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Maskarában az óvodások 

A Candy Girls, mint „nyolc kicsi néger” 
 
 

A Dalárda néhány tagja - másképp 

Elérhetőségek 

 

 

8983 Nagylengyel 

Bányász u. 60. 

 

92/366 031 

 

Fogadóóra: 

kedd 15.00-17.00 

Farsangoló 
 

 

Február utolsó péntekén farsangi 

mulatság zajlott a Faluházban. 
A bolondos maskarások között 
felismerhetőek voltak az Óvoda 
munkatársai és az ovisok, a Candy 
Girls táncos lábú lányai, a helyi 
Dalárda néhány tagja, valamint a 
Faluház munkatársai is. Az 
óvodások vidám jelmezekben adták 
elő farsangi verseiket, dalaikat, 
mondókáikat, a Candy Girls tagjai 
pedig „néger babákként” járták a 
táncot a színpadon. A lányokat a 
helyi Dalárda követte, akik 
gyermekdalokat énekeltek, tréfás 
háttérbe helyezve azokat.  
A konyhában egész délután 
különleges fánkok készültek a 
szorgos kezek alatt: a hagyományos 
szalagos mellett, színes-ízes 
cukorkákkal díszített „amerikai” és 
csöröge (vagy forgácsfánk) szintén 
készült, illetve burgonyás-sajtos 
finomságot is kóstolhattak a 
farsangolók.  
 

Remélve, hogy a télűzés elérte a 
célját: kellemes, napsütéses tavaszt 
kívánunk mindenkinek!  
 
 

 

NAGYLENGYELI HÍRMONDÓ 
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Télen történt 

 

Február 11-én került megrendezésre a 2017-es Jótékonysági bál az Óvoda és a Nagylengyelért 

Közalapítvány közös szervezésében. Richter Jenőné óvodavezető és Dömötör Béla, az alapítvány elnöke 

köszöntötte a közel 100 fős vendégsereget. Az ünnepi gondolatok után szórakoztató műsor következett, 

amelyben a helyi művészeti csoportok mellett, az óvoda dolgozói és a gyermekek szülei, valamint a 

zalaegerszegi Gála Társastáncklub „Future” csoportjának fiatal növendékei is felléptek. A műsort 

vacsora követte, majd a nyitótánccal - amelyet szintén a Társastáncklub tagjai mutattak be - kezdetét 

vette a mulatság. Az est további részében Pedro és Viki feleltek a hangulatért, akik jól végezték a 

dolgukat, hiszen a legkitartóbb vendégek éjszakába nyúlóan táncoltak a Faluházban. 

A bál teljes bevételét az óvoda valamint a közalapítvány működésének támogatására fordítják. 

A szervezők ezúton is szeretnének köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen formában 

hozzájárult az est sikeréhez. 

Január utolsó szombatján a ping-pong és az ulti kedvelői mérethették meg magukat a 

Faluházban. A már hagyományosnak számító asztalitenisz bajnoksággal párhuzamosan 
megrendezésre került az ulti bajnokság is. Ez utóbbi sport hamar népszerűvé vált a 
településen, hiszen a tavalyi létszám csaknem megduplázódott az idei bajnokságra. A 
Nagylengyeli Sportegyesület és az Önkormányzat közös szervezésében megvalósult 
programra a helyi sportszeretők mellett a környékbeli településekről is érkeztek résztvevők. A 
versengés végén a következő eredmények születtek: a juniorok között Németh Zsombor 
(Gombosszeg), a felnőttek mezőnyében Csizy Tamás (Zalaegerszeg) bizonyult idén a 
legjobbnak asztaliteniszben. A kártyajátékosok hosszú órákon át kitartóan mérkőztek 
egymással és a mezőny erősségét mutatta, hogy az első helyet végül megosztva kapta Káldi 
Zoltán (Lickóvadamos, korábbi nagylengyeli lakos) és Zsohár István (Nagylengyel). 
Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek, jövőre is szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
Az ulti szerelmeseinek figyelmébe ajánljuk az április 22-re tervezett ultipartit! 
 

Nagylengyelben mozgalmasan telt a várakozás időszaka, hiszen az adventi hétvégék programjain túl is 

voltak események a településen. November végén ünnepi díszbe öltözött az Óvoda és a Faluház 

épülete, valamint a Hősi emlékmű környezete is, ahol az adventi koszorú kapott helyet. 

December első hétvégéjén a győri adventi vásárba kirándulhattak a helyiek, ahol a karácsonyi forgatag 

egész napos programot kínált. December 6-án a gyermekekhez ellátogatott a Mikulás, akit nagy 

szeretettel vártak és rajzzal, verssel, dallal fogadtak a kicsik. A karácsony előtti kézműves délután 

során látványos kül- és beltéri lakásdekorációk és ünnepi díszek készültek. A Brenner János-

emlékévhez kapcsolódva, Nagy Péter atya által szervezett filmvetítésre került sor. December 18-án 

adventi gyertyagyújtás és műsor várta az érdeklődőket, ahol a plébános úr köszöntője után az Óvoda, 

a Nyugdíjas klub, a helyi fiatalok, az Önkormányzat és a Nagylengyeli Dalárda közösen lépett fel. A 

karácsonyi énekekkel, táncokkal, versekkel és történetekkel színesített program során az adventi 

koszorú négy gyertyalángja is fellobbant az ünnepi fényekbe öltöztetett Faluházban. Szenteste napján 

betlehemes színdarab bemutatására került sor a templomban. 
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Mozaik 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Az Önkormányzat elérhetőségei:  

Scheiber Ildikó  polgármester  20/510 23 88  info@nagylengyel.hu 

Németh István  alpolgármester 30/607 43 78  kerekkoto@gmail.com 

Bedő Attila  képviselő  30/245 75 34 

Kocsis Csaba  képviselő  30/633 32 72  csabakocsis71@gmail.com 

Dr. Szalay Tamásné képviselő  30/952 09 16  kissmonika57@gmail.com 

A Körjegyzőség elérhetőségei: 

Telefon: 92/566 027, 92/566 028                Mellék 

 

Dr. Szemes Róbert  jegyző        21  

Pécsi Júlia   igazgatási főmunkatárs     19  

Daruné Peszleg Mária  népesség-nyilvántartás, föld- és hagyatékügyek  18  

Majoros Judit   pénzügy       17 

Nagyné Varga Klára  adóügyi munkatárs      15  

Némethné Bezlai Ildikó szociális ügyek       11 

Takács Zsolt   műszaki ügyintéző      23 

 

 

A Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadási rendje: 

minden páros hét keddjén 10.30-11.30, Faluház 

 

TERVEZETT PROGRAMOK 
 

o Március 15. Ünnepi megemlékezés 
o Március 25. Egészség- és gasztronap 

   (bővebben a 4. oldalon) 
 

o Április 13.  Húsvéti kézműves 
o Április 22.  Ultiparti 
o Április  TeSzedd!  

 
o Május 13. Túra (Bödei templom és energiadomb) 
o Május 28. Gyermeknap 

Rendőrség: Szerdahelyi Ádám rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízott 30/650 75 09 

Nagylengyeli Polgárőr Egyesület: Góczán Gábor 30/ 621 75 98 

EGYÉB PROGRAMOK 

o Ötven felettiek tornája 

o Modern tánc 

o KönyvtárMozi 

KÖNYVTÁR  

o Kedd: 15.00-18.00 

o Csütörtök: 16.00-21.00 

mailto:csabakocsis71@gmail.com
mailto:kissmonika57@gmail.com
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Fergeteges tánc az óvodai dolgozók és a szülők előadásában, valamint a Gála Társastáncklub Future csoportja 

a februári Jótékonysági bálon. 
 

  
A januári Asztalitenisz- és ultibajnokság résztvevői és a helyezettek. 

Galéria 
 


