
 

Búcsú -  szentmise, ugrálóvár, kiállítás  

Településünk Szent 

Domonkos tiszteletére 
emelt temploma au-
gusztus 4. napján ün-
nepli védőszentjét. 
Ehhez kapcsolódóan  
a település búcsúja 
minden évben az ezt 
követő vasárnap,  
ez idén 2021. augusz-

tus 8.  

9 óra 15 perckor bú-
csúi szentmise lesz a 
templomban,  búcsúi 
árusok és 15 órától  
ingyenes ugrálóvár 

várja a kicsiket a Falu-

meg, de zajlik az egy-
házközség tulajdoná-
ba került kápolna re-
konstrukciója is.  A 
Kincsesház jelenlegi 
időszakos tárlata elő-
zetes bejelentkezés 

alapján látogatható, de 
a Szent Domonkos na-
pi búcsú idején, 2021. 
augusztus 8-án 15-18 
óra között szeretettel 
várjuk az érdeklődő-
ket.  

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 
+3630/3489958 

XI. évfolyam 2. szám     

2021. augusztus 

Az V. Göcseji Dombé-

rozó keretein belül 
2021. július 10-én meg-
nyitotta kapuját telepü-
lésünkön a Kis Göcseji 
Kincsesház. A helyi és 
göcseji értékeket be-
mutató tárlatot Vigh 
László országgyűlési 
képviselő és Scheiber 
Ildikó polgármester 
nyitotta meg az egyko-

ri zárda épületében, ahol 
a helyi tárlat mellett a 
Premontrei rend történe-
tének 900 éves évfordu-
lója alkalmából szerve-
zett vándorkiállítás is 
megtekinthető volt.  

Az egykori zárdának, 
kápolnának, elemi isko-
lának, nővér, illetve ké-
sőbb pedagógus laká-
soknak helyet adó épü-
letegyüttest többszöri 
tulajdonosváltás után 
2019-ben vásárolta meg 
az önkormányzat, s pá-
lyázati forrás révén el-
kezdődött a felújítása. 
Első lépésként Kis-
Göcseji Kincsesház nyílt 

Nagylengyeli 
Hírmondó  

Nagy Tamás, novai plébános megáldja az épületet 

h á z  m ö g ö t t i   
részen. Megtekinthetőek 
a Göcsej Park újabb mi-
ni makettjei, valamint  

15-18 óra között láto-
gatható az óvoda épü-
lete melletti Kis Gö-

cseji Kincsesház is. 

Búcsúkor ingyenes ugrálóvár várja a gyermekeket  



2020 októberében 

avatták fel teleülé-
sünkön a Göcsej 
Parkot, amelyben a 
Belső-Göcsej tele-
püléseinek valós 
e l h e l y e z k e d é sét 
tükrözve helyez-
tünk ki névtáblá-
kat, amelyek mellé 
folyamatosan ér-
keznek a falvakból 
a jellegzetes épüle-
tek, szimbólumok. 

Kirándult a Nyugdíjas Klub 

Bővült a Göcsej Park   

 

 

 

A park ezen része 

nem játszótér, az itt 

kiállított makettekre 

felmászni, felkapasz-

kodni tilos és  

balesetveszélyes.  

 

Az elemek szándé-

kos megrongálása 

bűntetőjogi felelős-

séget von maga 

után. 

A nagylengyeli fú-
rótorony után idén 
újabb települések 
jelképével bővült a 

Faluház mögötti 
park, amely bármi-
kor szabadon láto-
gatható.  

Az elbeszélések szerint 
Domonkos édesanyja 
fia születése előtt álmot 
látott, amely prófécia 
volt a gyermek jövőjé-
ről. Látott egy kicsi, tar-
ka kutyát, amely a szá-
jában fáklyát vitt, 
amellyel körbe futotta 
és lángba borította az 
egész földet.  

Az anya elmondta ál-
mát öreg papjának, aki 
ezt mondta neki: a te 
gyermeked olyan hű 
lesz Jézushoz és egyhá-
zához, mint a jó kutya a 
gazdájához, és Krisztus 
világosságát fogja ter-
jeszteni, s szeretetének 
tüzével lángra lobbantja 
a világot. Szent Domon-
kos a nagy eretneksé-
gek korában (1200-as 
évek) ezreket hozott 
vissza az egyházba az 
evangélium hirdetésé-

vel és főleg a szeretet és 
jóság erejével. Szerzetes-
rendje, amelyet pápai 
jóváhagyással alapított, 
ugyanerre törekszik év-
századok óta.  

 A több mint 230 éves 
római katolikus templo-
munkat Árkosházi Sár-
kány Gábor  építtette, s 
1787-ben szentelték fel 
Szent Domonkos tisztele-
tére. Településünk bú-
csúja így Domonkos név-
naphoz kötődik. 

 

 

Szent Domonkos ünnepe  

A vírus miatti hosszú bezártság 
után újra kirándult a nagylengyeli 
Nyugdíjas Klub. A tagok 2021. jú-
lius 27-én a Göcseji Falumúzeum-
ba, illetve Magyar Olaj- és Gázipa-
ri Múzeumba látogattak el, majd a 
Bak melletti Csodák tavánál töltöt-
tek el egy kellemes, ebéddel egy-
bekötött délutánt.  

 



Hangos gyermekzsivajjal 
indult a nyári szünet el-
ső hete: idén első hely-
színként településünk 
adott otthont a hagyo-
mányos nyári napközis 
tábornak, amely azt kö-

Rekord számú gyermek táborozott  

vetően Gellénházán, il-
letve Petrikeresztúron 
folytatódott. Soha ennyi 
résztvevő nem volt még 
az öt napig tartó nagy-
lengyeli kavalkádban: 
57 gyermek játszott nap 
mint nap a Faluház falai 
között. A játék mellett 
kézműves foglalkozá-
sok, aikidó bemutató, 
táncoktatás, vetélkedők, 
túrázás, ismeretterjesztő 
és bűnmegelőzési elő-
adások várták a diáko-
kat.  

Megújul az orvosi rendelő     Vidám gyermeknap képekben 

Településünk sikere-
sen pályázott a Te-
rület- és Település-
fejlesztési Operatív 
Programban (TOP), 
amely célja többek 
között, hogy kerete-
ket biztosítson az 
önkormányzati in-
tézmények energeti-
kai fejlesztésére, il-
letve korszerűsítésé-
re. 

A pályázat révén 
t e l e p ü l é s ü n k 
32 836 291 Ft támo-
gatásban részesült a 
helyi orvosi rendelő 
felújítására, amely 
már 50 százalékos 
készültségben van. 
Megtörtént a nyílás-
zárók cseréje, a hő-
szigetelés, és zajla-
nak a belső munká-

latok, amely miatt a 
rendelőt jelenleg az 
utcafronti bejáraton 
lehet csak megkö-
zelíteni.  

A teljes felújítás és 
az megújult épület 
átadás 2021 novem-
berében várható. 

 

 

Rendelési idő 
 

Hétfő:  
13.00 -  16.00 

Kedd:  
08.00 – 11.00 

Szerda:   
08.00- 12.00 
Csütörtök:  

13.00 – 16.00 
Péntek:  

 13.00 – 15.00 

  



 Miserend Nagylengyel:  

Augusztus 1. 9:15 óra 

Búcsúi szentmise:  

Augusztus 8. 9:15 óra  

 

Minden vasárnap 9:15 óra  

 

Kovács József  

gellénházi plébános  

Tervezett programjaink  

Kutyasétáltatók figyelemébe 

A rendezvények az aktuális járványügyi szabályok betartása  

mellett  kerülnek megrendezésre. Megértésüket köszönjük! 

 

 

Szépkorúak napja  

 

2021. augusztus 27. 16:00 

Faluház mögött, szabad téren 

 

 

Falunap 

 

 2021. szeptember 18.  

Faluház és környéke  

 

 

 

Márton napi vígasságok  

 

 2021. november 12.  

Faluház és környéke  

 

 

A Nemzeti Művelődési In-

tézet létrehozta új, online 
tudásmegosztó portálját A 
szakkör néven. A 
https://aszakkor.hu címen 
elérhető oldal célja, hogy a 
hagyományos szakköri te-
vékenységek egyes fázisai-
ba az internet segítségével 
vonja be az érdeklődőket.  
A honlapon a népi mester-
ségek, mellett megtalálható-
ak játszóházi szakkörök vi-
deói, de egyes ünnepkörök-
höz—pl.: húsvét, anyák 
napja— kapcsolódóan is 
találunk szakköröket, me-
lyekből otthoni körülmé-
nyek  között is jól hasznosít-
ható ötleteket meríthetünk.  

Online tudás- 
megosztás  

Valószínűleg mind-

annyian ismerjük azt 
érzést, hogy sétálunk 
egy parkban, vagy ut-
cán, esetleg kivisszük a 
gyereket a játszótérre,  
netán füvet nyírunk és 
ott oda nem illő dolgo-
kat, történetesen kutya-
piszkot találunk. Azon 
túl, hogy ha belelépünk 
vagy esetleg elkaszál-
juk a fűnyíróval, kelle-
metlen perceket szerez-
hetünk magunknak, 
még fertőzés veszélye 
is van az ebül ottha-
gyott csomagnak. Az 
állati ürülék rengeteg 
megbetegedésért lehet 
felelős, s talán a legve-
szélyesebb egy játszó-

térre, egy homokozó-
ba bejutó végtermék. 
Amikor pedig egy 
forró nyári napon a 
száraz kutyaürülék 
porát széthordja a 
szél, akkor a közterü-
leten hagyott kutya-
piszok fizikai érintke-
zés nélkül is nagyon 
sok embert, kisgyere-
ket megfertőzhet.  

Mindemellett Ma-
gyarországon rende-
let kötelezi a kutya-
tartókat, hogy ked-
venceik után eltaka-
rítsák a piszkot. Jelen-
leg ennek elmulasztá-
sa esetén köztisztasá-
gi szabálysértést kö-
vet el a gazda, s akár 

szabálysértési bírsá-
got is kaphat. 

Tisztelettel felhívjuk 
a kutyát sétáltató 
lakosok figyelmét, 
hogy a fentiek tuda-
tában kellő felelős-
séggel járjanak el 
sétáltatáskor, ezzel is 
ügyelve környeze-
tünkre és embertár-
sainkra. 

Értékmentő  
 

A nemrég megnyílt  Kis 

Göcseji Kincsesházunk 

állandó és időszakos tárla-

toknak ad majd helyet. A 

helytörténeti kiállításunk 

anyagát folyamatosan sze-

retnénk bővíteni, s ehhez 

az Önök közreműködésé-

re is számítunk. Várjuk 

régi fotók, tárgyi emlékek, 

használati tárgyak, érde-

kességek felajánlását, akár 

időszakos céllal is.  

Érdeklődni Scheiber Ildi-

kó polgármesternél lehet. 


