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A Becsvölgyéről induló kezdeményezéshez kapcsolódva Nagylengyel is aktív
részese volt a júliusban második alkalommal megrendezett Göcseji Dombérozó
elnevezésű programsorozatnak. A nagylengyeli programok szervezői az
„Erdészet-vadászat Göcsejben” című tematikus délután során Zala kincsét, az
erdőt és annak élővilágát szerették volna közelebb hozni az érdeklődőkhöz. A
Zalaerdő Zrt. munkatársainak közreműködésével gyermekprogramok, a helyi
vadászoknak köszönhetően pedig párját ritkító, igazi kincseket bemutató
trófeakiállítás várta a látogatókat. A délutánt előadások színesítették, ahol ismert
szakemberek osztották meg tudásukat és tapasztalataikat. A program zárásaként
a népes vendégsereg természet közelben fogyasztotta el a vadvacsorát.
Ugyancsak a Dombérozó keretében került sor a „Táncra-Forgóra”. A szórakoztató
programmal a szervezők szándéka az volt, hogy megmutassák: a különböző zeneiés táncstílusok jól megférnek egymás mellett. Ennek megfelelően a Gála
Társastáncklub Egyesület táncosai vérpezsdítő latin táncokat mutattak be, a lenti
Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport változatos formában adott elő a hagyományos ír
sztepptáncokat, a modern táncot pedig a nagylengyeli Candy Girls és a Tini Girls
csapata képviselte. A Romano Glaszo népzenei együttes és a BistRock zenekar
mellett fellépett a Kutyakölykök formáció is. Az esti hőlégballonozás izgalmait a
szabadtéri bálban lehetett kipihenni. Aki pedig vasárnap délután is járt a Faluház
környékén, az a Göcseji Motorostúra résztvevőivel találkozhatott, hiszen
Nagylengyel is szerepelt a két keréken guruló csapat útvonalában.
A szakértők is
vadásztrófeákból
kiállítás anyagát.


8983 Nagylengyel
Bányász u. 60.

dicsérték a
összeállított

A Faluház udvarán sorakoztak a
motoros túra résztvevőinek
jóvoltából
a
kétkerekű
szépségek.


92/366 031

Egy elkapott pillanat A Candy
Girls táncáról.

Fogadóóra:
kedd 15.00-17.00
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In memoriam
Búcsúzunk Balog Ferenctől,
egykori nagylengyeli polgármestertől,
közösségünk megbecsült tagjától.
Balog Ferenc, sokak Feri bácsija, Nagylengyelben született 68 évvel ezelőtt.
Évtizedeken keresztül aktív tagja volt a falu közösségének és nyugdíjas éveiben is
a településért munkálkodott, néhány hete pedig a helyi temetőben lelt örök
nyugalomra.
1990-ben őt választották a község első polgármesterének, majd hosszú éveken
keresztül alpolgármesterként dolgozott a faluért. Hivatali munkáját mindig
becsülettel, alázattal végezte. Nagylengyelnek és lakóinak érdekeit szem előtt
tartva, képviselőtársaival együtt a fejlődést szorgalmazva tevékenykedett.
Nevéhez fűződik többek között a Nagylengyeli Sportegyesület megalapítása,
amelynek működését folyamatosan támogatta. Hosszantartó betegsége dacára is
aktív résztvevője volt a klub eseményeinek, pingpongozott és ultizott.
Az elmúlt évek alatt pedig fáradságos munkával temérdek régi nagylengyeli fotót
gyűjtött össze, digitalizáltatott.
Nyugdíjas éveit is aktívan töltötte, rajzolt, festett, barkácsolt, bőrrel-fával
dolgozott, kertészkedett, sakkozott.
Gondos édesapa, szerető férj, bátorító testvér, segítőkész sógor, melegszívű
nagybáty, támogató após, jó szomszéd, kedves ismerős, szerethető munkatárs,
hű barát, aktív nyugdíjas, ügyes kezű ezermester, életvidám ember…s még
megannyi jelző, ami kevés ahhoz, hogy igazán teljessé váljon a kép arról, milyen is
volt ő.
Balog Ferenc, Feri bácsi, akire szeretettel gondolunk - és nem felejtjük.
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Tervezett programok
Szeptember 9. – Falunap
Szeptember 15. – TeSzedd! országos hulladékgyűjtési akció
Szeptember – Torda-hegyi búcsú
Október 3. – Pingvin Pityu környezetvédelmi előadása óvodásoknak
Október 23. – Ünnepi megemlékezés
November – Szépkorúak köszöntése
November – Őszi kézműveskedés

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
kerekkoto@gmail.com
kissmonika57@gmail.com
csabakocsis71@gmail.com

A Körjegyzőség elérhetőségei: 92/566 027, 92/566 028
Dr. Szemes Róbert
Pécsi Júlia
Lennerné Gángó Brigitta
Majoros Judit
Nagyné Varga Klára
Némethné Bezlai Ildikó
Takács Zsolt

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

Mellék
21
19
18
17
15
11
23

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

KÖNYVTÁR

Nyitva tartás
Hétfő, szerda, csütörtök: 9.00-10.00
Kedd: 15.00-18.00, péntek: 18.00-21.00
Várjuk kedves régi és új olvasóinkat!
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A nyár folyamán a gyerekek napközis táborban vettek részt, a helyi labdarúgó csapatok megtartották
szezonzáró estjüket. A II. Göcseji Dombérozó rendezvényein szórakozhattunk a faluban és a környező
településeken megrendezett programokon. Részt vehettünk a hagyományos búcsún és Újlengyelben is
megfordult a nagylengyeliek csapata.
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