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1848 elejére Európa számos országában hatalmas társadalmi feszültségek
halmozódtak fel. Magyarország sem nélkülözte az elégedetlenséget. A párizsi
forradalom hírére Kossuth Lajos március 3-án elérkezettnek látta az időt reformelképzeléseinek beterjesztésére. Ez volt az ún. „Felirati javaslat”, amit március 4-én
az országgyűlés alsóháza el is fogadott, hangvétele óvatos és udvarias volt.
A bécsi forradalom hírére az eddig hezitáló főrendi tábla, amelyet a nádor
Pozsonyba összehívott, ellenvetés nélkül megszavazta a javaslat továbbítását
Bécsbe. Időközben az Ellenzéki Kör a felsőháziak habozásán felháborodva Irinyi
Józseffel az élen megfogalmazta azt a petíciót, amely a későbbi 12 pont alapjául
szolgált. A pontokat a bécsi események hatására véglegesítették és a március 19-re
tervezett tüntetést előrehozták. Március 15-én reggel a négy márciusi ifjú, Petőfi
Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór és Bulyovszky Gyula ügyvéd is elérkezettnek látta az
időt a cselekvésre. A Pilvax ifjúsága először az orvostanhallgatókhoz, majd a
mérnöki-, és végül a jogi kar hallgatóihoz vonult. Mindenütt elhangzott a 12 pont és
a Nemzeti dal. A tömeg és a lelkesedés nőttön-nőtt. Petőfi vezetésével a Landerer
és Heckenast Nyomdához vonultak, ahol annak a nép nevében történt
elfoglalásával cenzori engedély nélkül kinyomtatták a 12 pontot. Délután 3 órára
népgyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeumhoz, ahol elhatározás született a 12 pont
elfogadtatására. 3 fős választmányt hoztak létre, akiket a Helytartótanácshoz
irányítottak Nyáry Pál alispán vezetésével. A sajtóvétség miatt fogva tartott
Táncsics Mihályt Nyáry kezessége mellett szabadlábra helyezték. Este a pozsonyi
magyar küldöttek megfogalmazták a „Feliratukra” elvárt királyi választ is, amit a
nádor másnap a kancelláriához továbbított. A követelés István nádor teljhatalmú
státusát és Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezését is tartalmazta.
A lelkes forradalmárok a korabeli szokásoknak és lehetőségeknek megfelelően
színielőadás meglátogatásával ünnepelték meg a forradalom győzelmét. Az ifjak
rávették Bajza József főrendezőt, hogy nemzeti drámánkat, a Bánk bánt játsszák
aznap. A műsor színészei kokárdában jelentek meg. Az előadás közben a tömeg
elénekelte Hunyadi László áriája, a Rákóczi-induló és a La Marseillaise mellett,
a Nemzeti dalt, a Szózatot és több népdalt is. A dráma tetőpontján érkeztek meg
Petőfiék – ám Táncsics nélkül. A Gertrudis-t játszó Laborfalvi Róza ekkor egy nagy
kokárdát adott Jókainak, amit egy teátrális csók követett. Az előadás végén, este 9
órakor már polgárőrök ügyeltek a rendre az utcákon. A forradalom győzött, de az
ország további sorsának jobbra fordulását töméntelen nehézség keresztezte…
(Az összeállítást Illés Csaba magyar-történelem szakos tanár készítette.)
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Jótékonysági bál
A farsangi időszakban
került megrendezésre a
Jótékonysági bál.
Az évek óta sikeres rendezvény szervezőinek sora bővült az idén, hiszen az Óvoda
és a Nagylengyelért Közalapítvány mellett, a Sportegyesület is kivette a részét a program
megvalósításából. A szervezők nevében Richter Jenőné Erzsike óvodavezető, Dömötör Béla,
az alapítvány vezetője, valamint Kocsis Csaba, a sportkör elnöke mondott köszönetet
a támogatástért.
A köszöntők után szórakoztató műsor következett, amelyben felléptek a zalaegerszegi
Gála Társastáncklub Egyesület, valamint a Zalai Táncegyüttes ifjú táncosai. A rendezvény
kedvéért ismét összeállt a helyi fiatal lányok által alkotott Tini Girls formáció is, a fináléban
pedig az óvodás gyermekek szüleiből és az óvónőkből verbuválódott alkalmi csapat vidám
összeállításán mulathatott a vendégsereg. A vacsora után hajnalig tartó mulatság kezdődött,
ahol a jó hangulatról Németh Csabi & Zsuzsi zenéje gondoskodott.
A bál teljes bevétele a programot összeállító szervezetekhez került, így az óvoda, az alapítvány
és a sportkör további működéséhez is hozzájárulhattak a jelenlévők. A szervezők minden
kedves vendégnek, valamint a segítőknek és a fellépőknek is köszönik a részvételt és jövőre is
szeretettel várnak mindenkit a bálra!

Óvoda felújítás
Az előzetes tervek szerint a tavasz folyamán elkezdődnek az Óvoda felújítási
munkálatai, amelyek főként pályázati forrásból valósulnak meg. Emellett
a szomszédos területen, parkoló kialakítására is lehetőség nyílik,
a könnyebb és biztonságosabb parkolás érdekében.
A munkálatok miatt várhatóan április közepétől őszig az intézmény átköltözik
a Faluház épületébe. Ez a Faluházban és környékén megrendezendő tavaszi és nyári
programokat is érinti, valamint a megváltozott körülmények megkívánják
a fokozott figyelemmel történő közlekedést – a közúton, illetve a kerékpárúton is.
Szeptemberben a felújított és kibővített épület átadására ünnepélyes
keretek között kerül majd sor. Az ünnep kettős lesz, hiszen idén ünnepli
fennállásának 40. évfordulóját a Nagylengyeli Óvoda.
A változások miatt szíves megértésüket és együttműködésüket kérjük!
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Információk
Elérhetőségek:
Scheiber Ildikó
Németh István
Bedő Attila
Kiss Monika
Kocsis Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

20/510 23 88
30/607 43 78
30/245 75 34
30/952 09 16
30/633 32 72

info@nagylengyel.hu
kerekkoto59@gmail.com
kissmonika57@gmail.com
csabakocsis71@gmail.com

A Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadási rendje:
minden páros hét keddjén 10.30-11.30-ig a Faluházban.
Rendőrség: Szerdahelyi Ádám körzeti megbízott 30/650 75 09
Nagylengyeli Polgárőr Egyesület: Góczán Gábor 30/621 75 98

Tervezett programok






Március 15. – Ünnepi megemlékezés
Március 28. – Húsvéti tojáskeresés
Április – „Nagylengyel község bemutatkozik”
(József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg)
Április – KönyvtárMozi
Június 2. – Gyermeknap

Amennyiben lehetősége van rá, kérjük, idén is támogassa
a Nagylengyelért Közalapítványt személyi jövedelemadója
1%-ának felajánlásával.
A Nagylengyelért Közalapítvány számlaszáma: 75500241-10004957
Adószám: 18965069-1-20

Köszönjük támogatását!
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