
(Folytatás a 2. oldalon)

Zalalövő és KörnyékeZalalövő és Környéke
T é r s é g i   h a v i l a p XXIII. évfolyam 2021. július

Zöld varangy
2021 kétéltűje

Zöld varangy
2021 kétéltűje

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

Zalalövő lakosai újra együtt
ünnepelhették a Város Napját a
július 3-4-i hétvégén.

A szombat délelőtti Salla
Kupa kispályás labdarúgó-tor-
nát a tradíció szerint este ün-
nepélyes megnyitó követte,
ahol , ZalalövőGyarmati Antal
város polgármestere köszöntöt-
te a település lakosságát. Ez
alkalommal beszédet mondott
Vigh László országgyűlési kép-
viselő, miniszteri biztos, vala-
mint , a ZalaPácsonyi Imre
Megyei Közgyűlés alelnöke.

Mint minden éven, idén is
Zalalövő Város Önkormányza-
ta által alapított helyi kitünte-

Ismét közös ünneplés a Város Napján

tések, díjak átadásával folyta-
tódott a program.

Nyugdíjba vonulásuk alkal-
mából a legalább húsz éves
közszolgálati múlttal rendelke-
ző önkormányzati, illetve intéz-
ményeiben dolgozók – Horváth
Józsefné, Horváth Károlyné,
Németh Imréné Verteticsnéés
Szekeres Klára emlékplakettet
vehettek át.

A Zalalövői Borbarát Kör
Egyesület által szervezett ha-
gyományos borversenyen a bí-
rálatot végző zsűri ismét kivá-
lasztotta a város 2020-as évjá-
ratú borát vörös- és fehérbor

kategóriában. Az okleveleket
többek között Galambos Ist-
ván, a Zalalövői Borbarát Kör
Egyesület elnöke adta át. A
„Város bora” címet vörösbor
kategóriában Fekete Tamás
nyerte el merlot borával, fehér-
bor kategóriában pölöskei mus-
kotályos borával Németh Fe-
renc tudhatja magáénak a
címet.

Zalalövő Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének
döntése alapján az idei év-
ben Zalalövőért Ifjúsági Díj-
ban részesült versenykerékpáros

Elismerték kiváló teljesítményüket.
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Ha június második hétvégéje akkor .Bagolytúra Káváson
Immár 24. éve, hogy ebben az időpontban kerül megszervezésre a
hagyományos Kávási Bagolytúra, a falut körbeölelő hegyeken.
Kiszabadulva a pandémia fogságából került megrendezésre a
hegyen-völgyön, erdőben vezető útvonalon zajló a rendezvény.

A szervezés már elkezdődött jóval előbb, hogy a lebonyolítás
zökkenő és vírusmentes legyen. Megpróbáltuk izgalmassá, meg-
oldhatóvá tenni mind az útvonalat, mind a feladatokat. A menet-
irányt „megfordítottuk”, hogy a megszokott, tudott út kicsit más,
változatosabb, nehezebb legyen. Idén a rajt a sportpályáról, a kö-
zösségi háztól indult és ide is futottak be a csapatok bedobni a
faladatlapokat. Az élő állomások helyett „vak állomások” voltak,
ahol csak feladat volt kihelyezve. A feladatok megoldásához be
kellett vetni az okos telefont, állatismeretet, szaglást, növényis-
meretet, a célbaéréshez jól jött a térképolvasási ismeret. Előre-
gisztrációval indulhatott a csapat 6,5 km-es távon. Szép számban
jelentkeztek, 23 csapat mintegy 334 fővel regisztrált és indult az
első helyért.

A kisebb, nagyobb létszámú csapatok közül a bizo-Sajt@ok
nyultak a legjobbnak, az ő ismeretük első helyezést ért. Ered-
ményhirdetés a családi és elszármazotti sportnapon lesz augusztus
14.-én. Köszönet az önkormányzatnak, a civilszervezetek tagjai-
nak mind a szervezésben, mind a lebonyolításban való részvé-
telért. Bízzunk abban, hogy jövőre megszervezhetjük a 25. jubi-
leumi bagolytúránkat hagyományokhoz hűen élő állomásokkal, új
feladatokkal.

Mindenkit visszavárunk 2022-ben!

Bagolytúra Káváson

Ismét nagy sikere volt a túrának.

A miniszterelnökséget veze-
tő miniszter a Magyar Falu
Program keretében a „Felelős
állattartás elősegítése” címmel
írt ki pályázatot.

A pályázat célja a pályázat
címének megfelelően a felelős
állattartás elősegítése, mellyel
100 %-os támogatási intenzitás
mellett (azaz saját forrás igény-
bevétele nélkül) lehet megva-
lósítani

– a kutyák és macskák ivar-
talanítását, mellyel megelőzhe-
tő a nem kívánt szaporulat,

– az ivartalanításon áteső
állatok hiányzó

– transzponderének pótlá-
sát, és/vagy

– veszettség elleni oltásá-
nak pótlását.

A pályázaton az 5000 fő
állandó népességszám alatti te-
lepülések önkormányzatai, tár-
sulásai vehetnek részt.

Hagyárosböröndön az elő-
zetes igényfelmérést követően
egyértelművé vált, hogy van la-
kossági igény erre az ivarta-
lanítási programra, hiszen 36
állat ivartalanítására érkezett
jelzés. A sikeres pályázat érde-
kében sor került a pályázat
feltételeként előírt ebösszeírás
aktualizálására, valamint a
tényleges igényfelmérő ívek
kitöltésére. Ezzel párhuzamo-
san történt az egyeztetés a
feladatot vállaló állatorvossal,
majd került sor a szerződés és
egyéb dokumentumok aláírá-
sára.

Sikeres pályázat esetén az
érintett állatorvos az igényfel-
mérésben részt vevő eb és

Felelős állattartás elősegítése Hagyárosböröndön
macskatartók részére térítés-
mentesen végzi el az állatok
ivartalanítását, az ivartalanítá-
son átesett ebek elmaradt ve-
szettségi oltásának pótlását,
transzponderrel való megjelö-
lését. Erre közel egy éves
időszak állhat majd rendel-
kezésre.

A pályázat várható elbírá-
lási határideje szeptember vé-
ge. Így szerencsés esetben már
az őszi időszakban megkez-
dődhet az állatok ivartalanítása,
mely elősegíti a párzási idő-
szakban elkóborló ebek és
macskák számának csökkené-
sét, illetve megelőzheti a nem
kívánt szaporulatokat is.

Varga Katalin
polgármester

Ismét közös ünneplés a Város Napján
sportteljesítményéért, s a nép-
tánc területen végzett munká-
jáért . ZalalövőFábián László
Város Szolgálatáért Díjat vehe-
tett át pedagógusi munkájáért
Verteticsné Szekeres Klára. Za-
lalövőért díjat kapott Sütheő
Jánosné, aki a tanyagondnoki
feladatok ellátásában végzett
példaértékű munkát.

Radics Petra Hideg Zol-és
tánné ének műsorszáma, vala-

mint a Salla Néptáncegyüttes
vajdaszentiványi koreográfiáját
követően kiállítások megnyi-
tójára került sor.

A Salla Galérián ezúttal dr.
Bakler Ferenc nyugalmazott or-
vos fotókiállítása kapott helyet,
melyet Mészáros T. László fotó-
riporter, a Magyar Fotóművé-
szek Világszövetségének tagja
ajánlott a közönség figyelmébe.

A zalalövői értékeink c. tár-
latot kézimun-Bicsák Józsefné

kái és képeslapBerke József
gyűjteménye gazdagította, me-
lyet , aMatyasovszky Margit
Nemzeti Művelődési Intézet
Zala Megyei Igazgatóságának
igazgatója nyitott meg.

Az est folyamán fellépett a
helyi ifjúsági szín-Csúcsfejek
játszó csoport, valamint Szűcs
Enikő, a Fővárosi Operett Szín-
ház végzett növendéke és
Bellus Attila, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház szín-
művésze.

Másnap a hagyományos vá-
rosi reggelivel, a Menő Manó
csapat túrájával folytatódott a
program.

Délután vásárosok, vidám-
park, táncos, zenés kulturális
műsorok, civil csapatok főzése,
a Zalalövői Autó Motor Sport
Egyesület bemutatója, gyerme-
kek sportjátéka színesítette a
napot, mely az Ocho Macho
együttes nagykoncertjével és
látványos tűz show-val zárult.

BHK
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Ötödik alkalommal rendez-
ték meg a gazdákPacsa-hegyi
és a Zalalövői Borbarát Kör
Egyesület a hagyományos bagoly-
túrát. Az idén új helyszínen, a
Tündérkertnél gyülekeztek a csa-
patok, ahol jó hangulattal és zsí-
ros kenyérrel várták a résztve-
vőket. A túra útvonala is új volt,
mely kellemes, közel 4 km-es
szakaszból állt, ahol öt állomá-
son tréfás és ügyességi felada-
tokat oldottak meg a csapatok.

Bagolytúra a Pacsa-hegyen

Az idén 19 csapat teljesítette a
túrát, mely egyre népszerűbb a
helyiek körében.

A szervezők elmondása sze-
rint nemcsak a gyönyörű termé-
szeti környezet, a játékos felada-
tok, hanem a közösségi program
is vonzza az embereket. A túra
előtti beszélgetés, találkozás, a
vidám hangulat összekovácsol-
ja a helyi lakosokat. A szerve-
zők a jó hangulatról és a vacso-
ráról is gondoskodtak.

Feladatokat is meg kellett oldani.

Ritka ünnepi alkalom Zala-
lövő életében, hogy ilyen szép
korú tagjaikat köszönhetnek fel.
Tóth Sándornét Magdus nénit a
közelmúltban Gyarmati Antal
polgármester és Kovács Ildikó
jegyző látogatta meg a 90. szüle-
tésnapján és ajándékcsomaggal,
virágcsokorral, valamint Orbán
Viktor miniszterelnöki köszöntőjé-
vel lepték meg az idős asszonyt
(képünkön).

Magdus néni Zalalövőn nőtt
fel, fiatalon férjhez ment egy szin-
tén zalalövői fiatalemberhez és
házasságukból 3 gyermek szüle-
tett. Életében mindössze két mun-

90 éves köszöntése Zalalövőn

kahelye volt, az is Zalalövőn, a he-
lyi szövetkezetben és a tégla-
gyárban. Előbbiből ment nyug-
díjba, azóta is Zalalövő a szíve
csücske.

Özvegyasszony, ám Magdus
néni korát meghazudtolva boldo-
gan éli mindennapjait, jó egész-
ségnek örvend. Hetente több-
ször főz, kertészkedik, szívesen
olvasgat és nagyon várja, hogy a
szociális központ végre tarthasson
közösségi összejöveteleket, ahol
a nyugdíjas-klubban a klubta-
gokkal tud beszélgetni, nótáz-
gatni, hiszen azt nagyon szeret.

PK

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

A gyermeknap számos ország-
ban a kiemelt napok közé tar-
tozik.

Története visszamegy egészen
1920-ig, amikor is Törökország-
ban először rendezték meg az
ünnepet. Magyarországon az Or-
szágos Gyermekvédő Liga kez-
deményezte már a 20. sz. első
évtizedeiben, 1954-ben az ENSZ
javaslatára, egyre több ország-
ban tartottak egyetemes gyer-
meknapot.

Zalalövőn a már évek óta
sikeres rendezvény Szivárvány
Gyermeknapként rögződött a
köztudatban. Idén a program
új, tágasabb helyszínt kapott a
Szabadidő parkban.

Labdarúgó tornával indult a
reggel, mely a Sportcentrum-
ban kapott helyet. Délután szá-
mos játéklehetőség, kézműves
foglalkozás, a közkedvelt arc-

Egy boldog nap Zalalövőn
és csillámfestés várta a gyere-
keket, családokat. Idén is lehe-
tett ügyeskedni a Zalalövői Ál-
talános Iskola Exatlon sportos
feladatainak teljesítésével, egyéb
játékokkal. Új elemként rodeó
bika, kalandpálya, Zalalövői
Auto Motor Cross Egyesület be-
mutatója szórakoztatta a vendé-
geket a tűzoltóautó szemrevétele-
zése mellett.

Idén a gyermeknapon kerül-
tek átadásra a babautalványok,
melyek az idei évben született
gyermeket köszöntötte. Az utal-
ványokat , Za-Gyarmati Antal
lalövő város polgármestere, La-
ki Eszter Szakály Évaés vé-
dőnők adtak át.

A gyerekeket sok színes prog-
ram várta, az ügyesebbek ki-
próbálhatták a mézeskalács dí-
szítést, a korongozást, nemeze-
lést, ujjbáb készítést, hímzést,

de nagy sikere volt a csillám-
tetoválásnak, arc-, és hajfestés-
nek lufihajtogatásnak is.

Palacsintáért, prószáért, üdítő-
ért, gyümölcssalátáért lehetett sor-
ba állni a civil egyesületek sát-
rainál, mindemellett kutyás be-
mutató, műsora,Kovács Kata
extra buborék show-ja, Arany-
kapu Takács Családikoncert, a
Zenekar műsora hívta énekelni
az ifjú korosztályt.

Az esemény fő támogatója
Zalalövői Városszépítő és Környe-

zetvédő Egyesület, Generációk
együtt családi közösségi rendez-
vények megvalósulása című pá-
lyázati program, mely a Mi-
niszterelnökség és a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. a Magyar Fa-
lu Program Falusi Civil Alap-
ból támogat. Mindemellett szá-
mos felajánlás segítette a ren-
dezvény megvalósulását, zala-
lövői intézmények, üzletek, ci-
vil szervezetek, magánszemé-
lyek, önkéntesek támogatásával.

BHK
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1885. május 13-án lett ren-
dezett tanácsú város Zalaeger-
szeg. A hagyományok szerint
mindig a május 13-hoz legkö-
zelebb eső pénteki napon
szoktak megrendezni az ünne-
pi közgyűlést, ami idén május
14-én lett volna, de a korona-
vírus világjárvány miatt ez a
rendezvény is elmaradt, így
csak az első polgármester, Ko-
vács Károly (1885-1895) em-
lékkövét koszorúzta meg az-
nap polgár-Balaicz Zoltán
mester.

Az ünnepi közgyűlést csak
halasztással, június 25-én tud-
ták megtartani a járványvé-
delmi szabályoknak megfele-
lően. Reggel közösen imád-
koztak Zalaegerszegért és min-
den polgáráért a Mária Mag-
dolna Plébániatemplomban,
ahol a római katolikus, a refor-
mátus és az evangélikus egy-
ház helyi vezetői mondtak
áldást.

Az ünnepi közgyűlés a vá-
ros dísztermében zajlott. A
résztvevők megtekintették a
rendezvényre készült kisfil-
met, Já-dr. Besenczi Árpád
szai-díjas színművész, a Heve-
si Sándor Színház igazgatója
verset szavalt, ifj. Horváth Ká-
roly zenésztársaiés műsort
adtak, majd Balaicz Zoltán
polgármester és dr. Rétvári
Bence miniszter-helyettes (Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma) mondtak ünnepi beszédet.
Dr. Rétvári Bence egyebek
mellett arról szólt, hogy „mi,
magyarok egy nemzet és nem
egy nemzetiség szeretnénk
maradni” 1100 éves büszke
nemzetként. „Nekünk nincs
mit szégyellni a történelmünk-

Zalaegerszeg ünnepelt
Közgyűlés a 600 éves évforduló jegyében

ben”, mindig „csak azt akar-
tuk, hogy minden birodalom
vagy minket körülvevő állam
hagyja, hogy a saját munkánk
eredményeiből tudjunk gazda-
godni” – tette hozzá.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter kiemelte:

– Mindig büszkén emleget-
jük városunk 774 évvel ezelőt-
ti, 1247-es első írásos említé-
sét. Az oklevél szerint már
akkor is kőből épült templom
állt itt, vagyis az alapítás bi-
zonyosan korábban történt.
Idén azonban a várossá válás,
a várossá alakulás egy másik
fontos pillanatát idézzük fel.
Zalaegerszeg egy 600 évvel
ezelőtti, 1421-es oklevélben
szerepel először mezőváros-
ként, latinul oppidumként, ami
a középkorban már egyfajta
önkormányzatiságot is jelen-
tett. Az első ismert városbí-
rónak, a mai polgármester
elődjének nevét is ebből az
időszakból tudjuk, Mihály
deáknak hívták, neve pedig
arra utal, hogy írástudó volt,
ami ritkának számított ak-
koriban egy vidéki mező-
városban. A későbbi adatok
alapján a városbíró mellett az
elöljáróságnak 12 tagja volt,
12 esküdt, tulajdonképpen a
mai 17 fős képviselő-tes-
tület elődje. Kiadványaikat
évenként, pünkösd előesté-
jén pecsételték meg a tele-
pülésünk védőszentjét, Mária
Magdolnát ábrázoló pecsét-
nyomóval.

Az ünnepi közgyűlésen
posztumusz díszpolgári cím-
ben részesült néhai Fischer
György Munkácsy-díjas szob-
rászművész, a kitüntetést gyer-

mekei, ésFischer Judit
Fischer Bence vették át.

Pro Urbe díjat vehetett át
dr. Bérces Edit ultramaratoni
futó, világcsúcstartó, világ- és
Európa-bajnok, Magyarország
minden idők legeredménye-
sebb ultramaratoni futója, va-
lamint , a DeákKiss Gábor
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója.

A tavalyi ünnepi közgyűlés
keretében helyezték el a dísz-
teremben Zalaegerszeg első,
1247-es írásos említésének do-
kumentumát, azt a 774 éves
oklevelet, melyben Zlaudus
veszprémi püspökre ruházták
át több, Zala vármegyei plé-
bánia, köztük a zalaegerszegi
Mária Magdolna templom
oltárának jövedelmét. Ez az
oklevél említi először a város
nevét, még „Egurscug” formá-
ban. Az idei jubileumi eszten-
dő méltó arra, hogy a 600
évvel ezelőtt keletkezett, Zala-
egerszeget először mezőváros-
ként említő 1421-es oklevél
írásképében rekonstruált pél-
dányát is ebben a vitrinben
tárolják. A dokumentumot
Zalaegerszeg díszpolgára, dr.
Gyimesi Endre, volt polgár-
mester, címzetes levéltárigaz-
gató és főle-dr. Bilkei Irén
véltáros, címzetes igazgató, az
oklevél, valamint a korabeli
várostörténet kutatója adta át
Balaicz Zoltán polgármester-
nek, aki végleges helyére tette
a Zalaegerszeg első mezővá-
rosi írásos említését tartalmazó
oklevelet.

2020. februárjában nagy
örömöt és lelkesedést keltett a
megyeszékhelyen az a hír,
hogy a párizsi Francia Foto-
gráfiai Társaság gyűjteményé-

ben előkerült egy Zalaegersze-
get az 1840-es években, mint-
egy 170 évvel ezelőtt ábrázoló
dagerrotípia. A képen Zala-
egerszeg főtere látható egy
piaci napon, az Arany Bárány
vendégfogadó emeleti ablaká-
ból fényképezve. Az eddigi
kutatások alapján feltételez-
hető, hogy a fotográfiát Au-
guste de Gerando készítette,
aki Teleki Blanka húgát, Teleki
Emmát vette feleségül. Augus-
te de Gerando könyveivel és
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc idején tett dip-
lomáciai szolgálatával segítet-
te Magyarországot. 1845-1847
között körbeutazta a Dunántúlt
és visszaemlékezései alapján
tudjuk, hogy 1847. június 14-
én, hétfőn részt vett Zalaeger-
szegen a Zala vármegyei tiszt-
újításon. Másnap, 1847. június
15-én, kedden piacnap volt,
így talán akkor, 174 évvel ez-
előtt készülhetett a dagerrotí-
pia. , adr. Kostyál László
Göcseji Múzeum igazgatója és
Béres Katalin főmuzeológus, a
dagerrotípia helyi kutatója
jelképesen átadták a város
közösségének a Zalaegersze-
get 174 évvel ezelőtt ábrázoló
kép nagyított másolatát. A ké-
pet Balaicz Zoltán polgármes-
ter vette át és a Városházán
helyezi el.

A záróbeszédet Vigh Lász-
ló országgyűlési képviselő
mondta.

Még az idei, jubileumi
évben, a 600 éves évforduló
jegyében elhelyezik a történel-
mi belváros területén az első,
1421-ből ismert városbíró, Mi-
hály deák szobrát, Farkas Fe-
renc Zalaegerszegért díjas
szobrászművész alkotását.

Az ünnepi közgyűlésen kitüntetéseket adtak át.

Zalalövő és Környéke
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Nagyon örültek a zalahás-
hágyiak annak, hogy a Covid
19 vírus visszavonulóban van.
A több mint egy éve tartó fe-
gyelmezett magatartásnak – a
távolságtartási, a maszkviselési
és a kijárás időkorlátozási sza-
bályai betartásának és termé-
szetesen az átoltottságnak – meg-
lett az eredménye: a kormány
lehetővé tette – többek között –
a kirándulások megszervezését.

Felkerekedtek idősebbek és
fiatalok a Nyugdíjas Baráti Kör
szervezésében az idei első, kö-
zös együttlétre. Július 19-én reg-
gel 6 órakor több mint har-
mincan indultak, majd még ti-
zenegyen csatlakoztak hozzá-
juk Körmendről, Szombathelyről.

Az első idei kirándulás Zalaháshágyról

Az első állomás, ahol tíz
órára várták őket Oroszlány-
Majk, a Kamalduli Remeteség
épületegyüttese volt. A védett-
ségi igazolványok ellenőrzése
után nyílt lehetőség az ide-
genvezetéssel lebonyolított lá-
togatásra. Sajnos a felújítások
miatt az angolkertet és a re-
meteházakat nem, csak a belső
tereket, az ott lévő kiállításokat
lehetett megtekinteni. Így is szép
látványban volt részünk.

Következő állomás a Bokod
faluban lévő lebegő-falu, va-
gyis a horgászstégek voltak. A
terület a Vértesi Erőmű üzemi
területe, így csak rövid be-
pillantásra volt lehetőségünk,

de az élmény felemelő volt.
Császár falu következett, a
Henryx-city Western fa-, avagy a
lu. Ez egy szuper hely, ami be-
mutatja a western világot, jel-
legzetes épületeivel, kocsmá-
ival, vonattal együtt. A kiváló
kaszkadőr csapat szórakoztató
módon mutatta be a régmúlt vi-
lág vadnyugati életét.

Ezután a lévő MiniKisbéren
Magyarország Makettparkot ke-
restük fel, ahol az ország neveze-
tes épületeinek, tereinek kicsinyí-
tett másában, no meg a csodálatos
parkban gyönyörködtünk. A kime-
rítő nap után jól esett a Patyi
Étteremben elfogyasztott estebéd.

Horváth Gyula

A magyarszecsődi Sárkányha-
jó Road Shown 130 versenyző
szállt vízre premier, illetve csa-
ládi, baráti és település kategó-
riában. Ráckeve, Székesfehér-
vár, Orfű, Balatonszemes, Vác
és Szigetmonostor mellett Ma-
gyarszecsőd volt a Magyar Ka-
jak Kenu Szövetség verseny-
rendszerében szereplő sárkány-
hajó roadshow egyik állomása.

Premier kategóriában három
csapat állt rajthoz, ezekben az
egységekben tapasztaltabb sár-
kányhajósok versenyeztek, mind-
annyian Zala megyéből. Első
helyen végzett a nagykanizsai
Nagykanizsai Vízi Sárkányok
(NaVi SE), második lett a Sár-
kányjárat (Nagykanizsa, Tata Bu-
dapest egyesülés), harmadik a
Stempin Vízisport Mentor. A fő-
ként amatőröknek meghirdetett

Zalaháshágy sárkányai
(családi/baráti, céges, települé-
sek) kategóriában kilenc csapat
mérte össze tudását a kétszáz mé-
teres versenypályán. Itt is zalai
győzelem született, a Zalahás-
hágy Sárkányai elnevezésű csa-
pat vitte el az aranyérmet, mellyel
kivívta a jogot az országos dön-
tőn való részvételre (Szeged
szeptember 19.).

A Zalaháshágy Sárkányai csa-
patot hívta életre.Stempin Zoltán

– Budapestről három éve
költöztünk Zalaháshágyra felesé-
gemmel, Oroszi Beátával és két
kisgyermekünkkel. A kis falunk-
ban élő vízimúlttal rendelkező
barátaink és családtagjai, valamint
egy vaspöri „idegenlégiós”, a za-
laegerszegi katasztrófavédelem
kötelékében dolgozó lelkes bará-
tunk alkotta hajóegység bizo-
nyult a legerősebb csapatnak.

Zalaboldogfa Község Önkor-
mányzata társadalmi munka ke-
retében hirdette meg a Petőfi ut-
ca kátyúzását és az útburkolat
javítását, emellett a templom kert-
jének szépítését.

Útburkolat javítása

A közös ebéd elfogyasztása
mellett a közösség lakói szépí-
tették a falu látképét.

Az önkormányzat köszöni a
falu lakóinak a részvételt és a ki-
tartó munkát.
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2018-ban egy családi kripta
felújítása nyerte el a Baumit Év
Homlokzata pályázatának ügy-
vezetői különdíját. A zalai falu,
Bagod temetőjében álló sírká-
polna megmentése nem csak a
kulturális értékek megőrzésére
szép példa, de egy szülőföld-
jéről elüldözött, zalai gyökerei-
hez ragaszkodó nemes család,
és egykori otthonuk fordulatos
története is, szerencsés véletle-
nekkel és happy enddel.

Kiss Ádám
„A szép történeteket sze-

retem. És ez egy nagyon szép
történet.” – mondja ,Illy Gábor
a Baumit Kft. ügyvezetője ar-
ról, hogy miért adott ügyve-
zetői különdíjat egy kripta fel-
újítására a Baumit 2018-as Év
Homlokzata pályázatán. És va-
lóban, a boldogfai Farkas ne-
mesi familia sírkápolnájának
felújítása szép, kanyargós és a
legjobb értelemben tanulságos
történet.

Bagod élénk, igyekvő falu a
Zala völgyében, az Ausztria

Egy falu és egy ősi család megtalálta a közös múltját
Év Homlokzata sikeres pályázat Bagodban

felé vezető 76-os főút mentén,
pár percre a zalai megyeszék-
helytől. Aki erre autózik egy
átlagos hétköznapon, az a sok
magyar falura jellemző szomo-
rú kihaltság helyett jövés-me-
nést, földekre induló traktoro-
kat, iskolásokat, városba tartó
ingázókat láthat. A történelem

A Bagodi Fekete István
Általános Iskola átépítéséhez
kapcsolódóan önkormányza-
tunk több ütemben megújítja
Csertán-mauzóleum melletti fü-
ves pályát, mivel az elmúlt
hozzávetőlegesen 40 évben
semmilyen jelentősebb „felü-
letkezelést” nem kapott.

Egy különleges gép, úgyne-
vezett gréder, más néven talaj-
gyalu végezte a terület szintbe
hozását, mely méreténél fogva
is látványos. Facebook cso-
portunkon keresztül ajánlottuk
a megtekintését kicsiknek és

Tovább szépül a bagodi iskola környezete
nagyoknak egyaránt, mivel
nem minden nap láthatunk
ilyen tevékenységet ennyire kö-
zelről.

Ezúton kérjük, a kiszala-
gozott részen belül (grédere-
zett, fűmaggal vetett terület) ne
tartózkodjunk, ne járjunk át,
hogy őszre, mire az iskolások
birtokba vehetik az új környe-
zetet, ahhoz méltó pályán
játszhassanak, hancúrozhassa-
nak, sportolhassanak.

Köszönjük szépen.
Bagod Község

Önkormányzata

nagy eseményei nem erre tör-
téntek, de Bagodról a ma-
gyar gazdáknak beugrik az itt
gyártott bagodi eke, az oszt-
rák vadászoknak a környező
erdők vadállománya, az Őrség-
be utazóknak pedig a hosszú út
utolsó fél óráját jelentő Bagod-
tábla.

A Zalaegerszeg felől érke-
zőknek elsőként egy kápolna
kapja el a tekintetét. A főúttól
néhány méterre, a faluszéli te-
metőben álló épület lepusztult-
sága évtizedek óta a tájkép ré-
sze volt. Néhány éve azonban
eltűnt a málló vakolat és a fog-
híjas tető, a kis kápolna újra
egyszerűségének régi fényében
néz le a Zala-völgyre.

Ha Bagod nem is került be
a történelemkönyvekbe, de az
egykor itt élt nemesi família, a
boldogfai Farkas család alapo-
san kivette a részét a történe-
lemből, országgyűlési képvise-
lőkkel, katonatisztekkel, me-
gyei vezetőkkel és jogtudósok-
kal. Boldogfai Farkas Imre
reformkori politikus, Deák
Ferenc, a haza bölcse jó ba-
rátja volt, és az 1848-as nem-
zetőrséget szervezte Zalában.
Özvegye és fiai az ő emlé-
kére emeltettek sírkápolnát a
falu temetőjében 1881-ben. A
romantikus stílusú épület vé-
gül 9 családtag végső nyughe-
lye lett.

Az alsóbagodi Farkas-kúria
utolsó ura, boldogfai Farkas Ti-
bor sem csak a bagodi határ-
ban vadászgatott. Bécsben és
Cambridge-ben tanult, London-
ban jogot tanított az I. világ-

háború előtt, huszártisztként
vitézül harcolta végig a nagy
háború olasz és orosz frontját, a
Horthy-kor idején sok éven át
országgyűlési képviselőként
politizált. Farkas Tibor aktív
földbirtokosként a gazdák ügyét
képviselte az országos politiká-
ban, de a kúriája otthon is nyit-
va állt a bagodiak előtt, ügyes-
bajos dolgaikban segítette a fa-
lusiakat, támogatta a rászo-
rulókat.

1940-ben Farkas Tibor is a
családi sírboltba került, és a
hátramaradtakra már nem sok
jó várt. A háború jött, a csa-
ládnak menekülnie kellett. A
kastélyba először a németek,
aztán az oroszok fészkeltek be.
Az épületet kifosztották, majd
államosították, tulajdonosai nem
térhettek többé haza. Pálffy
Judit, Farkas Tibor özvegye
egy szociális otthonban hunyt
el, a boldogfai Farkas rokon-
ságot Észtországtól Venezue-
láig sokfelé fújta szét a tör-
ténelem.

A kastélyban iskola és ál-
lami gazdaság működött, a ká-
polnát csendben ette az enyé-
szet, feltörték, a harangját is
ellopták. A két épület sorsa
még így is szerencsésebben
alakult, mint megannyi egykori
kúriáé és sírbolté, félreeső li-
getekben és pusztákon, amiket
a csupasz téglákig felprédált a
hálátlan utókor. 1986-ban Ma-
kovecz Imre és Koppány Zol-
tán építészek tervei alapján
faluházként született újra az ad-
digra teljesen lelakott kastély.
Harminc évvel később végre a

Ilyen volt és ilyen lett…
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Megemlékezés a trianoni
diktátumról Zalacsében

Az Erdeifaluért Alapítvány
szervezésében kétnapos prog-
rammal emlékeztek a 101 éve
történt eseményekre.

Június 4-én harangszó indí-
totta az ünnepséget. Mikó-Ba-
ráth György, az alapítvány szó-
vivője köszöntötte a jelenle-
vőket, és kiemelte, hogy a múlt
tragédiái arra tanítanak bennün-
ket, hogy a marakodás, a meg-
osztottság vagy akár az ön-
marcangolás helyett bármilyen
nehéz is, a megoldást kell meg-
találni.

Továbbiakban emlékbeszé-
det mondott ,dr. Császár Zoltán
a KDNP Zala megyei választ-
mányának elnöke, valamint
Farkas Ignác Jászai-díjas szín-
művész szavalatát hallhatták az
egybegyűltek. Az ünnepi műsor
szentmisével zárult, melyet Mi-

kolás Attila salomvári plébános
celebrált.

Másnap , Zala-Erdei Csaba
cséb polgármestere mondott kö-
szöntőt, melyben hangsúlyozta,
hogy az emlékparkban sétálva
magunk is érzékelhetjük az egy-
kori és jelenlegi Magyarország
területi különbségét. A megem-
lékezésen beszédet mondott
még országgyűlésiVigh László
képviselő, miniszteri biztos.

Az ünnepség zárásaként a
Keresztút című oratórium volt
hallható a Kajos család előadá-
sában. A zenemű nagyzenekari
átiratát zala-Monostori János
csébi lakos készítette, mint
ahogy a parkba kihelyezett,
Jézus kereszthalálát bemutató
stációk elkészítése is Monostori
János keze munkáját dicséri.

Cséber József

Méltó módon emlékeztek.

A Nemzeti össze-
tartozás napja alkal-
mából ünnepi megem-
lékezést és koszorú-
zást tartott Zalabol-
dogfa Község Önkor-
mányzata. Magyaror-
szág szétszakításának
tragédiájára emlékez-
tek a képviselő-tes-
tület tagjai.

Zalaboldogfa Köz-
ség Önkormányzata
a Trianon-emlékmű-
nél tartott koszorú-
zással tisztelgett a
nemzet egysége előtt.

Koszorúzás a Trianon emlékműnél

Zalaboldogfán sem maradt el a megem-
lékezés.

kápolna felújítása is elkez-
dődhetett.

2016-ban a bagodi önkor-
mányzat egyszerre két megke-
resést is kapott, amit először
valamiféle átverésnek hittek.
Az egyikben egy budapesti
hölgy érdeklődött, hogy kié a
romos kápolna, és hogyan le-
hetne felújítani. A másikban
egy fiatal kutató jelentkezett,
aki a családtörténeti kutatáso-
kat akart megosztani az önkor-
mányzattal.

Mindkét jelentkező a bol-
dogfai Farkas család tagja volt.
A budapesti hölgy Papp Fer-
dinándné Farkas Éva, Farkas
Tibor testvérének, Dénesnek az
unokája volt. Farkas Dénest a
II. világháború utáni rövid de-
mokratikus kor aktív politiku-
saként szinte haláláig figyelte
az államvédelem, kitelepítették,
az 56-os forradalomban való
részvételéért börtönbe is került.
Fia, Ferenc Ausztriába disszi-
dált, de a hetvenes évektől
hazajárt a család emlékeit ku-
tatni. Ezt a missziót folytat-
ta Éva lánya, aki teljesítve az
apa és a nagyapa vágyait, ha-
zavitte a hamvaikat Zalába, és
amikor 2016 körül egy na-
gyobb összeget örökölt, eldön-
tötte, hogy abból felújítja a
családi kriptát.

A fiatal történész Farkas
Ákos András venezuelai-ma-
gyar politológus és családfaku-
tató volt, a família másik ágá-
nak tagja, aki a dél-amerikai
magyar emigrációban nevelke-
dett. Ákos 20 éves koráig nem
beszélt magyarul, de a zalai
nemesi öntudat a zalai dom-
boktól 10.000 kilométerre is
gyökeret vert benne, ezért
2005-ben Magyarországra jött,
hogy felkutassa a család tör-
ténetét. Bagodba 2012-ben ju-
tott el: mint egy zsebkendő
szorongatós családi filmben, a
távolságot némileg rosszul fel-
mérve gyalog indult neki a 10
kilométerre lévő Zalaegerszeg-
ről, hogy láthassa az ősi birtok
nyomait.

A kezdeti félreértés hamar
eloszlott: Sipos Ferenc bagodi
polgármesterben Farkas Éva
partnerre talált. Az önkormány-
zat megszavazta a hiányzó
összeget a renováláshoz, és a
következő két év során kívül-
belül megújulhatott a leromlott
épület. A felújítás a helyiek
tetszését is elnyerte, a szép
mellett a praktikumot is néző
bagodi öntudat örömmel köny-
velte el, hogy a falujukba érke-

zők végre nem egy romos épü-
letet látnak meg először.

Szép történet nincs szeren-
csés véletlenek nélkül, itt sem
volt ez másképp. A kivitelezést
a Végh és Tuboly Kft. vállalta a
szomszéd faluból. A mesterek
Baumit termékeket is használ-
tak a felújításhoz, így egy Bau-
mit logós épülethálóval takar-
ták le a kápolna köré állított
állványzatot. A főút közelsége
most is jól jött: egy alkalommal
arra autózott a Baumit területi
képviselője, aki látván a hálót
és a mögötte fiatalodó kápol-
nát, megkereste a kivitelezőt,
nem akarna-e nevezni az Év
Homlokzata pályázatra. Akart
is meg nem is: Sipos polgár-
mester emlékei szerint egy
ideig egymás között tologatták
a jelentkezési lapot, hogy a
végén maguk lepődjenek meg a
legjobban, amikor megnyerték
az ügyvezetői különdíjat, és
ezen felül még több zsák építő-
anyagnyi támogatást a kápolna
belső felújításához.

És hogy a végén minden
szál összeérjen: amikor Farkas
Ákos kutatni kezdte a családja
történetét, zalai történészektől
kért segítséget. Így találta meg
a zalai nemesség történetében
jártas Béres Katalint, aki maga
is Bagodban született, nem
csak a szakember szemével is-
merve a helyeket és szereplő-
ket, akiket Ákos felkutatni vá-
gyott. Hasonló múlt megismer-
tetési vágy dolgozott a polgár-
mesterben is, aki 2018-ban
Tóth Norbert képzőművész-
tervezővel egy olyan helytör-
téneti albumot álmodott meg,
ami szakít az unalmas, száraz
falutörténetek sorával és a tör-
ténészi alaposság mellett a ba-
godiak személyes emlékeivel,
fotóival tölti meg az oldalakat.
A könyv szerzőjének Béres
Katalint kérték fel, oldalain
pedig külön fejezetben kaptak
helyet a boldogfai Farkas csa-
lád bagodi mindennapjait őrző
emlékek is. 2019 november
végén könyvbemutatót tartottak
a bagodi faluházban: Farkas
Tibor, a jó földesúr egykori
kúriájába alig fértek be az
érdeklődők, akik a könyveket is
olyan gyorsan elkapkodták,
hogy egyből utángyártást kel-
lett rendelni.

Az írás eredetije a Baumit
Kft. megbízásából készült, a
szöveget az ő hozzájárulá-
sukkal közöljük.

Bagod Község
Önkormányzata
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Nemzeti összetartozás-napi
megemlékezést tartottak 2021. jú-
nius 4-én . Or-Zalaszentgyörgyön
szágszerte és a határokon túl is
megemlékeztek az első világhá-
borút lezáró trianoni békediktátum
aláírásának 101. évfordulóján.

A zalaszentgyörgyi esemé-
nyen megjelenteket Kovács

Megemlékezés Zalaszentgyörgyön

Dezső polgármester köszöntöt-
te, majd festő-Buday Mihály
művész beszélt a nemzetünk
erejéről és összetartozásáról.

Zárásként a község Testvér-
települési Parkjában a részt-
vevők 101 fáklyát gyújtot-
tak meg.

Zs.E.

Előző számainkban részle-
tesen beszámoltunk a Zala-
szentgyörgyi Közös Önkor-
mányzati Hivatal történetéről, a
változásokról, s említettük a
folyamatban lévő átalakításo-
kat, korszerűsítéseket. Utób-
biak összefoglalására kértük
Takácsné dr. Simán Zsuzsanna
körjegyzőt.

– Szélesebb lett a hivatal
bejárati ajtaja és az emeletre
vezető lépcső. A régi irattár
terhére nagyobb lett az eddigi
szűkös polgármesteri iroda, a
mozgáskorlátozottak számára

Felújított hivatal a lakosság szolgálatában
is könnyen elérhető WC lett
kialakítva. Az emeleten díszte-
remmel lett gazdagabb a hiva-
tal, nagyobb létszám esetén is
lehet értekezleteket tartani, s
méltóbb körülmények között
tarthatjuk az esküvőket is. A
tetőtérben az irattár helyén egy
új iroda kialakítását is sikerült
megoldani. Padlózat- és járó-
lapcsere történt, ugyanakkor a
déli oldalon kialakítottunk a
leendő erkélynek egy ajtót.
Ennek megépítését egy sikeres
pályázat segítségével, vagy
önerőből tervezzük. Bútorzat-
cserére került sor, s tágasabb és

kényelmesebb lett a konyha is.
Korszerűsítettük az informa-
tikai hálózatot, az internetszol-
gáltatást immár a kormányzati
rendszer adja optikai kábelen
keresztül.

A beruházás összköltsége
31 millió 474 ezer forint volt,
ehhez 29 millió 900 ezer forint
pályázati támogatást kaptak, a
hiányzó összeget önerőből fe-
dezték. A generálkivitelező a
helyi volt.Cseke Kft.

A közös hivatalhoz Zala-
szentgyörgy, Kávás, Zalabol-
dogfa, Babosdöbréte, Zalacséb
és tartozik.ZalaháshágyDísztermet alakítottak ki.

Akadálymentesített WC.

Tizenhatodik alkalommal
gyűltek össze Zalaszentgyör-
gyön a hagyományos nyári mű-
vésztelep alkotói, akik közül
többen nem először voltak a
zalai település vendégei.

Mint azt a művésztelep ki-
találója, állandó szervezője,
Buday Mihály elmondta, ezút-
tal huszonegy alkotó tette tisz-
teletét Németországból, Üzbe-
gisztánból, a Vajdaságból, a

Immár tizenhatodszor…
Partiumból, s természetesen az
országhatáron belülről.

Ebben az évben a zentai
Balla Ákos Zwara édesapjaés
közös kiállításával kezdődött a
tábor. A résztvevők sokféle
stílust és technikát képviselve
gondoskodtak a tábor sokszínű-
ségéről.

Az alkotás mellett termé-
szetesen a kikapcsolódásra is
jutott idő.
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A sztiválSoproni Tündérfe
egy igazi gyermekparadicsom,
melyet a belvárosban fekvő
Erzsébet parkban rendeznek
meg évről évre. A park va-
rázslatos rendezvényhelyszín,
hiszen a hatalmas fái hűsítő
árnyékot nyújtanak ebben a
nyári forróságban, így a gyer-
mekek és családjaik zavarta-
lanul élvezhetik a programokat.

A gyermekek többsége tün-
dér - és manóruhákba öltözve
érkezik a helyszínre, és a prog-
ram szervezői, közreműködői
is gyakran hasonló jelmezekbe
bújnak. Ez már önmagában egy
nagyon kedves, barátságos han-
gulatot ad az egész rendez-
vénynek.

Három hagyárosböröndi formáció a Soproni Tündérfesztiválon
A kétnapos – 14 éve állan-

dó, népszerű – program a csa-
ládok számára ingyenesen láto-
gatható. A szervezők az egész
park területén a gyermekek
szórakozását, jókedvét célzó
programokat, játéklehetősége-
ket kínálnak (óriás társasjáté-
kok, hinták, ügyességi játékok,
buborékfújás, hatalmas labdák,
és a sok bemutatópont). A fesz-
tivál azért érdekes számunkra,
mivel ezen a méltán nagyhírű,
színvonalas rendezvényen há-
rom hagyárosböröndi formáció
is képviseltette magát a 2021.
június 26-27.-i hétvégén. Az
egyik formáció az Aranykapu
Zenekar volt, melynek oszlo-
pos tagja , akiLőrinc Tamás

Hagyárosböröndön él. A zene-
kar vasárnap lépett fel, ahol az
új, „Mesebeli csillag” című
albumukról is megszólaltak
dalok. A jó hangulatú előadá-
sukon a közönség is velük éne-
kelt. Akinek kedve volt, még
tündértáncot is lejthetett a vi-
dám muzsikára.

A másik formáció a Magyar
Hagyományőrző Faművesek
csoportja volt. Ők is rendszeres
résztvevői a különböző családi
fesztiváloknak. A Tündérfesz-
tiválra a régi, famegmunkáló
eszközgyűjteményükből vittek
látványos darabokat, melyeket
a lelkes közönség ki is pró-
bálhatott. Dolgozott a sok kis-
gyermek kéz alatt a fűrész, a
fafúró és a gyalu. Persze a kí-
váncsi apukák is megcsodálták
és kipróbálták az öreg szerszá-
mokat, átérezve, hogy milyen
mikor egy eszköznek, szer-
számnak már „lelke” van.

A harmadik hagyárosbö-
röndi formáció az Okos Kutya
Dog Dancing Iskola Hagyáros
volt. A kutyák és gazdáik
szombaton és vasárnap is az
eseményhez igazodó dog dan-
cing (kutya-tánc) bemutatókat
tartottak a lelkes közönségnek.
Azért, hogy a gyermekek szá-
mára az élmény még közelebbi
legyen, a táncok után követke-
zett a kutyákkal való közös
játék. A kis tündér - és manó-
lábak alagútjaiban szaladtak,
vagy kúsztak; a gyermekkarok

felett ugráltak át a kutyák.
Végül a gyermekek, és szüleik
simogatással köszönhettek el a
táncos ebektől.

Nagy örömünkre szolgál,
hogy mind a három formáció a
fellépései, bemutatója során nép-
szerűsítette a településünket. Bí-
zunk abban, hogy településne-
vünk ismerősen cseng számuk-
ra, és egy napom ellátogatnak
hozzánk, illetve részt vesznek a
helyi rendezvényeinken is.

Varga Katalin
polgármester

Az Aranykapu Zenekar.

Okos Kutya Dog Dancing Hagyáros.

A Magyar Hagyományőrző Fa-
művesek.Már kevés olyan ember

van, aki ne találkozott volna
csoportokkal, közösségekkel,
akik csatlakoztak a Jerusalema
tánckihíváshoz. Miért van en-
nek ekkora sikere? Miért érzik
egyre többen, hogy ők is sze-
retnének néhány percig önfe-
ledten táncolni? Talán azért,
mert mostanában bezárkóztunk,
kevesebbet mosolyogtunk, a
mérleg a keserűség, szomorú-
ság felé billent.

A digitális oktatás után mi
is – a salomvári iskola dolgozói
–, úgy határoztunk, hogy vi-

„Mi is táncoltunk”
dámságot szeretnénk vinni az
iskola falai közé. Igaz, akkor
még csak az alsósok voltak
jelen, de Bacsa Istvánné Ildi
nénivel lelkesen gyakoroltak a
testnevelés órákon. A produk-
ció, ha nem is hibátlanul sike-
rült, de mosolyt mindenkinek
sikerült az arcára csalni. Külön
öröm, hogy a gyerekek azóta is
emlegetik és várják a követ-
kező koreográfiát.

Ezúton is köszönjük az
önzetlen segítséget a felvétel és
a videoklip elkészüléséhez.

Majorné Sipos Melinda
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Minden férfi életében van-
nak olyan pillanatok, amiket
meg kell ünnepelni. Legjobb
alkalom erre a születésnap.
Így volt ezzel Laci is. Meg-
hívta az összes barátját, mert
már úgy is régen találkoztak.

A társaság felhasználta a
lehetőséget arra, hogy megbe-
széljék, kivel mi történt az
elmúlt egy évben. Beszélge-
tés közben kiderült, az isme-
rősök közül többen új hobbit
választottak, amit előtte soha
nem csináltak. Valaki elkez-
dett horgászni, valaki kertész-
kedni, valaki főzni. De volt
olyan, aki mindenki legna-
gyobb döbbenetére elköltö-
zött és új barátnővel vágott
neki a további éveknek.

– Azt hiszem, a férfiak-
nál ezt nevezik kapuzárási
pániknak, jegyezte meg vala-
ki a társaságból.

Ekkor mindenki egy pilla-
natra elgondolkodott.

Ezt a lehetőséget vette
észre Feri.

Mert, ahogy mondani szok-
ták, nincs szükséged ellen-
ségre, ha vannak barátaid is.
Ezért legjobb barátjának, Laci-
nak szegezte a kérdést:

– Te hogy állsz a kapuzá-
rási pánikkal?

– Jól, nekem nem kapuzá-
rási pánikom van, hanem ka-
punyitási…

Erre a válaszra senki se
számított. Ezért magyarázat-
ként Laci felesége mosolyog-
va hozzátette:

– Lacinak kell nyitni ko-
rán reggel a boltot…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Van egy kis pánik…

További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Gránit, márvány síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Ismét siker!
Az elmúlt évekhez hasonlóan,

idén is eredményesen szerepel-
tek a Kálti Márk történelem teszt-
versenyen a ta-salomvári iskola
nulói. 5., ésVaspöri Lara Némethy

Márk 6. osztályos tanulók II. he-
lyezést értek el. Ezúton gratulá-
lunk nekik és felkészítő tanáruk-
nak, Hajbáné Gál Beátának.

Zala Megyei Rendőr-főka-
pitányság Baleset-megelőzési

Bizottsága által meghirdetett
„Így közlekedtek ti” című
rajzpályázaton Pajor Alexander
4. osztályos tanuló a felső ta-
gozatos (!) kategóriában II. he-
lyezést ért el.

ha jól szeretné
berendezni...

mxm lakberendezés:

30/916 30 16

www.mxm.hu

tervezés
+ bútorgyártás
+ kiegészítők


