
A katasztrófavédelem  

kockázatbecslése 

alapján II. kategóriá-

ba tartozó településü-

kön az önkéntes men-

tőcsapat 2021. októ-

ber 9-én tartotta az 5 

évente kötelező újra-

minősítő gyakorlatot. 

A 10 fős csapat kézi, 

illetve gépi erővel 

megtisztította a  Tor-

da-hegyi út melletti 

víz-elvezető árkot, s 

a katasztrófavédelem 

szakembereinek irá-

nyítása mellett a ho-

mokzsákok helyes 

megtöltését, illetve 

elhelyezését is átvet-

ték, hogy szükség 

esetén a megfelelő 

ismeretek birtokában 

tudjanak segítséget 

nyújtani. 

életének gazdagítása, 
egészségének védelme, 
biztonságérzetének tá-
mogatása. A katasztró-
fák elleni védekezés és 
helyreállítás, az élet- és 
a vagyonvédelemben 
való részvétel. 
Céljainak megvalósítá-
sa érdekében együtt-
működik állami - töb-

bek között a hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szervekkel -, társadalmi 
és gazdálkodó szerveze-
tekkel, más egyesüle-
tekkel és szövetségek-
kel, amelyek segítik az 
Egyesület eredményes 
működését és céljainak 
megvalósítását. 

Megnyitott 

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 

Czinder Ferenc 
+36 30/3489958 

2021 augusztusában 
megalakult a Nagylen-
gyelért Egyesület, 
amelynek célja a köz-
ség fejlődésének elő-
segítése, történelmi 
múltjának, hagyomá-
nyainak ápolása, a la-
kókörnyezet szépítése. 
A településen élők 
kulturális, szellemi 

 

Nagylengyeli 
Hírmondó  

 

XI. évfolyam  3. szám   2021. november 

Megalakult a Nagylengyelért Egyesület  

Önkéntes mentőcsapatunk gyakorlata   

 
Kérjük, támogassa 
csatlakozásával az egye-
sület munkáját, segítse 
településünk fejlődését 
jelképes éves tagdíj -
1.200 Ft/év - ellenében. 
Csatlakozási szándékát 
belépési nyilatkozattal 
fejezheti ki, amely a Fa-
luházban igényelhető, 
illetve a Hírmondó 4. 
oldalán is megtalálható.  



Autizmus spektrum zavar -  Lehetőség az integrált nevelésre  

mus spektrum zavarral 
diagnosztizált gyerme-
kek integrált keretek 
között történő óvodai 
nevelését-oktatását. 

A nyertes projekt lehe-
tőséget adott arra, hogy 
az intézmény vezetője 
elvégezzen egy 30 órás 
autizmus specifikus 
tanfolyamot és lehető-
ség nyílt egy autizmus 
ellátásban jártas szak-
ember foglalkoztatásá-
ra, aki elméleti előadá-
sokkal, szakmai kon-
zultációs lehetőségek-

kel segítette a minden-
napi munkát. A pályá-
zatban elnyert anyagi 
forrás révén pedig az 
intézmény olyan moz-
gásfejlesztő eszközöket, 
illetve egyéb, a gyerme-
kek fejlesztését szolgáló 
játékokat vásárolhatott, 
amelyek az óvoda egész 
gyermekközösségét 
szolgálják. 

A pályázat által nyújtott 
fejlesztéseket az intéz-
mény szeretné kiterjesz-
teni oly módon, hogy 
igény és szükséglet  

A nagylengyeli „ Életfa” 
Óvoda Bölcsőde  2020 
novemberében sikeres 
pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Fogyaték-
osügyi és Szociálpoliti-
kai Központ – 2021 
szeptemberétől - Slachta 
Margit Nemzeti Szociál-
politikai Intézet - 
Autmentor2020 címmel 
meghirdetett programjá-
ra. 
A pályázat célja, hogy 
támogatást nyújtson 
olyan köznevelési intéz-
mények számára, ame-
lyek vállalják az autiz-

szerint vállalják olyan 
gyermekek fogadását, 
akiknél a Zala Megyei 
Pedagógiai Szakszol-
gálat Szakértői Bizott-
sága autizmus spekt-
rum zavart állapít 
meg és egyébként ál-
lapotuk miatt lehető-
ség van az integrált 
keretek között történő 
óvodai oktatásukra-
nevelésükre. 

Bár az Idősek világnapja október elseje, a járványhelyzet miatt 
augusztus utolsó péntekét választotta az önkormányzat, hogy kö-
szöntse a település szépkorú lakóit. Scheiber Ildikó polgármester 
és Kovács József plébános üdvözölte  az egybegyűlteket, akiket 
verses-zenés összeállítással, ajándékkal és korai vacsorával vár-
tak, amely után Rákos János harmonikás és Domján Attila nagy-
bőgős teljesítette a zenei kéréseket, s közös nótázással, éneklés-
sel, s régvárt beszélgetésekkel zárult az este.  

Ezúton is további jó egészséget kívánunk  
minden kedves szépkorúnak!  

Szépkorúak napja  

2021. október 22-én a 

szentmisét követően a 

Hősök emlékművénél 

koszorúzással és gyer-

tyagyújtással emlékez-

tek az 1956-os forrada-

lom és szabadságharc 

eseményeire, illetve a 

jelenlevők közös imát 

mondtak a hősi halotta-

kért.  

Október 23. 



Falunk napja 

A rendezvények az aktuális járványügyi szabályok betartása  

mellett  kerülnek megrendezésre. Megértésüket köszönjük! 

a látogatóknak.  
A délutáni órákban a 
gyermekeket népi ját-
szóház, légvárugráló, 
csillámtetoválás várta, 
4 órától pedig a falu 
legkisebbjei vették bir-
tokba a színpadot. Az 
óvodások fellépése 
után a kicsik Ecsedi 

Erzsébet és Ecsedi 
Csenge gyermekműso-
rán vehettek részt. A 
zenés blokkban Sántha 
Viktória, valamint Ko-
vács Kata szórakoztatta 
a nézőket, a poénokért 
pedig Porkoláb Tamás 
humorista felelt. Már 
alkonyodott, mikor a 

Minden korosztálynak 
kínált programot a 
szeptember 18-án 
Nagylengyelben meg-
rendezett falunap, 
amely főzőversennyel 
indult, s koncerttel zá-
rult. Az egész napos 
program részeként va-
dászati és szüreti tárlat 
nyílt a Kis Göcseji 
Kincsesházban, ahol 
Scheiber Ildikó polgár-
mester és Vigh László 
országgyűlési képvise-
lő köszöntötte az egy-
begyűlteket. A tárlaton, 
amely a helyi vadászok 
közreműködésével jött 
létre, a vadászat rejtel-
meiről, vadászélmé-
nyekről Szélessy 
György vadász mesélt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tervezett programjaink 

November 12. (péntek) 
Márton nap 

December 6. (hétfő) 
Mikulásvárás 

December 18. (szombat) 
Falukarácsony  

December 24. (péntek) 
Templomi  

karácsonyi műsor  

Egyéb: 

KönyvtárMozi 
 filmvetítés 

Zalaapáti Boróka 
Táncegyüttes tagjai a 
színpadra perdültek, 
majd helyüket a Nor-
ton zenekar vette át, 
akik a 60-as, 70-es 
évek rock slágereivel 
zárták a napot, ame-
lyen a Nagylengyel SE 
focicsapata 14 góllal 
verte meg a Felsőrajk 
gárdáját.  

Településünk csatla-
kozott az Országos 
Könyvtári Napok  

programhoz, amely 
keretében „Hozzon 

egyet, vigyen egyet” 
címmel könyvcserét 

hirdettük, illetve óvo-
dai könyvtári foglako-

zást tartottunk az 
Életfa Óvoda Bölcső-

de  apróságainak. 

Szent Márton ünnepe - november 12. 

9.00 óra – Óvoda 
Égig érő köpönyeg – Szent Márton életéről szóló népi bábjáték hangsze-
res kísérettel a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület előadásában. 

10.30 óra – Faluház  
Csuhélibák – kézműves foglalkozás felnőtteknek Nagyari Katalin népi 
játék és kismesterségek oktatójának közreműködésével. 

16.30 óra  – Óvoda-Faluház 
Szent Márton-napi felvonulás az óvodától a Faluházig. 

17.00 óra – Faluház 
Vendégvárás a Faluház mögötti fedett pavilonnál.  
(Rossz idő esetén a nagyteremben.) 

17.30 óra – Faluház 
Tűztánc bemutató a Faluház mögötti parkoló területén.  
(Rossz idő esetén a program elmarad.) 




