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Április 23-án, kellemes tavaszi délutánon
került megrendezésre a Tavaszköszöntő
műsor. Az óvoda által összeállított program
során fellépett többek között a Zahirah
hastánccsoport, akik egy látványos
legyezőfátylas és egy dobszólós táncot
mutattak be. A nagylengyeli kislányok egy
pörgős,
modernizált
charleston
koreográfiával örvendeztették meg a
vendégeket. Az óvodások közül a
legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki
szerephez jutott. Tavaszvarázs címmel a
kis- és középső csoportosok igazi tavaszi
hangulatot varázsoltak a színpadra,
versekkel,
dalokkal,
virágokkal
és
különböző kellékekkel. Szintén a kisebbek
mutattak be színes karikák segítségével egy
vidám táncot. A műsor fináléja egy
különleges produkció volt, amelyben
ovisok, szüleik és óvó nénik közösen léptek
fel. A délután extra fellépője Balázs
Henriett énekes volt, aki magyar és külföldi
slágereket énekelt az egybegyűlteknek.
A program során a belépőkből, valamint a
tombola- és zsákbamacska eladásból
összegyűlt teljes összeget a helyi óvoda
javára fordítják. A szervezők ezúton is
szeretnének
köszönetet
mondani
mindenkinek, aki hozzájárult a kellemes
délután létrejöttéhez és a vidám
hangulathoz. Szeretettel várunk mindenkit
jövőre is!

Részlet az óvodások műsorából.


Fergeteges hangulatú finálé: ovisok, szülők,
óvodai dolgozók közös tánca.



A Zahirah hastánccsoport legyezőfátylas
tánca.

A helyi lányok produkciója.
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Méltó módon emlékeztek a helyiek az 1848. március 15-i eseményekről. Az ünnepi műsor a Himnusz
elhangzásával vette kezdetét, majd Scheiber Ildikó köszöntötte a - hűvös idő ellenére szép számban megjelenteket. Településünk polgármestere ünnepi beszédében az összefogás fontosságát
hangsúlyozta. Elmondta, hogy egy közösség akkor lehet sikeres, ha a célhoz vezető úton tagjai együtt
haladnak és segítik egymást. 1848. március 15-e példa lehet számunkra, hiszen az akkori ifjak is együtt,
közös erőt képviselve cselekedtek, amikor a szabadságért harcoltak. Végül Széchenyi István
megszívlelendő gondolatait idézte: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn!”
A verses-zenés megemlékezés zárásaként az Egyházközség, a Nyugdíjas klub, az Önkormányzat, és a
Polgárőrség képviselői koszorút helyeztek el a Hősi emlékműnél.










Március 19-én került megrendezésre Faluházunkban az
Egészségnap. A program keretében az egészség
megőrzését szolgáló előadásokon, illetve általános
szűrővizsgálatokon vehettek részt a falu lakói, valamint
egészséges falatokat kóstolhattak. A nap végeztével került
sor a helyi véradók köszöntésére. A Nagylengyeli
Vöröskereszt részéről Horváthné Szabó Katalin, a
Zalaegerszegi Vöröskereszttől pedig Kustán Sarolta, a
megyei véradószervező koordinátora köszönte meg a
véradók segítségét. A településen 50 regisztrált véradó
van, a köszöntésen a meghívottak fele vett részt. Büszkék
lehetünk településünk azon lakóira is, akik már több, mint
húsz alkalommal segítették a szervezet munkáját. Közülük
kiemelkedik egy véradó, Salamon Imre, aki már túl van a
170. véradásán - szép, követendő példa. A kivételes
segítőt Scheiber Ildikó polgármester az önkormányzat
emlékplakettjével jutalmazta. A megjelent véradókat a
Nagylengyeli Vöröskereszt, illetve a Faluház dolgozói
vendégelték meg. Köszönet illet mindenkit, aki aktív
véradóként segítette vagy segíti a szolgálat munkáját és
nem utolsó sorban ezzel támogatja embertársait is.









Egészségnap

Húsvéti játszóház

A húsvéti játszóházban kicsik és nagyok festették, díszítették, ragasztották a tojásokat. Készültek a meséből
ismert finom
vidám,falatokkal
sárga „minyonok”,
dolgozói
vendégelté klasszikus piros tojásokra kerültek csipkés, virágos szalagok és a
tojástartókból színes, díszes kosárkákat alkottak a résztvevők. A legkisebbek közben nyuszikat, csibéket
színeztek és rajzoltak. A húsvéti ágakra akasztható tojást, nyuszit formázó kis díszek is készültek a szorgos
kezek munkája nyomán. A gyerekek kreativitását dicséri, hogy ezekből néhány esetben végül ünnepi karkötő
vagy nyaklánc lett. Bár a mozgalmas programot ugyan néhány tojás bánta, jó hangulatban telt a délután. A
kicsik ettek, ittak, játszottak és közben kedves húsvéti meglepetéseket készítettek a családnak.
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Kellemes meleggel és szikrázó napsütéssel segítette az
időjárás a május 8-i Nagylengyel-Milejszeg gyalogtúra
résztvevőit. A gyülekező után a 23 fős csapat megkezdte
sétáját a szomszédos faluba a két települést összekötő
földúton. Mivel kisgyermekek és idősebb résztvevők is
voltak a társaságban - sőt egy kedves eb is kísérte őket -.
ezért a túrázók kényelmes tempóban tették meg a közel 4
km-es távot. A faluban tett séta után a Tündérkertet
tekintették meg, ahol a milejszegiek a helyben megtalálható
régi fafajtákat mentették át az utókor számára. A közelben a helyi Önkormányzat által biztosított tűzrakó helynél - a nap
további részéhez erőt gyűjtve piknikezett is a kis csapat. A
rövid pihenő után folytatták útjukat a tökmagolaj-sajtoló
üzem felé, ahol a családi vállalkozásban dolgozó Szak Enikő
beszélt az üzem működéséről, a különböző magok
feldolgozásának technikájáról, illetve válaszolt az érdeklődők
kérdéseire. A program zárásaként a csoport megtekintette a
Zsuppán-kertben
működő
Pajtaszínházat,
majd
visszaindultak Nagylengyelbe. Az egész napos túra során a
lelkes és kitartó csapat 10-12 kilométert tett meg.

Az országos programhoz csatlakozva, de más
időpontban Nagylengyel is kivette a részét az
idei „Te Szedd!” szemétszedési akcióból. A
kis csapat párosával bejárta és megtisztította
a települést és a környező területeket.
Továbbá szebbé tették a Faluház és az
Óvoda udvarát, füvet nyírtak, bokrokat
metszettek. A környező szőlőhegyeken és a
„leszakadt” út mentén a helyi polgárőrség
tagjai szedték össze a szemetet - jó pár
zsákot
megtöltve.
Mindemellett
a
településen és környékén jobbára cigaretta
csikkektől és eldobott papírzsebkendőktől
kellett megtisztítani a területet, ami talán
bizakodásra adhat okot. A szervezők remélik,
hogy egyre inkább tudatosul a helyiekben és
a falun keresztül átutazókban, hogy fontos a
környezet védelme és érdemes megőrizni
annak rendezettségét, tisztaságát.

Május utolsó vasárnapján a gyerkőcöké volt a főszerep.
A gyermeknapi program kora délután kezdődött aszfaltrajzoló
versennyel, trambulinozással és kézműves foglalkozással. A kis
kezek alatt készültek krepp papírral, festékkel, sőt még
színezett pattogatott kukoricával díszített képek, alakítható
lufiból különböző formájú tárgyak, kardok, szívek. A fiúk
körében népszerű volt a csúzli készítés, amelyet aztán célba
lövő játék során a gyakorlatban is kipróbálhattak. A délután
folyamán Rosta Géza előadóművész vidám versekkel-dalokkal
szórakoztatta az egybegyűlteket. A gyerekek aktívan is részt
vettek a muzsikálásban, így játékos formában ismerkedhettek
a különböző hangszerekkel. A forró, nyárias időre való
tekintettel - a kisebb meglepetések mellett - hűsítő jégkrémet
is kaptak a gyerekek. A program grillezéssel és tábortűzzel
zárult, ahol kicsik és nagyok együtt fogyaszthatták el a helyi
önkormányzat által biztosított finomságokat.
A kiscsoportosokból hamar nagycsoportosok lettek május 27-én került megrendezésre az óvodai ballagás és évzáró.
A 12 óvodás megköszönve az óvó nénik, dajkák, segítők munkáját és szüleik támogatását, elbúcsúzott a
nagylengyeli óvodától. A többi csoport szintén készült az eseményre: a kisebbek a „Bogyó és Babóca az
óvodában” című mesét mutatták be, saját hétköznapjaikra alakítva a történetet, színes jelmezekkel feldobva az
előadást. A gyerekek az óvodai program keretében egész évben néptánc oktatáson vehettek részt,
a Kiss-Molnár István által tanított lépésekből egy vidám csokrot állítottak össze. Az óvoda dolgozói és a gyerekek
a
virágokkal
díszített
faluházban
ünnepélyes
keretek
között
köszöntek
el
egymástól.
Kellemes szünidőt, majd sikeres első tanévet kívánunk az idei évben elballagó gyermekeknek!
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Nyári tábor

Tervezett programok:

Nagylengyelben 06.27-07.01. (H-P 8.00-16.00)

 Június 27-július 1. - Nyári tábor

Angol nyelvi órák amerikai diákkal, kézműves és
fejlesztő foglalkozások, játék, kirándulás

 Július 9. - Sportnap
 Augusztus 7. - Búcsú, kézműves vásár

További információ:

 Szeptember 10. - Falunap

 kapcsolattarto.nagylengyel@gmail.com

 Szeptember - Hegyi búcsú

 Kocsisné Zsuzsi – 30/6333273
 Személyesen a könyvtárban

JÚLIUS 9.
a SPORTraszállás napja

A napközis tábor Petrikeresztúron június 20-24-ig,
Gellénházán július 4-8-ig kerül megrendezésre.

 Kispályás labdarúgó

mérkőzések
TÁJÉKOZTATÁS

 Vízi foci, ugráló vár,

strandröplabda, tollaslabda

Dr. Szalay Tamás háziorvos helyettesítését
június 14-30-ig Dr. Gács Péter (Gellénháza) látja el.

 Tomee buli

Rendőrség: Szerdahelyi Ádám rendőr
főtörzsőrmester körzeti megbízott 30/650 75 09
Nagylengyeli Polgárőr Egyesület:
Góczán Gábor 30/621 75 98
A Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadási ideje:
minden páros hét keddjén 1030-1130, Faluház
Elérhetőségek:
Scheiber Ildikó
Németh István
Bedő Attila
Kocsis Csaba
Dr. Szalay Tamásné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

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

A Körjegyzőség elérhetőségei: telefon 92/566 027, 92/566 028
Dr. Szemes Róbert
jegyző
Pécsi Júlia
igazgatási főmunkatárs
Daruné Peszleg Mária
népesség-nyilvántartás, föld- és hagyatékügyek
Nagyné Varga Klára
adóügyi munkatárs
Bogár Józsefné
pénzügy
Némethné Bezlai Ildikó
szociális ügyek
Takács Zsolt
műszaki ügyintéző
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21-es mellék
19-es mellék
18-as mellék
15-ös mellék
16-os mellék
11-es mellék
23-as mellék

