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Február 6-án jótékony céllal gyűltek össze több mint százan a Faluházban
Az idei évben az Óvoda és a
Nagylengyelért Közalapítvány közös
szervezésében került megrendezésre
településünkön a jótékonysági bál.
Győrfi Lívia az óvoda, Dömötör Béla
pedig az alapítvány nevében
üdvözölte a 110 fős vendégsereget.
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A köszöntők után szórakoztató
műsor következett, ahol a modern és
a hagyományos ének, valamint tánc
egyaránt helyet kapott. Az óvodás
szülők vidám táncprodukcióval és
kedves óvodai képvetítéssel tették
színesebbé a műsort. A helyi dalárda
operett slágerekkel, a fiatal lányok
pedig
pörgős
koreográfiával
készültek. Szintén fellépett a
tehetséges énekesnő, Bódis Bettina,
illetve
a
Zalai
Táncegyüttes
géppuskalábú ifjakból álló csapata, a
Zalai Csüntök.

A helyi fiatal lányok tánca



Pillanatkép a Zalai Csüntök műsorából



A műsort vacsora, majd hajnalig
tartó mulatság követte, amelyhez a
zenét Pedro és Viki szolgáltatta. A
kisebb-nagyobb
felajánlásokból
összegyűlt összeget az óvodás
gyermekek javára és közcélú
feladatokra fordítják.
A szervezők ezúton is szeretnének
köszönetet mondani mindenkinek,
aki bármilyen formában hozzájárult
a jótékony célú est létrejöttéhez.
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Az óvodás szülők és az óvónők közös
produkciójának fináléja

Farsangoló

Faluházunk jókedvű farsangi mulatságtól volt hangos
húshagyó kedden. Kicsik és nagyok egyaránt eljöttek,
többen pedig maskarát is öltöttek. A mellékelt kép
tanúsága szerint a társaságban volt például doktor
néni, matrózlány, méhecske, boszorka, nyuszi, csiga,
kalóz, focista, sőt még vadnyugati menyecskék is.
A forralt bor és a tea mellé készült finom forgács- és
szalagos fánk, valamint különleges, tejföllel
meglocsolt, ízletes krumplis fánk is helyet kapott az
asztalon.
A szervezők ezúton is köszönik a részvételt a
konyhában szorgoskodó segítőknek és mindenkinek,
aki hozzájárult a vidám este hangulatához.



2016. február 19-én került sor a helyi óvodai farsang megrendezésére a Faluházban. A
bölcsisektől kezdve a nagycsoportosokon át egészen az óvó nénikig, mindenki színes, tréfás
jelmezt öltött.
A gyerekek vidám műsorral kedveskedtek szülőknek, nagyszülőknek és a falu lakóinak. A
szórakoztató kis produkciók végeztével a szülők által készített ízletes sütemények
elfogyasztásával és táncos mulatsággal zárult az est.
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HAGYOMÁNYOS ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG ÉS AZ ELSŐ ULTI PARTI
2016. február 27-én 10 órai kezdettel ismét
megrendezésre került a Faluházban az Asztalitenisz
bajnokság, az Önkormányzat és a Sportkör közös
szervezésében. A ping-pong versenyen összesen húsz
versenyző indult, két korosztályban: gyermek és felnőtt
kategóriában. A környékbeli településekről is érkeztek
sportolni vágyó jelentkezők. Elsőként a gyermekek
bajnoksága került lebonyolításra, amelyben a következő
végeredmény született: I. helyezett Gombócz Márton, II.
helyezett Németh Zsombor, III. helyezett Kocsis Martin.
Késő délután ért véget a felnőttek
versengése, ahol a helyezések az alábbiak
szerint alakultak: I. Babati Ferenc. II. Csizy
Tamás, III. Szabó Roland.
A Sportkör keretein belül egy újabb, szellemi
sport is helyet kapott, hiszen megalakult az
Ulti Klub. A frissen létrejött csapat 6 fő
részvételével kezdte meg működését, akik
rögtön meg is mérették tudásukat és
szerencséjüket. A hagyományteremtő céllal
elindított első nagylengyeli kártyaparti
helyezettjei: I. Győrfi Zoltán, II. Füle Tibor,
III. Gombos Péter.
A Faluház munkatársai, valamint lelkes
segítőik meleg étellel, finom pogácsával és
frissítővel kínálták a résztvevőket. A
szervezők jövőre is szeretettel várják a
sportolni vágyókat!


A FELNŐTT LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉSEK IDŐPONTJAI:
2016.03.27.
2016.04.02.
2016.04.10.
2016.04.16.
2016.04.24.
2016.04.30.
2016.05.08.

15 00
15 30
15 30
16 00
16 00
16 30
16 30

TARR SPRINT ASC II. - NAGYLENGYELI SE
NAGYLENGYELI SE - ZALAHÁSHÁGY
VASBOLDOGASSZONYI LSC - NAGYLENGYELI SE
NAGYLENGYELI SE - GÉPALK SALOMVÁR SE
KÁVÁS KSE - NAGYLENGYELI SE
NAGYLENGYELI SE - SZIVÁRVÁNY BÚTOR HAHÓT SE
BOTFAI LSC - NAGYLENGYELI SE

Ezután rájátszás következik az 1-6. és a 6-12. helyezettek között. A mérkőzések várhatóan a következő
napokon zajlanak: május 15., 22., 29., valamint június 5. és 12.
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2016. március 19-én ismét Egészségnap a Faluházban
- Jöjjön el, kérdezzen, tájékozódjon, érezze jól magát! PROGRAM
o 13.00 órától szűrővizsgálatok: EKG, vércukor, vérnyomás, látásvizsgálat
o 14.00 órától előadások:
- Dr. Szalay Tamás: A magas vérnyomás- és vércukorbetegség
- Petrevics Enikő: „Nem cápának születtünk” - fogászati előadás
- Takács Mara: A betegségek megelőzése ENERGY-vel
- Fülöp Zoltán: Hasznos fűszerek a kertünkben
o 17.00 Frissítő, átmozgató torna és aerobic
o 17.30 Véradók köszöntése
o A délután folyamán egészséges ételek, gyógyteák kóstolása

Tervezett programok
o
o
o
o
o
o
o

TANFOLYAMOK, KLUBOK

Március 13., 1015 Ünnepi megemlékezés
Március 19. Egészségnap
Március 24. Húsvéti játszóház
Április 16. Tavaszköszöntő
Április 23. Túra a „Szegekbe”
Május 14. Te szedd!
Május 29. Gyermeknap

A Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal ügysegédjének
30

30

ügyfélfogadási ideje: kedd 10 -11 , Faluház

Elérhetőségek:
Scheiber Ildikó
Németh István
Bedő Attila
Kocsis Csaba
Dr. Szalay Tamásné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

A Körjegyzőség elérhetőségei:
Telefon: 92/566 027, 92/566 028
Dr. Szemes Róbert
Pécsi Júlia
Daruné Peszleg Mária
Hangya Béla
Nagyné Varga Klára
Bogár Józsefné
Némethné Bezlai Ildikó

o Ötven felettiek tornája
o Modern tánc gyerekeknek
Továbbra is várjuk az érdeklődőket!
Jelentkezni lehet Kocsis Zsuzsinál a
30/63 33 273-as telefonszámon, vagy
személyesen a Faluházban.
Falugazdász: Zsédely Attila 70/ 490 62 04
Fogadóóra: páratlan hét, kedd: 1300 -1600

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

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

jegyző
igazgatási főmunkatárs
népesség-nyilvántartás, föld- és hagyatékügyek
műszaki ügyintéző
adóügyi munkatárs
pénzügy
szociális ügyek

Rendőrség: Szerdahelyi Ádám rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízott 30/650 75 09
Nagylengyeli Polgárőr Egyesület: Góczán Gábor 30/ 621 75 98
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21-es mellék
19-es mellék
18-as mellék
23-as mellék
15-ös mellék
16-os mellék
11-es mellék

