIGYÁZHATUNK SZERETTEINKRE AZ ÚJ
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN

A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább az idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. Beszélgessünk
rokonainkkal a veszélyekről!

A rendőrség tanácsa arra az esetre, ha valaki
ilyen hívást kap:
·

Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet, vagy hivatal kereste
meg:
o

·

Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:
o

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus
által terjesztett járvány miatt megjelentek az
olyan ál értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail címeken és telefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket és
újonnan már a vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak, vagy erre hivatkozva személyes adatokat
próbálnak kicsalni.
A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak, vagy önkormányzati dolgozónak kiadva
magukat személyesen, vagy telefonon keresztül
igyekeznek megtéveszteni az idős embereket az
oltásra hivatkozással. Előfordulhat, hogy személyesen keresik meg az idős embereket, ekkor
egészségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában
jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, személyes és bankkártya adatokat kérnek el annak érdekében, hogy az általuk hivatkozott szervezet
nevében (pl.: önkormányzat) a járvány miatt támogatást tudjanak átutalni a felhívott részére,
egyben – látszólag – a védőoltásra is regisztrálnak.
Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket
képviselnek. Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak, az jelentős anyagi
károkat okozhat.

Tegye le a telefont, majd hívja fel a telefonáló által megjelölt intézményt!

Kérdezze meg a hivatkozott szervezet
központi elérhetőségét, a hívó nevét,
beosztását!

·

Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik
szó, illetve felajánlják, hogy az utalás
lebonyolításában segítenek!

·

Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között ne adják meg ismeretleneknek sem telefonon, sem személyesen!

·

Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről,
mert visszaélhetnek az információkkal!

·

Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!

·

Ha felmerül, hogy bűncselekményt
próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a
112-es segélyhívószámot!

A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer
tudatosításával lehetőleg senki se dőljön be a
csalóknak. Minél többen beszélgetnek erről idős
rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel
csaphatják be őket.
(fotó: https://pixabay.com/
forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/
bunmegelozes/aktualis/igy-vigyazhatunkszeretteinkre-az-uj-koronavirus-jarvany)

T ÁJÉKOZTATÓ AZ M9- ES GYORSFORGALMI ÚTRÓL
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Mintegy 2-3 éves egyeztetés után a tervezőkkel, befejezéséhez közeledik az M9 gyorsforgalmi út engedélyezési
tervdokumentációjának szakasza, mint összességében a
nyomvonalat észak és kelet irányból tervezési lehetőségek
függvényében az egyeztetés folyamán sikerült távolabbra
rajzoltatni, így a 74-es út nyomvonala melletti szakaszra
áthelyezni. A zajcsillapításra a szabvány értékeknek megfelelően természetes erdősáv védi a falu lakókörnyezetétől.
Az engedélyezés nem jelenti a közeljövőben történő megvalósulást is, hisz felülírja
az M76-os autóút, 2x2 sávos gyorsforgalmi út, amelynek egyik vége az M7 –es autópálya Hollád, a másik vége M8-as autópálya a Körmend szakasz, amely Nagypálit
Zalaegerszeg 74-es útkereszteződés tesztpálya melletti szakaszon érinti várhatóan.
A tesztpálya miatt állami elsőbbséget élvez, a tervezés jelenleg szakági tervezői
szinten folyik. Várhatóan néhány éven belül önvezető autók kísérleti okos útjává
válik. Rövid tájékoztatót adott Köcse Tibor polgármester

(Tájékozódni, M9-es út nyomvonaláról a www.nagypali.hu oldalon lehet)

L EGFEJLETTEBB NYUGATI TECHNOLÓGIA N AGYPÁLI
HATÁRÁBAN …
A modern technológia még a fakitermelésben is megjelent, mindössze egy gépkezelő végzi a fakitermelést Nagypáli határában. Ötször akkora teljesítménnyel dolgozik, mint egy hagyományos,
hat-hét fős fakitermelő brigád. Egy gép és annak kezelője a letermelt faanyagot a gép, hosszúság
és vastagság szerinti méretekben vágja, miután a speciális fej segítségével elvégzi a kivágását és
pontos irányba döntését.

Mint a képen is látható, az erdő talaján szinte nyomokat
sem hagy, így megmarad az ott
élő gombák, rovarok növények közössége. Tehát ezzel a
technológiával történő fakitermelés, így még környezetbarát
is. Az már csak ráadás, hogy
kitermelt fa méreteit a számítógép kilistázza, tehát nem kell az erdésznek egyesével mérni a fákat.
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GÓLYAHÍR!!!!!
„Gyereket akarni igen nagy elhatározás.
Ilyenkor dönt úgy az ember, hogy élete végéig testén kívül dobogjon a szíve.” (Elizabeth Stone)
Tavalyi év decemberben két újszülöttel gyarapodott, az állandó lakcímmel rendelkező lakosok száma:

Deák Attila
Pető Lóránt
Gratulálunk a szülőknek!

B É BI É T E L E K A J Á N D É KBA
Nagypáli község Önkormányzata
és a Magyar Iszlám Szervezet
már több éve adományoz bébi
ételeket Nagypáliban élő kisgyermekes családoknak. A HIPP kft.
által gyártott különböző ízű termék 6-18 hónapos korú gyermekek étkezéséhez járul hozzá, ily
módon segítve a helyi kisgyermeket nevelő családokat.

! JÁRVÁNYÜGYI HÍREK !
A COVID 19 járvány megjelenése óta Nagypáliban 2020 márciusától - mostanáig, a bejelentett állandó Nagypáli lakcímmel rendelkező lakosok között 36 fő az igazolt betegek száma. Ebből a
gyógyultak száma 35 fő. A megfigyeltek száma 57 fő volt.

! Vigyázzunk egymásra !
Tartsuk be a járványügyi szabályokat!
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
Nagypáli Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a kialakult járványhelyzet miatt, a Közösségi Színtér zárva tart. A közművelődési, közösségi, heti rendszerességgel működő programok átmenetileg szünetelnek.
Programváltozás jogát fenntartjuk.

