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Nagylengyeli Hírmondó
csesházunk, amely állandó
és időszakos tárlatoknak ad
majd helyet. A helytörténeti kiállításunk anyagát folyamatosan szeretnénk bővíteni, s ehhez az Önök
közreműködésére is számítunk. Várjuk régi fotók,
tárgyi emlékek, használati
tárgyak, érdekességek felajánlását, akár időszakos
céllal is. Érdeklődni Scheiber Ildikó polgármesternél
lehet.

Értékeink
Településünk

egykori
zárdaépületét 2019-ben
vásárolta vissza az önkormányzat, azzal az évtizedek óta dédelgetett tervvel, hogy helyi kiállítótermet alakítsunk ki benne. A lehetőséget a Hungarikum pályázat adta
meg, melynek köszönhetően idén megnyitja kapuit a Kis-Göcseji Kin-

Toronyszerelés anno —Zalai Hírlap 1960.
február 20. (Forrás: Arcanum Adatbázis)

ZöldLengyel - Tudatos lépések a környezetünkért
Önkormányzat
Polgármester
Scheiber Ildikó
+3620/5102388
info@nagylengyel.hu

Polgármesteri
fogadóóra:
kedd 15.00 – 17.00 óra

Alpolgármester
Gyarmati Jánosné
+3630/9815121
Képviselők
Miszori Anita
+3630/3802637

Nagy Ernő
+3630/9599458
Németh István
+3630/6074378
Falugondnok
ideiglenesen:
Miszori Anita
+3630/3802637

Passzold

vissza
tesó!’ címmel kampány indult olyan
mobilkészülékek
gyűjtésére, melyek
évekig lapulnak valami eldugott szekrényben, míg egyszer csak kidobásra
kerülnek, nem is
sejtve micsoda kincs
rejlik bennük. A mobiltelefonok előállításához szükséges
koltán ércet Afrikában, veszélyeztetett
fajok, pl. gorillák és
csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve erdeiket.
Emellett a bányák
nagyrésze illegális, a
munkásokat kizsákmányolják, a munkakörülmények embertelenek. A telefo„

nok
előállításhoz
szükséges
ércet
ugyanakkor jóval biztonságosabb és a környezetet kímélő módon vissza lehet nyerni a már használatra
alkalmatlan mobiltelefonokból és egyéb
elektronikai hulladékokból. A feldolgozás
adatbiztosan történik,
a feldolgozó a kampány során leadott
mobiltelefon után 250
Ft-ot adományoz a
Jane Goodall Intézet-

nek, akik az összegyűjtött pénzt a csimpánzok
élőhelyének
visszaszerzésére fordítják. A kezdeményezéshez Nagylengyel is
csatlakozott, s így
megkezdtük használt
mobilok gyűjtését. Az
Önök háztartásában
fellelhető, már nem
használt mobiltelefonok leadhatóak a Faluházban.
A program újabb környezettudatos
lépés
településünk életében ,
ahol a szelektív szemétgyűjtés mellett a
„Cseppet Sem!” program keretében lehetőség van a lakossági
használt sütőolaj gyűjtésre, illetve a terveink
szerint a jövőben használt elem gyűjtésére is
lesz mód.

Miserend Nagylengyel:

Göcseji Dombérozó

vasárnaponként 19:00 óra
Nagy Tamás, novai plébános
Egyéb:
2021. 06.13. 15:00 óra
Bérmálási szentmise
Gellénháza

Tájékoztatás

A Göcseji Dombérozó keretében
„A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd meg a jövőnek.” címmel
nyílik időszaki tárlat a nagylengyeli Kis Göcseji Kincsesházban.
(Nagylengyel, Hegyi u. 23., az óvoda szomszédságában)
Megnyitó:
2021. július 10. (szombat) 15:00 óra
A tárlatot megnyitja:
Scheiber Ildikó polgármester
Az időszaki kiállításon a Premontrei rend történetének
900 éves évfordulója alkalmából szervezett vándorkiállítás,
valamint a helyi és Göcseji értékekből összeállított
helytörténeti tárlat tekinthető meg.
A kiállítás díjmentesen látogatható 2021. július 10. és 18. között.

Tájékoztatjuk a
tisztelt lakosságot, hogy
az orvosi rendelő
felújítása miatt:
a védőnői szolgálat
2021. június 7-től
a Faluház földszinti
helyiségébe költözik a
munkálatok befejezéséig,
az orvosi ellátás
a felújítás alatt
egyelőre zavartalanul
működik a rendelőben,
de a tervek szerint
2021. június 10-től
kezdődően a rendelési
helyiség, illetve annak
bejárata épületen belül
változhat.
Kérjük, figyeljék a
tájékoztató kiírásokat.
Köszönjük
megértésüket!

Újra vár
a Szabadidős Tábor!
2021. június 18., péntek
Nagylengyel, Faluház
Programok:
15:30 - 18:30 óra
Ugrálóvár
17:00 – 17:30 óra
Zenés gyerekműsor mókával, dalokkal, kacagással
MóKatával
17:30 óra
Uzsonna
Kísérő programok:
arcfestés,
csillámtetkó, aszfaltkréta,
színezők, játékok
Várunk szeretettel jó időben szabadon,
esőben fedetten.

2021. június 21-25. között
várjuk
az általános iskolás
gyermekeket a
Faluházban tartandó
Nyári Táborba!

Jelentkezési határidő:
2021. június 10. (csütörtök)
A tábor költsége: 8.000 Ft/fő/hét
(1.600 Ft/fő/nap).
Jelentkezési lap igényelhető
a Faluházban, illetve letölthető a
település honlapjáról.
Bővebb tájékoztatás
a 30/63-33-273-as telefonszámon.

A rendezvények az aktuális járványügyi szabályok betartása
mellett kerülnek megrendezésre. Megértésüket köszönjük!

