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Évtizedes álom valósult meg Zalaboldogfán
után szentmisén vehették birtokba a hívők a megújult épületet.
– Csaknem egy évtizede
felhívott telefonon Farkas
László bagodi plébános és azt
kérte, hogy személyesen nézzem meg a zalaboldogfai templomot. Akkor bizony még lehetett tartani attól, hogy a fejünkre omlik a romos épület –
mondta Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos
még az ünnepség előtt.
Szentmise a megújult templomban.

Befejeződött a Kisboldogasszony templom felújítása Zalaboldogfán. Július 11-én dr.

Székely János szombathelyi megyéspüspök megáldotta a templomot. Az ünnepélyes átadás

Ámon Ferenc polgármester
köszöntötte a megjelenteket,
majd Vigh László szólt az
egybegyűltekhez.
– Kötelességünk az értékek
megőrzése, és az, hogy ezt továbbadjuk az utódainknak. Az
ember saját magának 100-150
évre épít házat, Istennek az
örökkévalóságig. A képviselő
beszédét egy Wass Albert idézettel zárta.
(Folytatás a 2. oldalon)

Zalaszentgyörgyön zárult…
Zalaszentgyörgy tájháza adott
otthont az V. Göcseji Dobérozó
programsorozat záró ünnepségének. A résztvevők összegezték a
hátrahagyott 10 nap eseményeit,
díjakat adtak és vettek át illetve,
a jövőbeni terveket vázolták.

Kovács Dezső, Zalaszentgyörgy polgármestere, mint a
rendezvény házigazdája, köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta,
hisznek a faluban, mint a
társadalom azon szövetében,
(Folytatás a 2. oldalon)

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Zalaszentgyörgyön zárták az V. Göcseji Dombérozót
(Folytatás az 1. oldalról)
ahonnan minden indul és ahová
bármikor vissza lehet térni. Aláhúzta, hogy Göcsej értékeit meg
kell őrizni és meg kell mutatni
azokat, aminek méltó zászlóvivője a Göcseji Dombérozó.
Magai Ágota, a Göcseji
Dombérozó főszervezője köszönetét fejezte ki a támogatóknak és mindazoknak, akik
valamilyen módon hozzájárultak a program sikeres lebonyolításához. Beszélt továbbá a
két település részvételével indult rendezvény életútjáról, ami
mára 32 település közös rendezvényóriásává nőtte ki magát, mely nem csak őrzi, de
teremti és népszerűsíti is a
helyi értékeket.
Vigh László országgyűlési
képviselő záró beszédében méltatta a főszervező és egyben
ötletgazda Magai Ágota munkáját, illetve mindazok odaadó
hozzáállását, akik tettek a program megvalósulásáért. Kiemelte, olyan helyen élünk, ahol a
földre ejtett búzaszem 70-80szoros termést hoz, óriási édesvízkészlettel rendelkezünk, s ha
már Árpád apánk ilyen hazát
bízott ránk fontos, hogy jól
sáfárkodjunk mindazzal, amink
van. Kitért továbbá a civil szervezetek fontosságára, amelyek
élettel töltik meg a falvainkat,
őrzik kulturális örökségünket.
Pácsonyi Imre, a megyei
közgyűlés alelnöke csatlakozva
a köszönetnyilvánítók sorához

kiemelte, fontos kilépnünk a
saját mikrokörnyezetünkből, így
tudjuk megmutatni és a közösség javára kamatoztatni tudásunkat. A közgyűlés nevében,
jövőbeni támogatásáról biztosította a programsorozat szervezőit.
Sümegi László, – aki magát
Göcsej szerelmesének vallja –
a neves göcseji születésű Öveges professzor egyszerű, ám
roppant magvas gondolatmentére fűzte mondanivalóját.
Eszerint „a semmiből nem lesz
semmi”, az odaadó, alázatos
munkából viszont egy ilyen
nívós, a helyi értékeket gyűjtő
és népszerűsítő program születik. Mint kiemelte, a Dombérozót szemlátomást egyre
többen és egyre távolabbról is
látogatják, de prioritásnak tartja
a helyiek minél nagyobb számú
bevonzását, a helyi közösségek
erősítését.
Értékteremtő feladatát két
kategóriában is célhoz vitte a
rendezvény, hiszen a szervezők
által meghirdetett fotó- és szépirodalmi pályázathoz köthetően
temérdek pályamű született.
Eredmények tekintetében a
következő rangsor született a
fotópályázatra jelentkezők között: harmadik Boronyák László Göcseji sárga című képe, a
második helyet Simon Balázs
Novai csillagok című fotója
érdemelte ki, az első helyezést
pedig Ekler László Olga néni
című fotója érte. Különdíjat

Évtizedes álom valósult meg
(Folytatás az 1. oldalról)
A munka az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatával indult 2017-ben. Az
egyházközség tagjaival beszélgetve megtudtuk, hogy a helyiek széleskörű összefogása,
társadalmi munkája és anyagi
segítsége nélkül el sem kezdődhetett volna a felújítás. Az
első ütemben a tereprendezés
után új szigetelést kapott az
épület, kicserélték a nyílászárókat, megújult a torony, lecserélték a tetőt. Az önkormányzat
támogatásával oldották meg a
harang elektromos, automatikus működtetését.
A külső felújításhoz további
források bevonására volt szük-

ség. Zalaboldogfa költségvetésében külön keretet biztosítottak a munkálatokra. Az önkormányzat összesen 4,2 millió forinttal járult hozzá a felújításhoz – tudtuk meg Ámon Ferenc
polgármestertől.
A széleskörű társadalmi összefogásnak, a többféle pályázati
forrásnak és az egyházmegye
támogatásának köszönhetően
megvalósult a boldogfaiak évtizedes álma. Elkészült a külső
vakolás, térköves parkoló, körmeneti járda épült. Megújult a
Kisboldogasszony templom.
Az ünnepélyes átadás utáni
szentmisét dr. Székely János
megyéspüspök celebrálta.
Samu László

Tartalmas, szórakoztató napok voltak.

kapott Nyakas József Aratási
ebéd című képe.
A szépirodalmi művek versenyében, a szakmai zsűri értékelése alapján harmadik helyezett Horváth István A picike
című novellája lett, második
Kustánné Németh Erzsébet a
Göcseji mese című alkotása, az
első helyezést Soós József mű-

ve érte. Különdíjat Fercsák
Lászlónénak és Vincze Tamásnénak ítélt a zsűri.
A Göcsej Totó nyerteseit is
a záró ceremónia keretein belül
sorsolták ki. A nyertesek: Kovács Gábor, dr. Szőke Jenő,
Czigány Árpád, különdíjat pedig Magyar Istvánné kapott.
Gellén Szilárd

Nyár – táborok – élmény

Az iskolai időszak végével
sok család tervezgette, miképpen is tudja megoldani a nyári
időszakban gyermeke elhelyezését. A nagyszülők bevonásának lehetősége mellett bőven
találni szervezett, pedagógusok,
segítők által irányított táborokat.
Idén is számtalan kikapcsolódási lehetőség várja a gyerekeket országszerte, így Zalalövőn is egymást váltják a különböző pályázati támogatással
bíró tematikus táborok.
A „Salla” Művelődési Központ július 26-án induló napközis Erzsébet Táborában a kalandé, játéké a főszerep, mely
során többek között kincskereső túrán, a rábahídvégi Csodaszarvas Tájparkban tervezett
kiránduláson vehetnek részt a
gyerekek. Emellett több kéz-

műves foglalkozás, játék, a Zalalövő környéki természeti
kincsek felfedezése egészíti ki
a programot.
Szintén napközis jellegű az
augusztus 2-án induló hagyományőrzést középpontba helyező tábor, mely során a csoport a
néptánccal, népdallal való ismerkedés mellett kirándulhat a
szőcei láprétre, ahol megtekintheti a kivételes növényvilágot,
a Szent András templomot, valamint a helyi táborban batikolás, kürtöskalács-sütésen vehet részt. Mindkét táborban
Kovács Kata interaktív gyermekműsorával zárul a program.
A két hét során 57 fő általános iskoláskorú tanulónak
nyújt szabadidős tevékenységet
az intézmény.
BHK
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„Higgyünk az oltás kedvező hatásában!”
A koronavírus szempontjából Magyarország továbbra is
az egyik legbiztonságosabb ország Európában a sikeres oltási kampány és a kormány megfontolt és fokozatos nyitási
stratégiájának köszönhetően.
Nyugat-Európában több, magyarok körében is népszerű
turisztikai célországban azonban ismét növekedésnek indult
a fertőzöttek száma, így számolnunk kell egy újabb járványhullám kialakulásával is.
Cikkünkben dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Károlyi Sylvia megyei tisztifőorvos és dr. Gergye Ferenc
háziorvos, címzetes főorvos
osztja meg gondolatait az oltásfelvétel fontosságáról és
járványhelyzetben szerzett tapasztalatairól.
– A vírus nem ismer határokat, az egyetlen esélyünk az,
ha minél több embert beoltunk
a társadalmi léptékű immunitás kialakítása érdekében –
jelentette ki lapunknak Zala
megye kormánymegbízottja.
Dr. Sifter Rózsa hangsúlyozta,
nemcsak a saját egészségét
kockáztatja az, aki nem immunizáltatja magát a Magyarországon elérhető vakcinák valamelyikével, hanem azon családtagjai, kollégái, barátai életét is, akik valamilyen ok miatt
nem kaphatnak oltást. Egyelőre ugyanis a 12 évnél fiatalabb
gyermekek számára még nem
engedélyezték a hatóságok a
vakcinák használatát, de vannak olyanok is, akik valamilyen betegség miatt nem olthatók.
– A hatóságok által bevizsgált és hatékony oltóanyagok
bőségesen rendelkezésre állnak, Zala megyében is elérhető
az összes oltóanyag – húzta alá
a kormánymegbízott. – A vakcina megszerzéséhez mindössze egy regisztrációra van
szükség a vakcinainfo.gov.hu
oldalon, ezt követően lehet
időpontot foglalni a központi
oltópontokra, de a háziorvostól
is lehet kérni a vakcinát – tette
hozzá.
A megelőzés érdekében az
operatív törzs újabb intézkedéseket hozott. Európában elsőként Magyarországon érhető el
a harmadik oltás augusztus 1jétől, amit a szakemberek elsősorban az időseknek, krónikus
betegségben szenvedőknek, legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlanak. – Cél,
hogy az ő védekező képességüket megerősítsük – hangsú-

lyozta a kormánymegbízott, és
hozzátette: az eeszt.gov.hu oldalon foglalhat időpontot a
megyei kórház oltópontjaira az
a személy, aki már legalább
négy hónapja megkapta a második oltását. – Természetesen,
aki a háziorvosánál szeretné
megkapni a harmadik oltást,
akkor erre is lehetőség van, a
megyei oltási munkacsoport
biztosítani fogja az ehhez
szükséges vakcinát.
A 60 év felettiek oltási akciójáról a kormánymegbízott
elmondta: háziorvosok, önkéntes orvosok és egyetemi
hallgatók keresik fel személyesen a koronavírus ellen még
be nem oltott időseket, akik a
háziorvosi rendelőkben vagy
otthonukban kaphatják meg a
vakcinát egy helyszíni, papíralapú regisztrációt követően.
A gyerekek védelmére is
fokozott figyelmet fordítanak,
ezért az ő beoltásukra külön
akciót szerveznek: az iskola-

Dr. Gergye Ferenc

kezdést megelőzően, a tanévkezdéskor az általános- és középiskolákban is megkaphatják a vakcinát a 12 évnél idősebb diákok.
A kormánymegbízott hangsúlyozta: az egyetlen és még
időben meghozott döntési lehetőség az oltás, amivel most
közvetve és közvetlenül is
életeket menthetünk meg,
hosszabb távon pedig egy
gondtalanabb jövőt teremthetünk meg. – Mindannyiunk kezében van eszköz arra, hogy a
negyedik hullám kialakulására
és súlyosságára hatással legyünk. Csak személyes felelősségvállalással védhetjük meg
a saját és szeretteink egészségét, életét – jelentette ki dr.
Sifter Rózsa.
Dr. Károlyi Sylvia megyei
tisztifőorvos lapunk megkeresésére elmondta: – A régi éle-

Dr. Sifter Rózsa (balról) és dr. Károlyi Sylvia

tünket élhettük a nyáron, hiszen felelősségteljes módon
sokan felvették az oltást, viszont aki nem oltatja be magát,
az egészségét, életét kockáztatja az újabb járványhullám
közeledtével.
Dr. Károlyi Sylvia szerint
az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján egyértelmű, hogy az
idősek számára nagyobb veszélyt jelent a COVID-19 vírusfertőzés, mivel a lakosság
többi korcsoportjához képest
gyengébb az immunrendszerük, illetve több krónikus
betegségben szenvednek, így a
súlyos szövődmények és a
halálesetek nagy része is ezt a
korcsoportot érintette az elmúlt időszakban.
– Senki ne higgye, hogy a
körülötte lévő beoltott emberek meg fogják védeni a koronavírustól, sőt nagy valószínűség szerint – mivel éppen az
ő szervezete lesz fogékony a
fertőzésre – őt fogja a kórokozó megbetegíteni, ráadásul
a súlyos szövődmények kialakulása is nála valószínűbb –
hívta fel a figyelmet a megyei
tisztifőorvos, hozzátéve, hogy
az új fertőzések száma országosan lassú emelkedést mutat.
– Egyedül a vakcina véd meg
valamennyiünket attól, hogy a
küszöbön álló negyedik hullám súlyos tömeges fertőzésekhez vezessen, ezért kérek
mindenkit, hogy éljen az oltás
lehetőségével – összegzett a
népegészségügyi főosztály vezetője.
Dr. Gergye Ferenc háziorvos, címzetes főorvos szintén
elkötelezett a védőoltások beadása mellett, szakmai véleményét az alábbiak szerint
foglalta össze:
– Az elmúlt közel másfél
év tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy egészen különleges vírussal van dolgunk.

Kiszámíthatatlan következményekkel járó akut betegséget
okozhat, de hosszabb ideig
tartó-, illetve végleges, súlyos
szervkárosodásokat is létrehozhat. Az akutan súlyos, akár
halálos kór főként idős krónikus betegeket veszélyeztetett, de egészséges fiatalabbak
is haltak meg a vírusfertőzés
következtében. Döbbenetes volt
látni a kór kiszámíthatatlan
lefolyását. Egyik napról a másikra alakultak ki súlyos, halálos szövődmények, kerültek
gépre betegeink. A másik
ijesztő tapasztalatunk a véralvadási zavarok (trombózis,
embólia) korábban nem észlelt, rendkívüli nagy száma volt.
Dr. Gergye Ferenc a saját
bőrén is megtapasztalta, menynyire sokat számít a védettség.
Mint mondta, az első lehetséges időpontban munkatársaival együtt megkapta az
oltást, ő két és fél hónappal
később megfertőződött. Pár
napig tartó, enyhe tünetekkel
lezajlott a betegség, akárcsak a
feleségénél, aki szintén megkapta mindkét oltást.
– Én hiszek a vakcinában.
Minden közeli családtagomat
beoltották. Negyvenhárom éves
orvosi tapasztalatommal szeretném meggyőzni az oltatlanokat a vakcináció fontosságáról. Ne egy közeli hozzátartozó, barát, rokon vagy
ismerős súlyos állapota, esetleg halála döbbentsen rá valakit arra, hogy ez bizony elkerülhető lett volna – fogalmazott dr. Gergye Ferenc. Hangsúlyozta: praxisukban január
óta közel 3 ezer oltást adtak
be, de súlyos szövődményt
egyetlen esetben sem észleltek. – Kérem, higgyenek nekünk, higgyenek az oltás
mindannyiunk számára kedvező hatásában! – zárta gondolatait a háziorvos.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.
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Ezúttal a megyei kórház a kedvezményezett
Ismét lesz jótékonysági családi nap Egerszegen
Utoljára 2019 nyarán szervezték meg a zalaegerszegi
AquaCityben a hagyományos
jótékonysági családi napot. Erre 2020-ban a pandémia miatt
esély sem volt, de most úgy
döntöttek, hogy 2021. augusztus 14-én, szombaton megpróbálják ismét megtartani. Bár a
nyugati országokból aggasztó
hírek érkeznek a koronavírus
világjárvány esetleges negyedik hullámával kapcsolatban,
ennek ellenére megkezdték az
előkészítést és a szervezési
munkákat, melyről sajtótájékoztatón számoltak be.
A sajtótájékoztatón részt
vett Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, Bánhegyi Péter,
az AquaCity-t üzemeltető cég
igazgatója, és dr. Gasztonyi
Beáta, a jótékonysági kedvezményezett Zala Megyei Szent
Rafael Kórház főigazgatója.
A járvány elleni sikeres
helyi védekezés rendkívül sok
plusz terhet rótt a Zala Megyei
Szent Rafael Kórházra, így a jótékonysági nap teljes bevételét,
továbbá a szeptember 3-4-5-re
tervezett Országos Vadpörkölt
és Bor Fesztivál szeptember 4-i,
szombati jótékonysági vadfőzésének bevételét is az intézmény
támogatására szeretnék fordítani, mégpedig a kórház által

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

létrehozott Ispita Alapítványon
keresztül.
Részletek az eseményről:
Időpont: 2021. augusztus
14., szombat, 10 órától
Belépő: zalaegerszegi lakosok részére a teljes körű szolgáltatás igénybevétele egységesen, kedvezményesen 1.000 Ft/fő,
a nap bármely szakában, személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatása mellett. A jótékonysági napon az Egerszeg
Kártya által igénybe vehető
kedvezmények nem érvényesek. A vidékről érkező látogatók a fürdőjegy megváltásával
a csúszdákat is korlátlanul
használhatják. Védettségi igazolvány nem szükséges.
Jótékonysági főzésre való
jelentkezés:
Kérjük, hogy amennyiben
részt kívánnak venni a jótékonysági főzésen, töltsék ki az
alábbi linken található kérdőívet legkésőbb 2021. augusztus
4-ig: https://forms.gle/sPeaGB
RjS9RMbTzA8
Ha kérdés van: Polgármesteri Kabinet, zalaegerszeg@
zalaegerszeg.hu, 92/502-100,
424, 276, 275 mellékek
Tudnivalók:
– Újítás: A látogatók a vadfőző rendezvényen már jól bevált 500 Ft-os címletű jótékonysági jegyek megvásárlásá-

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Ismét megszervezték a jótékonysági családi napot.

val tudják támogatni a kitűzött
célt, ezzel fizetnek a főzőcsapatoknál. Kérik az ételek elkészítésénél, az adagok kialakításánál ezt vegyék figyelembe.
– Az AquaCitybe szombat
reggel 08.00 órától lehet bemenni.
– A fürdő területére a gépkocsikat a pakolás idejére 5
percre és egyidejűleg korlátozott számban engedik be.
– Minden csapatból 5 fő
belépése ingyenes, a többieknek jegyet kell váltani.
– Karszalag nélkül senki
nem tartózkodhat a fürdő területén. Azok, akik nagyobb
létszámban szeretnének a jótékonysági napon megjelenni,
korábban is megvásárolhatják a
belépőjegyeket az AquaCityben. Az 5 ingyenes karszalagot
reggel kapják meg a csapatok.
– Csapatonként maximum 2
sörpad garnitúrát tudnak biztosítani, valamint tányért, villát, kanalat, tűzifát, kenyeret (a
felajánlások függvényében).
A jótékonysági nap bevétele
három forrásból adódik össze.
Idén is mintegy 150 céget ke-

restek meg, hogy felajánlásukkal segítsék a kitűzött célokat.
E mellé társul a jegyárbevétel,
harmadik pillérként pedig a
főzőcsapatok kasszája. Várják
tehát a főzőcsapatok jelentkezését, az AquaCity-s jótékonysági napra, később pedig a
szeptember 4-i jótékonysági
vadfőző versenyre is.
Programok:
– folyamatos programelemek
11.00-18.00: légvár
14.00-18.00: arcfestés
13.00-19.00: korongozás
14.00-19:00: kézműves foglalkozás
– színpad és sportpálya:
15.00-16.00: Harisnyás pipi
16.00-17.00: Zsongi bohóc
17.00-17.30: Judo bemutató
17.30-18.00: íjászat
18.00-18.30: kutyabemutató
Találkozzunk augusztus 14én egy jó hangulatú, jótékonysági programon, ahol egyben
újra tudjuk építeni a közösségeinket és az emberi, baráti
kapcsolatainkat!
Zalaegerszeg: A segítség, az
összefogás és a jótékonyság
városa.

8

Zalalövő és Környéke

Az Eucharisztikus Világkongresszuson innen és túl
Bagod legidősebb lakója,
dr. Asbóth Ferencné nemrégiben töltötte be 97. életévét, ami
önmagában is ritka dolog!
Az pedig valóságos szenzáció,
hogy 1938. májusában személyesen volt jelen a Budapesten
tartott Eucharisztikus Világkongresszuson – mint tudjuk, 83 évvel később, idén szeptemberben
ismét hazánk ad otthont e jeles
ünnepségnek. Gondoljunk bele,
ő egy 83 évvel ezelőtti eseményen már 14 éves volt.
Hihetetlen átszellemüléssel beszélt arról a szűk 2 napról, míg
„odafent” volt, látszott, anno megérintette az Úr. Az éjféli szentmisén 150.000 ember járult szentáldozáshoz, köztük Ili néni az
édesanyjával.
Mesélte, a Dunán külön hajóval vitték az oltáriszentséget,
amit további hajók kísértek. Úgy
fogalmazott, a mise valósággal
betöltötte a Duna partját.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Már úgy várom…
Dr. Asbóth Ferencné egy időskorúak napi rendezvényen a kép
előterében 87 éves korában.

A pápát Eugenio Pacelli bíboros képviselte – egy évvel később,
pápává választották – akihez alkalma volt nagyon közel lennie. Zárszóként megjegyezte, nemrégiben házasodott meg az unokája
Pécsen, így 2 napot tölthetett el ott.
„Nem is tudom, miért adott
nekem ilyen hosszú életet, eny-

nyi kegyelmet Isten?!” – tűnődött.
Búcsúzóul megígérte, a 98
születésnapján is „dumcsizunk
egyet”.
Jó egészséget és az eddigiekhez hasonló derűt kívánunk neki és persze minden lakónknak.
Bagod Község Önkormányzata

Sószoba folyamatban

– festés,
– járólapozás.
A fotó a sótéglák megérkezését örökítette meg. Eztán „nem
volt más dolgunk”, mint kézben
bevinni a 645 db, több mint
2.900 kg-nyi téglát a jó melegben!
Bagod Község Önkormányzata

Bagod Község Önkormányzata sószobát alakít ki a Micimackó Bölcsődének és a Bagodi Napsugár Óvodának helyt adó
épület egy részének leválasztásával.
Előnye, hogy segít leküzdeni a légúti és légzőszervi megbetegedéseket, illetve megszüntetni a különféle bőrrel kapcsolatos,
valamint ízületi problémákat.
Látványos fejlődést eredményez
az allergiától vagy asztmától szenvedő betegeknél. Rendszerszerű látogatásával enyhülnek a koncentrációs, továbbá alvászavarok, vagyis a stresszes életvitel
nemkívánatos velejárói. Nagyot
lendít a szénanátha, a légcsőhurut, az arcüreggyulladás, az orr-

2021. augusztus

melléküreg-gyulladás, a fülgyulladás, a hangszálgyulladás, a hörghurut kezelésében egyaránt. A só
tisztítja a tüdőt és a hörgőket.
A kivitelezés július 26-án indult volna, ám arról számolhatunk be, hogy július 14-re(!) már
a munka jelentős része le is zárult, mint:
– falak felépítése,
– szigetelés,
– fűtés, elektromos rendszer
kialakítása,

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Az évek előrehaladtával
mindenkinek szembe kell nézni azzal, hogy ki kell cserélni a konyhabútorát.
Így volt ezzel Éva is. Halogatta a dolgot, mert valljuk
meg, elég sok macerával jár.
Ki kell pakolni, majd bontani a helyéről a régi konyhabútort. Több elektromos csatlakozóra van szükség, mert ki gondolta volna 10 éve, hogy enynyi elektromos gép lesz a
konyhában. A sütő is jobb lenne, ha középmagasan lenne.
Több fiókra, több helyre, praktikus megoldásokra van szükség. Amint így gondolkodott, eszébe jutott, ha már belevág, akkor olyan konyhabútort akar, amire 10 év múlva is jó ránézni. Csak azt nem
tudta, hogy lehet ezt elérni.
Ezért bennünket hívott fel.
A helyszíni beszerelés reggelén ezzel a mondattal fogadott bennünket:
– Már úgy várom, hogy
végre tudjak mosogatni! Ez
hiányzott a legjobban mióta
nincs konyhám.
– Hát ezt a mondatot ritkán hallani. De tudom, miért
mondod ezt. Sokan nem is
tudják, hogy a konyhában a
mosogató mellett töltik el
idejük több mint 63%-át.
Ezért kell odafigyelni arra,
hogy jó mosogatót válaszszunk. Nagy és mély medencéje legyen, hogy a tepsit is
el lehessen mosogatni benne. A silgránit mosogatókat
alig kell tisztítani, ezzel is
rengeteg időt lehet megtakarítani. Neked ilyen mosogatód lesz, amire érdemes
volt várni….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

2021. augusztus
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Mézes Délután
Hagyárosbörönd a 2021-es
Göcseji Dombérozó programsorozat keretében a mézet, illetve a mézzel kapcsolatos ismeretterjesztést, mint fontos
göcseji hagyományt állította a
középpontba. Ennek megfelelően került sor a Családi Kalandtúrára, illetve a Bagolytúrára, melyek során a feladatok
mind, ehhez a témakörhöz
kapcsolódtak.
A Mézes Délután 2021.
07.17.-én 14:00-tól kezdődött.
Ekkor nyitotta kapuit a kultúrház, amely most a megszokottól teljesen más atmoszférát
nyújtott. Az idelátogatókat az
ajtón belépve rögtön megcsapta
a méz édes illata. A színpadon
mézes témával kapcsolatos dekoráció kapott helyet, mely bepillantást engedett a méhészet
világába. Láthatóak voltak régi
és modern kaptárak, méhészeti
eszközök, mézes termékek,
méhviasz keretek, valamint különféle mézkülönlegességek.

A gyerekek nagy része boldogan élt a kézműves foglalkozás nyújtotta lehetőségekkel
is, méhecske bábokat, álomfogókat és méhviasz gyertyákat
készített.
Aki pedig megéhezett a
nagy alkotásban, természetesen
mézes kenyérrel, illetve különböző mézes süteményekkel,
édességekkel csillapíthatta éhségét, és frissítőként mézes limonádét kortyolhatott mellé.
A Mézes Délután keretében
került sor a település hagyárosi
falurészében az Aranykapu Zenekar koncertjére. Mivel a délelőtti komor, esős idő nagyon
hamar napsütésesre fordult, a
vidám dalok a tervezetteknek
megfelelően a szoknyás fa harangláb előtt csendültek fel a
lelkes közönség nagy örömére.
Később, de még a délutáni
programsorozat keretében egy
igazán színvonalas produkcióval mutatkozott be a ReCord
zenekar, melynek helyi éneke-

Családi kalandtúra
Hagyárosbörönd környéke bővelkedik természeti kincsekben,
számos rét, mező, erdő bújik meg a dombok közt, melyeket
mindenkinek érdemes felfedeznie. A Családi kalandtúra alkalmat
adott arra, hogy akár helyismeret hiányában is elindulhassanak
kirándulni az arra vágyó lelkes túrázók.
A túra teljesítésére Hagyárosböröndön július 9-től-18-ig a
Göcseji Dombérozó programsorozaton belül nyílt lehetőség, és a
különlegessége abban rejlett, hogy tetszőleges időpontban bárki
végigjárhatta a kijelölt távot. Ez immár a harmadik olyan túra volt
a település történetében, mely útleírást tartalmazó füzet, illetve
egy kártyacsomag segítségével volt lejárható. A gyalogtúra ezúttal
nem egy ünnephez, hanem a világ egyik legrégebbi, legértékesebb
táplálékához, a mézhez kapcsolódott. A túra bizonyos pontjain állomások várták a látogatókat, ahol megpihenhettek, és megoldhatták a kihelyezett játékos, vagy éppen gondolkodtató feladatokat.
A túra során a felnőttek és gyerekek a méz témakörében Micimackó „segítségével” tesztelhették tudásukat, vagy éppen szerezhettek új ismereteket. A gyerekek számára a túrát az elméleti
feladatok mellett meglapuló vicces, játékos gyakorlati feladatok
tették igazán izgalmassá, felejthetetlenné. A feladatok közt népszerűnek bizonyult az egyik állomás közeli fáin elbújt széttört
csupor darab fotóinak felkutatása, és gondolatban történő összeillesztése, illetve a méhecsketánc.
A túrakártyákon egy-egy állomáshoz kapcsolódóan Doktor
Bubó jótanácsai is szerepeltek, melyekből túrázók további hasznos ismereteket kaptak. Az egyik ilyen jótanács így szólt: „Figyelem, a mézes teánál a mézet csak a már 40 °C alá hűlt italba
szabad beletenni, hogy a méz a jó tulajdonságait megtartassa!” A
túrázók így megtanulhatták, hogy mire érdemes figyelni, hogy a
méz számos jó tulajdonságát az egészségük érdekében felhasználják.
A visszajelzések alapján a túra ismét nagyon népszerű volt a
kisgyermekes családok körében, voltak, akik valamennyi települési túrát teljesítették. A rendezvényszervezők remélik, hogy több
családdal is sikerül megszerettetni a természetjárást, és hogy az
ismeretterjesztés révén eredményesen népszerűsítették az egészséges életmódot.
Imre Vanda

Színvonalas műsor is várta az érdeklődőket.

sét, Mihály Lucát mindenki nagy
örömmel fogadta. A kultúrház
udvara hamar megtelt a kíváncsi közönséggel és jó hangulattal.
A Mézes Délután programjain belül látogathatóak voltak
a nyitott porták, melyek során
lehetőség nyílt ellátogatni három udvarba, ahol a helyi lakosok érdekes kiállításokkal, interaktív programokkal várták
az érdeklődőket. Az egyik
nyitott porta udvarában a Magyar Hagyományőrző Faművesek szerszámgyűjteményét
lehetett megtekinteni, illetve
ezek közül többet ki is lehetett
próbálni. Ugyanitt megtekinthetőek, illetve megvásárolha-

tóak voltak vidám kerti kerámia dísztárgyak is. A másik
nyitott porta a Göcsej néprajzi
világához kapcsolódott: láthatóak voltak régi mezőgazdasági
eszközök, szerszámok, illetve a
gyermekek örömére kipróbálhatóak voltak a régi, hagyományos, kültéri népi fajátékok
is. A harmadik nyitott portán
Ács Edit „Rajz- és festménykiállítását” lehetett megcsodálni.
A Mézes délután sikerrel
zárult, reméljük hasonló programsorozatra jövőre is lehetőségünk lesz a Göcseji Dombérozó keretében.
Varga Katalin
polgármester

Kézműves foglalkozás Hagyárosböröndön

A Hagyárosböröndi Könyvtár 2021. 06. 25.-e péntek délutánra egy kis kézműves
programra invitálta az érdeklődőket.
A kultúrház előtt az árnyékban dolgoztak a szorgos kezek.
Rövid ráhangolódás és gyakorlati útmutatás, segítség után sok
türelemmel, figyelemmel készültek a színes karkötők. A
fonás technikája az ún. indiáncsomózás volt. Ezen kívül lehetőség nyílt arra, hogy a kisebbek egyszerű gyöngyfűzött,

illetve fonott karkötőt készítsenek.
Ez a könyvtári program egy
nagyobb programsorozat első
kedvcsináló kis rendezvénye
volt. A közeljövőben ismét
újabb foglalkozás kerül meghirdetésre. Célja a kézműveskedni, alkotni vágyó gyermekek, fiatalok közösséggé kovácsolása, illetve az igénybe vehető egyéb könyvtári szolgáltatásokra való figyelemfelhívás.
Imre Vanda
könyvtáros
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Ismét volt Hídi Vásár Keménfán

Harmadik alkalommal rendezték meg a vásárt.

A járványhelyzet miatti korlátozás enyhítését és a jó időt
kihasználva Keménfa Község
Önkormányzata július 10-én
újra megrendezte az ilyenkor
szokásos Hídi Vásárát. Az ötlet
2017-ben született meg azzal a
céllal, hogy ha már van egy
viaduktja a falunak, használják

ki arra a célra, hogy egy kézműves és termelői vásáron keresztül bemutassák a régi kézműves mesterségeket, hagyományokat, illetve a magyar ember szorgalmát, ügyességét hívatott hírül vinni, tovább örökíteni. Mindezt úgy tenni, hogy
lehetőséget biztosítsanak a kör-

nyező és távolabbi településeken elő embereknek arra,
hogy megmutathassák tudásukat, portékáikat.
A testületnek nem titkolt
célja volt az is, hogy még többen felfedezzék ezt a dombok
által körbe vett pici települést.
Az emberek jobban megismerjék Keménfát, az itt élő
embereket, vendégszeretetüket.
A 2018-as első sikeres vásárt követte a többi, idén immáron a harmadik. Közel 20
kézműves, termelő fogadta el a
meghívást, hogy színesítse a
vásári forgatagot. A fazekastól
a gyöngyfűzőig minden megtalálható volt. A büféknél
szomjukat olthatták az emberek
a nagy melegben. A gyerekeket
egész délután ugrálóvár és
csillámtetkó várta.
A rendezvény második alkalommal ad helyet kiállításnak
is. Idén a Zalaháshágyon élő
Varga Ernő fafaragó makettjeit
csodálhatták meg a látogatók.

A színpadon Cser Gábor
polgármester és Vigh László
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntője után
sorra léptek fel a hagyományőrző csoportok. Tuboly Viktória retro slágerekkel alapozta
meg a hangulatot, őt követte a
Salla Néptánccsoport, majd az
alibánfai Lila Akác Dalkör
folytatta a sort. 17 órától a
Kredenc együttes szórakoztatta
a vendégeket.
Az önkormányzat nagy örömére rengetegen látogattak ki a
rendezvényre, a vásárosok is
sikeres napot zárva tértek haza.
A testület bízik abban, hogy az
elkövetkező években is sikerül
megrendezni a vásárt, újabb
kézművesekkel és szórakozási
lehetőségekkel bővítve.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónak,
hogy hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához!
Cser Gábor
polgármester

Bagolytúra Hagyárosböröndön
Minden eddiginél nagyobb
népszerűségnek örvendett, az
idén a Göcseji Dombérozó keretein belül megszervezett hagyárosböröndi Bagolytúra, melynek szervezői előzetesen rekordszámú – 300 főt meghaladó – jelentkezőt regisztráltak.
A Bagolytúra nem először
került megrendezésre, hiszen
Hagyárosbörönd már évek óta
várja e nyári programmal a kirándulni vágyókat. Eleinte inkább csak a falu lakosai vettek
részt az eseményen, idén azonban a környező, és távolabbi
településekről is nagy számban
érkeztek a túrára.
A csapatok 17 órától kezdve
folyamatosan érkeztek a kul-

túrházban található regisztrációs pontra, vidám arcfestésekben, izgatottan készülve a kalandra. A túra első induló csapatait gyermekek és kísérő szüleik alkották, ők még világosban indultak útnak, hogy
könnyebben teljesíthessék a
távot.
Az időjárás a délelőtti esőzések után könyörülni látszott a
túrázókon, hiszen a nap kisütött, a pocsolyák felszáradtak és
csupán néhány fátyolfelhő kísérte a legelsőként induló bakancsos csapatokat.
A túrázóknak az állomásoknál változatos, kihívást jelentő feladatokkal kellett megbirkózniuk, melyek logikát vagy

Zalalövõ Városi TV
Mûsoraink a Tarr Kft. szolgáltató 292-es csatornáján láthatók,
valamint a YouTube videómegosztón a Zalalövõ Városi TV név alatt.
TV készülékek, illetve beltéri egységek újrahangolása szükséges lehet,
amennyiben a 292-es csatorna nem található.
Adásnapok: hétfõ 19 órától 21 óráig
Hétfõi adások ismétlése kedd, csütörtök 10-12 óráig, szerda 19-21 óráig
Adásunk az alábbi településeken láthatók:
Zalalövõ, Zalacséb, Salomvár, Keménfa, Csöde, Vaspör, Zalaháshágy,
Ozmánbük, Hegyhátszentjakab, Felsõjánosfa
Hirdetések feladása a képújságba személyesen az alábbi címen:
„Salla” Mûvelõdési Központ, 8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Kérjük, nézzék adásainkat, látogassanak el YouTube oldalunkra.
Észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék mûsoraink készítését.
Elérhetõségünk: zalalovotv@gmail.com

Az érdeklődés minden eddiginél nagyobb volt.

épp ügyességet igényeltek és
minden korosztály számára jókedvet és sikerélményt biztosítottak.
Már a nyolcadik csapat készülődött az indulásra, amikor
egy hirtelen feltámadó szél egy
hatalmas záport sodort a település fölé. Eleinte nagy volt az
ijedtség és a csalódottság, hiszen
a csapatok több mint fele csak
az induló állomásig juthatott el,
vagy még éppen csak otthon
készülődött a nagy kalandra.
A szervezők gyors tanácskozást követően döntöttek arról, hogy a túrát megszakítják,
mivel rövid idő alatt hatalmas
mennyiségű eső esett le, és az
időjárás előrejelzés további viharokat jelzett.
A csapatok nagy része annak ellenére, hogy a túra lejárása már nem volt lehetséges,
nem mentek rögtön haza, és a

kultúrházban maradtak: ittak,
ettek, mulattak, táncoltak. Voltak, akik az esőben bőrig áztak,
de szerencsére nem vette el a
vihar a kedvüket, helyette már
a következő éjszakai túrát tervezgették.
A program népszerűségére
való tekintettel a következő évben ismét megrendezésre kerül
a Bagolytúra. Reméljük az idő
is kegyesebb lesz a túrázókhoz
és természetesen az állomásokon lévőkhöz is.
Itt szeretnék köszönetet mondani az összes segítőnek, aki
vállalta, hogy közreműködik a
túra lebonyolításában (állomáson való részvétellel, főzéssel,
terepjárózással stb.). Munkájuk
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a
program sikeresen megvalósulhasson!
Varga Katalin
polgármester

2021. augusztus
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Kétnapos göcseji lakodalmas Zalaszentgyörgytől Kávásig
Emlékszik még a kedves
olvasó ki is volt a kuszori? És
Fumut evett már? A móringolás
sem ismeretlen, ugye? Természetesen ezek mind ismert
fogalmak Zalában, Göcsejben,
legalábbis azok számára, akik
voltak már tradicionális göcseji
lakodalomban. Akiknek még
nem adatott meg a lehetőség,
vagy csak nosztalgiáztak volna,
azokat várta a kétnapos göcseji
lakodalmas Zalaszentgyörgyön.
A korábbi esztendőkben is a
göcseji lakodalmas jellegzetes
elemeit igyekeztek bemutatni
Zalaszentgyörgyön, így külön
rendezvénnyel adóztak már a
rétesnek, de hívták már az érdeklődőket „lesőbe” is.
Az idei Göcseji Dombérozó
keretein belül megrendezett lakodalmas a vőfély szerepét helyezte középpontba és mutatta
be az érdeklődőknek. A ceremónia két helyszínen zajlott,
hiszen idén a szomszédos Kávás településsel közösen tartották életben az idevágó szokásokat.
Kiss-Molnár István, néptánc vezető a jeles alkalomra

egy kis kiadvánnyal készült,
melyben a lakodalmas szokásokat mutatja be, kiemelve a
leginkább Göcsejben honos
szokásokat, fókuszban a „vőfénnyel”. A kiadvány egyébként bárki számára ingyen elérhető volt, így nem csak emléket vihetett haza a látogató,
de gyakorlatilag egy mini forgatókönyv is a birtokába került,
amely mentén egy igazi göcseji
lakodalom levezényelhető.
A program a zalaszentgyörgyi tájháznál vette kezdetét, ahol a vőfély, Dóczi Károly
kikérte a menyasszonyt, esetünkben Takács Dórát, akit a
hagyományokhoz hűen, nem
adtak könnyen. A vőlegény,
Kovács Ákos kitartása nem volt
hiába való, a víg ceremónia
végeztével karjai közé kaphatta
aráját, majd a vőfély elbúcsúztatta a menyasszonyt. Az elrítt
könnyeket pótolni, az fájó szíveket erősíteni helyi termelők zamatos boraival, pálinkáival lehetett, majd elindult a nászmenet a
szomszédos Kávás településre.
Kovács Dezső, Zalaszentgyörgy polgármestere lapunk-

Folytatás Káváson

Helyi szokásokat bemutató lakodalmast tartottak.

Kávás község három éve
Zalaszentgyörggyel
karöltve
csatlakozott a Göcseji Dombérozó névre hallgató, Göcsej
természeti, szellemi és kulturális értékeit őrizni-, és népszerűsíteni hívatott programhoz. A
jelenleg 32 települést megmozgató rendezvénysorozat keretein belül a szomszédos Zalaszentgyörggyel közösen a
helyi szokásokat felvonultató
lakodalmast mutatott be, fókuszálva a vőfély szerepére.

Eke László, a település polgármestere lapunknak elmondta, a Göcseji lakodalmas bemutatása tökéletesen megfelel a
'18-ban megfogalmazott törekvéseknek. Így sikeresen óvják a
helyi természeti és környezeti
értékeket, illetve jelen program
a tájegység kulturális örökségét
is tovább viszi. Szintén célul
tűzték, hogy a közösségért, a közösségi életért tenni akaró helyiek teret kapjanak és jól működő közösséget alkothassanak.

Ápolják a tradicionális lakodalmi szokásokat.

nak elmondta, a göcseji lakodalmas egy rendkívül értékes
szokáskör, melyet életben tartani és bemutatni elemi fontosságú. Az eddigi irányt követve
a jövőben is szeretnék a helyben tradicionális lakodalmi
szokásokat ápolni és megmu-

tatni az érdeklődőknek. A rendezvény értékét jól mutatja,
hogy a kétnapos göcseji lakodalmast a Hungarikum Bizottság, az Agrárminisztérium és
Zala Megye Közgyűlése is
támogatta.
Gellén Szilárd

A lakodalmas menet Zalaszentgyörgyről Kávás, mesébe
illő szépségű tájházáig tartott,
ahol az ilyenkor szokásos ceremóniával, a lakodalmas ételekkel – úgy, mint a fumu vagy
a lakodalmas rétes – és természetesen a rendezvény középpontjába helyezett vőfély munkájával ismerkedhettek meg az
érdeklődők.
Előbbieken túl helyi gazdák
boraival, pálinkáival, zalai
ízekkel és hozzá muzsikaszóval
készültek a szervezők. Kézműves foglalkozásokkal is ismerkedhettek az érdeklődők, így a
teljesség igénye nélkül agyagozásra, bőrözésre, hímzésre is
lehetőség nyílott. A mesés helyszínen Szényi Zoltán festményeiből rendezett kiállításban is
gyönyörködhetett a nézelődni
vágyó.
A kiemelt fontosságú szerepben tetszelgő Dóczi Károly
a délután folyamán a tradícióknak megfelelően kikérte a
menyasszonyt, majd megtörtént
az ara búcsúztatása, végül fel-

konferálta a vacsorát is. Jó
vőfély módjára nótába hívta a
násznépet, aztán a lakodalom
kifulladásig tartott.
Kiss-Molnár István szakmai
áttekintése nyomán valóban autentikus módon sikerült összeboronálni az ifjú zalaszentgyörgyi párt, nevesítve Takács
Dórát és Kovács Ákost. A
húszas évei elején járó fiatalokat, másfél éve találta el
Ámor nyila, és mint mondták a
felkérésnek nagyon örültek.
– Tervek szép számmal
vannak és szerencsére a segítőkre sem lehet panasz, hiszen
a helyi civil szervezetek, segítő
civilek és az önkormányzat
remek összhangban működnek.
Ám különösen a pandémia
miatt rendkívül nehéz hosszú
távra biztonsággal tervezni. A
nehézségek ellenére azonban az
irány változatlan, jó közösséget
alkotva megőrizni és megmutatni a helyi értékeket. – zárja
gondolatait Eke László, a település első embere.
G.Sz.
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Kopjafát állítottak…
Július 4-én volt 1114 éve,
hogy elkezdődött a pozsonyi
csata. Az évfordulóra kopjafaavatással emlékeztek a zalacsébi Trianon Emlékparkban. A
létesítmény legújabb ékét Boa
Endre, letenyei népi iparművész készítette.
A tavaly év végén megjelenő, A pozsonyi csata című animációs film alaposan felkavarta
az állóvizet a 907-es események körül. A kivitelezését, a
zenéjét és a történelmi hűségét
is sokan bírálták a Magyarságkutató Intézet alkotásának. Voltak olyan írások is, amelyek
viszont a magyar filmtörténelem, sőt, az egész nemzet szá-

mára meghatározó pillanatként
aposztrofálták a produkció elkészültét, és a kommentszekcióban is számos dicsérő sor
akad. Nem szabadna azonban
elfelejteni: ez a csata arról döntött, hogy a magyarság csak
egy kósza fuvallat lesz a Kárpát-medencében, avagy gyökeret ver. Az eredményt tudjuk.
Éppen ezért, egy ilyen jelentőségű történelmi eseményt fontos lenne politikai sallang nélkül, tisztán látni.
A csata kapcsán nagyon sok
a kérdőjel, és jó eséllyel ez már
örökre így is marad. Nem ismerjük pontosan a seregek
nagyságát. Egyes feltételezések

Felújították a pályát Salomváron
A Salomvári Iskoláért Alapítvány bevonásával, a helyi
iskola szülői munkaközössége
társadalmi munkát szervezett
az iskolához tartozó salakos
pálya felújítása céljából, amely
munkavégzés több hétvégét is
igénybe vett. Férfiak és nők is
szép számban megjelentek. A
kivitelezésben Szujker Attila,
Salomvár alpolgármestere volt
a főszervező. A pálya fellazítását követően a régi, törött
szegélyelemek cseréjével kezdődtek a munkák. Ezután a pálya szélén lévő padokat a rendezetlen elhelyezkedésük miatt
áthelyezték, sorba rakták, valamint azok környékét térkővel
burkolták. A kapuk mögötti
labdafogók új festést és hálót
kaptak. Ezen kívül új festést
kaptak az oszlopok, kosártartó
palánkok, a kötélmászó és a
csimpaszkodó is. A társaság női
tagjai a pálya egészét gyomtalanították, az időközben rárakódott agyagot meg sarat eltávo-

lították a futópályáról. A pálya
egy része új fedősalak réteget
kapott. A pályára felvezető bejáratot is kiegyengették, feltöltötték, majd lekövezték, ezzel
is megkönnyítve a pályára való
bejutást.
A cél, hogy szeptembertől a
gyerekek az őszi, tavaszi időszakban a testnevelés óráikat a
szabad levegőn szép, biztonságos, a tantárgy követelményeihez igazodó környezetben tölthessék.
A pálya komplett felújítására az anyagi hozzájárulást a
Salomvári Iskoláért Alapítvány,
Salomvár Község Önkormányzata, Zalacséb Község Önkormányzata, valamint Keménfa Község Önkormányzata biztosította.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik a pálya felújításában és
korszerűsítésében részt vettek,
ezzel is támogatva gyermekeink sportolási lehetőségét.
Németh Kinga

A pozsonyi csatára emlékeztek.

szerint 907 júniusában mintegy
100 000 katona gyűlt össze
Ennsburgban, azzal a céllal,
hogy kiűzze vagy kiirtsa a magyarokat. Eleink seregét mintegy 40 ezresre teszik ezek a
leírások. A kor összecsapásaihoz mérten ezek az adatok
azonban túlzónak tűnnek, valószínűbbnek látszik, hogy 2025 ezer körüli német támadó
indult meg a 10-15 ezer fős
magyar csapat ellen. Szintén
vita tárgyát képezi a kutatók
között a magyar vezér, vezérek
kiléte. Az egyik nézőpont
szerint Árpád és fiai vezették a
magyar csapatokat, más leírások szerint a nagyfejedelem
már nem élt 907-ben, így legkisebb fia, Zolta lehetett a
vezető. Egy harmadik álláspont
alapján pedig Árpád irányított,
de több fiával egyetemben elesett a csatában. A végeredmény azonban biztos, és az is,
hogy a győzelmet leginkább a
reflexíjnak és a nyugatiak számára ismeretlen harcmodoruknak köszönhettek őseink. Hiszen a magyar csel, miszerint
megfutamodást színlelnek, Pozsonynál, a július 4-i első csatában eredményes volt. Az előőrsök bevezették a támadókat
egy elzárt medencébe, majd ott
a környező magaslatokról tömegével nyilazták le a német
harcosokat. Másnap hajnalban
a győzelemittas magyar csapatok meglepték a Duna északi
partján állomásozó, Liutpold
őrgróf által vezetett katonákat
is, majd az újabb siker után
üldözőbe vették a megmaradt
keresztény hadakat, és az ellentámadás során a magyar szállásterületet egészen az Enns
folyóig tolták ki. A vonulás
közben feldúlták és felgyújtották a vidéket. A magyar sikerrel
lezárult a honfoglalás. Ez létfontosságú volt ahhoz, hogy
megszilárdulhasson a törzsszövetség, létrejöhessen a magyar
állam. Ezt az is jól bizonyítja,

hogy II. Konrád 1030-as támadásáig, azaz 123 évig nem
mertek a nyugatiak támadást
indítani Magyarország ellen.
A Trianon Emlékparkban
ezentúl egy kopjafa emlékeztet
a csata hőseire. A díszített emlékoszlop állítása egyébként
székely hagyomány. Ők, a régi
szokás szerint, temetéskor a koporsót két kopjafán vitték, majd
ezeket a sírhalom két végébe
tűzték. Az Erdeifaluért Alapítvány rendezvényen Paál István, a Rákóczi Szövetség zalai
elnöke mondott beszédet. Kiemelte: a magyar hadtörténet
legdicsőbb ütközete volt a pozsonyi csata. – Emlékeznünk
kell arra a negyvenezer hős
harcosra, akik nagy része a
honfoglaló harcok résztvevője
is volt, s akik nemcsak besétáltak Vereckénél, hanem komoly harcokban győztek a bolgár Zalán, a bihari Mén-Marót,
a morva Szvatopluk ellen –
fogalmazott Paál István.
Mikó-Baráth György, az
Erdeifaluért Alapítvány elnöke,
a Trianon Emlékpark készítője
arra emlékeztetett, hogy a létesítmény megálmodásakor, majd
kivitelezése közben is az egyik
fő célja volt, hogy a környező
iskolák pedagógusai interaktív
tanórák részeként használhassák a parkot. Szerinte a tankönyvekben a kelleténél kevesebbet foglalkoznak a pozsonyi
csatával, ezt egyenlítheti ki egy
a parkba, a pozsonyi kőhöz és a
mellette álló kopjafához tett látogatás. Hozzátette azt is: a
csata üzenete, tehát a haza védelme, bármi áron, méltó és követendő példát állít a mai fiatalok és az egész nemzet számára.
A parkban egyebként hamarosan újabb rendezvény várja a látogatókat. A szervezők az
államalapítás és Szent István
ünnepe kapcsán, augusztus 1921. között, háromnapos rendezvénysorozattal készülnek.
Mikó-Baráth György
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Falunapi vigasság Zalaháshágyon

Mutyi Bohóc szórakoztatta a gyermekeket.

Falunapi vigasságra invitálták a falu apraját-nagyját július
közepén Zalaháshágyon. A mintegy 360 lelket számláló településen színes programokkal, zalai ízekkel, játékkal és zenés
műsorokkal várták az érdeklődőket.
Horváth Gyula polgármester köszöntő beszédében elmondta, imádság dolgában jól
helyt állt a lakosság, hiszen a
járványhoz köthető haláleset a
településen nem történt. Ezek
után a hátrahagyott esztendőben megvalósult, sikeres pályázatokról szólt a falu vezetője.
Így megtudtuk, a falunapnak
otthont adó rendezvényteret 5,2
millió, míg a kultúrház melletti
parkolót 6,5 millió forintos
pályázati forrásból sikerült kialakítani, a Leader illetve a
Magyar Falu Program keretein
belül. A tavasszal átadott orvosi
rendelő 12,5 millió forintos
bekerülési költséggel, szintén a
Magyar Falu Programnak köszönhetően újult meg és a közösségi ház energetikai korszerűsítése is megtörtént 25,1
millió forintnyi pályázati for-

rásból. A falu vezetője kitért
még a Dreher Sörgyár által
meghirdetett pályázatra, melynek pozitív elbírálása nyomán
500 doboz alkoholmentes sörrel támogatta a falunapi programot a gyár. Ennek okán egyébként a sörgyár képviseletében
kisebb stáb érkezett a településre, ahol felvételt készítettek
a rendezvény helyszínén.
Délután kis ajándék kíséretében köszöntötték Zalaháshágy legifjabb lakóját, MikóBaráth Dalmát. Elismerő oklevelet vehetett át továbbá Szabó
Anett, illetve Pásztorné Ádám
Edith a közösségi élet érdekében végzett odaadó munkájáért. Kisérő programként a
gyermekeket ugrálóvár, népi
játékok, pedálos járgányok várták. Szabó Marietta festményeiből kiállítás volt látogatható, de tombola és a helyiek
készítette ízletes ételek is várták az érdeklődőket.
A műsor tekintetében elmondható, hogy a szervezőknek jól átgondolt, minden korosztálynak szórakozást kínáló
programot sikerült összeállíta-
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

ni. A műsorfolyam rögtön egy
meglepetéssel indult, hiszen
Oláh Tamás művésznevén Mutyi Bohóc az általa vezetett
sümegi Broadway Tánccsoportot hozta magával, még a szervezőket is meglepve. A táncosok repertoárja aztán repítette a
közönséget műfajról műfajra a
dallamok, a tánc világában. Ezt
követően a legkisebbeknek
szánt, ám végül széles körben
sikert aratott Mutyi bohóc váltotta a táncosokat. A gyakorlott
nevettető előadása nem merült
ki holmi lufihajtogatásban és
bűvész trükkökben, meglehet
előbbiek is komoly felkészülést
igényelnek. A piros orrú, interaktív módon bevont kicsiket és
nagyokat, nevettetett és ajándékot osztott, nem csoda hát az
elismerő vastaps a műsor végén.
A közismert Salla Táncegyüttes műsorával folytatódott
a színpadi attrakciók sora, majd
Hertelendy Attila és Debrei
Zsuzsa dalcsokra következett,
mely ezúttal is éneklésre sarkallta a jelenlévőket. A zenei
blokk az Ivánci és az Ezüsthárs
Asszonykórus dalaival folyta-

tódott. A hagyományőrző dalcsokor után egy, a világszerte
egyre népszerűbb Jerusalem
tánc következett, melyet a helyi
fiatalság adott elő. A közös
produkció Darabos Lászlóné
vezette próbák útján állt össze
és került a tisztelt nagyérdemű
elé, akik aztán a méltán megérdemelt tapsviharral jutalmazták azt. Pungor Lili és kis csapata is közös tánccal készült,
azonos sikert aratva. A helyiek
saját szervezésű, Sztár a sztárban című produkciója is napvilágot láthatott végre. A műsorban rendkívül sokan vállaltak szerepet, korosztálytól függetlenül. A jó hangulatú, Pásztorné Ádám Edith koreografálta
produkciók hatalmas sikert
arattak a színpadon és talán az
égiek körében is. Az égi tapsvihar közel egy órás szünetre
kényszerítette az előadást, aztán végül a tervek szerint folytatódott a program.
A falunapi bál előtt színpompás tűzijáték festette az
égboltra a sikeres zalaháshágyi
falunap hírét.
Gellén Szilárd

Salomvári Falunap
2021. augusztus 21.
Programok:
7:30-tól: Zenés ébresztő
10:00: Játszótér átadás
10:30: Horváth Attila – Vadászati eszközök és vadászkutya
bemutató
11:00: Gyermekprogramok:
Játékos elfoglaltság Kungliné Ica nénivel
Ringató
Légvár
Körhinta
11:00-tól: Salomvári Parasztolimpia, amely várhatóan 15 óráig
tart
13:00-16:00: Arcfestés gyerekeknek
13:00-tól: Németh porta tejtermékei, Eszti nénivel
14:00-16:00: Lovagoltatás, Tubolyné Gácsi Zoéval
15:30: Kungli József, polgármesteri köszöntő
16:00: Hevesi Sándor Színházból Ecseri Erzsi és Ecseri Csenge
zenés, gyermek műsora
17:00: Salla Néptánccsoport műsora
17:30: Ezüstlile Tánccsoport műsora
18:00: Dömötör Balázs és Rebeka
19:00: Vacsorázik a falu!
19:30-tól: Bál, Pungor Gáborral
21:00: Mokka Tribute Band
Az önkormányzat a változtatás jogát fenntartja!
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Zalacsébi „Szoci” autó-motor találkozó
Idén június 27-én immár
hatodik alkalommal került megrendezésre az egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő Zalacsébi „Szoci” autó-motor találkozó. A vasútállomás melletti
területen megrendezett találkozó évről évre egyre több szemlélődőt, felvonulót és kiállítót
vonz. Közel ezer érdeklődő
gyönyörködhetett a rendezvényre érkezett kb. 150 gépcsodában, melyeket a volt szo-

cialista blokkban készítettek,
de megcsodálhattunk pár nyugati veteránt is.
A 13 órára hirdetett beparkolást követően elkezdődött a
szakértő zsűri szemléje, majd
később jó hangulatú autósvetélkedő is zajlott, melyet a helyi
Kiss Balázs teljesített a legsikeresebben.
A zsűri döntése alapján a
következő díjak kerültek kiosztásra: A legszebb autó a zala-

Program négy falu gyermekeinek
2021. július 5-9. között gyerek programsorozatot szerveztünk, mely keretében nyári
kézműves foglalkozásokon és
ismeretterjesztő előadásokon
vehettek részt az érdeklődők. A
program a „TOP-5.3.1-16-ZA12017-00003 Közösségfejlesztés
Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb településeken” pályázatból valósult meg.
A heti program keretében a
következők valósultak meg:
· Kirándulás Nagyrákosra
Németh Istvánné Baksa Eszter
gazdálkodó birtokára. Eszti néni őrzi és továbbörökíti a paraszti életformát, az állattartást,
a tejtermelést.
· Látogatás „Apacstanya”
Csurgasz Lovasudvarba. Itt lehetőség volt ismerkedni a lóval
és kipróbálni a lovaglást.
· Kirándulás Zalaegerszegre a Gébárti Regionális Népi
Kézműves Alkotóházba. A múlt
szeretete és a hagyományok

tisztelete szinte tapintható a sajátos építményben. A résztvevők Nagy Béla fafaragó segítségével saját kezűleg készítették el bodzafából a sípjukat és
Csuti Tibor fazekastól elleshették az agyagozás rejtelmeit,
mely nyomán kis agyagtálak
készültek.
· Kézműves foglalkozás
Hardi Edina, népi játszóház vezetővel, akivel a nemezelés
technikával virágot, labdát, kígyót készítettek a gyerekek.
· Kézműves foglalkozáson
pólóbatikolás, Preisinger Éva
játszóház vezetővel.
Örömmel tapasztaltuk, hogy
a zalaboldogfai egyhetes gyerek programsorozatban mindenki talált magának valami érdekeset. E pár napban sikerült
különböző életkorú és érdeklődésű gyerekek igényeit közös
nevezőre hozni és érdeklődésüket, figyelmüket elnyerni!
Zs.E.

Tartalmas program várt a gyermekekre.

Hatodik alkalommal rendezték meg a találkozót.

egerszegi Panker Tamás Fiat
850-ese lett, a legidősebb autó
a teskándi Mester László GAZ
járműve volt 1969-ből, a legeredetibb autó díját pedig a
dozmati Orbán Csaba Polski
Fiat-ja érdemelte ki. A legszebb motorkerékpár díját a
nemesszentandrási Domján Ferenc 1973-as Trophy DeLuxe
járműve kapta, a legeredetibb
motorkerékpárnak a zalaháshágyi Pungor Gábor 1967-es MZ
125-ös vasparipája bizonyult,
míg a találkozó legidősebb

motorkerékpárja a helyi Gál
István 1931-ben gyártott, 200
köbcentiméteres DKW-ja volt.
A koraesti órákban nagysikerű előadásával színesítette a
programot a Triász együttes. A
rendezvény ideje alatt a helyi
hölgyek által készített marhagulyást, valamint lángost fogyaszthattak a kilátogatók. Köszönjük az újabb sikeres programot a Zalacsébi Önkormányzatnak és várjuk a hetedik
találkozót jövőre!
Gál Roland

Családi nap Salomváron
Ahogy a tavalyi, úgy az idei
évben is a vírushelyzet miatt a
tavasztól idáig tartó időszakra
tervezett rendezvényeinket nem
tudtuk megtartani Salomváron.
Első alkalommal június 26-án
egy nagyon jó hangulatú, izgalmakkal, gyerekzsivajjal teli
családi nap került megrendezésre településünkön. Az egész
napos programok kicsiknek és
nagyoknak is egyaránt biztosított szórakozási lehetőséget.
10 órától kezdődtek a gyerekprogramok, melyben légvár,
ügyességi versenyek, arcfestés,
és több kézműves foglalkozás
is volt Németh Barbara segítségével.
11 órától kezdődően elindult a főzőverseny. Az elkészült bográcsos ételekből az ott
lévő társaságot látták vendégül
a csapatok. 16 órától kezdetét
vették a felnőtteknek szánt lo-

Gazdag program várt a gyermekekre is.

gikai és ügyességi vetélkedők,
melyek nagyon jó hangulatban
teltek. Ezek után koktélkészítő
verseny, retro ital és zene felismerés, valamint karaoke parti
zárta a napot.
Németh Kinga

2021. augusztus

15

Zalalövő és Környéke

Egészségnap Zalalövőn – focival az egészségért!
Focistákból akadt bőven a
zalalövői sportcentrumban, ahol
az egészséges életmód állt reflektorfényben július 17-én délelőtt 9 órától labdarúgó-napot
szerveztek.
Kegyes volt az időjárás is, a
kellemes idő sok embert vonzott a szabadba. Nemcsak kikapcsolódás, hanem testet-lelket frissítő élmények is várták a
sportkedvelőket a III. Női lab-

darúgó tornán, mely a hagyományoktól eltérően idén az
Egészségnap keretében került
megrendezésre és férfi csapatok részvételével is népszerűsítették a sportágat. A tervek idővel átalakultak és jövőre még
több csapat részvételére számítanak a szervezők.
Végh Renáta és Takács Hajnalka szervezőként vette ki részét az eseményekből. Elmond-

Ünnepnap Irsapusztán

Változatos műsorszámok szórakoztatták a közönséget.

Július hagyományosan a közösségi ünnepek időszaka. Irsapusztán, Zalalövő településrészén sem volt ez másképp, ahol a július 10-én rendezték meg az ünnepséget a helyi
civilek, szponzorok és a helyben élő családok összefogásával. Takács Lászlóné, a Mi kis falunk Irsapusztáért Egyesület nevében
köszöntötte a résztvevőket, külön megköszönve a helyi lakosoknak, akik portájukat kicsinosítva, feldíszítve várták ezt a napot,
majd Gyarmati Antal Zalalövő polgármestere a közösségi programok összetartó erejében bízva hívta közös ünneplésre az egybegyűlteket. Örömmel emlékezett meg azokról, akik mellé felsorakozott a lakosság, közösséget építve a hagyományok megőrzése,
a múltra való emlékezés jegyében, a híres kézimunka szakkörre,
pávakörre, ahova Zalalövőről is jöttek, vagy az Irsai Baráti Körre.
Az egyesület egész éves munkája mellett megemlékeztek a
helyi lakosok aktív közösségi munkavállalásáról. Így készült el a
buszmegálló, a temető gondozása közösségi munkával, a helyi
értékek sokéves megóvása, a harangláb és az emléktábla avatása
mind az Irsapusztán lakók támogatásával valósult meg, ahol a
hívők szentmiséjével egybekötve ünnepeltek.
A jelenlévők bíznak abban, hogy jövőre már szentmisés ünnepnapot tarthatnak, ahol beszélgethetnek múltról, jelenről, jövőről. A találkozások és beszélgetések mellett sokszínű programok
szórakoztatták a helyieket, a kicsiknek volt ugrálóvár, nagyobbaknak kézműves foglalkozás, és számos fellépő helyi együttes,
csoport, délutántól a színpadon kulturális program hívogatta a
közönséget, táncosok, énekes produkciók gondoskodtak a vidám
hangulatról, közben a bográcsban főttek az ízletes ételek a
résztvevőket kellemes gasztronómiai élményekkel is várták.
PK

A díjátadás következik…

ták, hogy idén is szép számú
résztvevőket tudtak fogadni. A
szponzoroknak és a támogatóknak köszönhetően minden zökkenőmentesen zajlott, sok ajándékot tudtak kiosztani a programba érkező csapatoknak és a
versenyzőknek.
A hagyományoknak megfelelően volt 7-es rúgó verseny,
melyet a lányoknál Takács Hajnalka szervező nyerte, a férfiaknál pedig 11-es rúgó versenyben a zalalövői Véges Tamás volt a győztes, a Sportcentrum utcájából. Végül mindenki nagy örömére megválasztották a nap gólkirályát és
királynőjét is Beimli Katalin és
Vizsy Bence személyében.

A legjobb játékos díjat Takács Eszter és Csóbor József,
míg a legjobb kapus díjat Köves Bernadett és Bödőcs
Richárd vehették át.
A férfi tornát a Czupi FC, a
nőit pedig a Vép csapata nyerte.
A szervezők, a résztvevők és a
szurkoló közönség is erősítette
egymást abban, hogy egyrészt a
szabadidő hasznos eltöltésének
egy hasznos változata volt az
Egészségnap, másrészt támogatták a sportot és a mozgást és
az egészséges életmódot. Cél
az, hogy továbbra is népszerűsítsék, ünnepeljék egy napon,
helyi szinten is a labdarúgást,
egyre bővülő társasággal.
PK
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Vigh László díjátadó volt a Magyar Nagydíjon
Az a megtiszteltetés érte Vigh
László országgyűlési képviselőt
(Zala megye 1. sz. választókerület), hogy augusztus elsején, vasárnap a 36. Forma–1-es Magyar
Nagydíj versenyének végén az
első helyezett Esteban Oconnak (Alpine) adhatta át a kupát.
– Egy ekkora rendezvény
szervezésének tapasztalatai fontos információval bírnak számunkra is, hiszen a zalaegerszegi tesztpályán ugyancsak
folyamatosak a programok, és a
konferenciaturizmus is kezd
kialakulni. Ez óriási kihívás és
lehetőség Zalaegerszeg és Zala
megye számára, ezért is nagy a
jelentősége annak, hogy a Hungaroring vezetői gyakran láto-

gatnak el hozzánk, illetve már
Jean Todt-ot, a Nemzetközi
Automobil Szövetség elnökét is
fogadtuk a tesztpályán. Palkovics László innovációs és technológiai minisztertől kaptam a
megbízást a járműipari tesztpálya, a gyorsforgalmi okosút,
valamint a megyeszékhelyen
létesítendő hadiüzem építésének koordinálására, támogatására. Ugyancsak a miniszter
kért fel arra, hogy vegyem fel a
kapcsolatot a járműipar kiemelt
szereplőivel, s így alakult ki –
immár több látogatásban megmutatkozó – együttműködés
Gyulay Zsolttal, a Hungaroring
vezetőjével is – mondta a
Zalatájnak Vigh László.

Fotó: Hungaroring
Vigh László átadja a díjat.

Önkéntes munka
A Budafáért Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület június 26-án önkéntes munkát
szervezett a városrész közösségi házánál. Rengeteg munka
és felújítani való várt a segítőkre, akik bár nem túl nagy
számban, de annál lelkesebben
fogtak neki a teendőknek. A
fűnyírás, udvartakarítás, gépi
tuskózás, és terepigazítás iga-

zán látványos változást eredményezett. A házban elsőként a
mellékhelyiség takarítása valósult meg,
majd a legnagyobb,
2
30 m -es helyiség kipakolása és
a vizes vakolat leverése következett.
Az egyesület elsődleges célja, hogy felújítsa ezt a nagy
helyiséget, összejövetelek, gyűlések tartásához, ehhez a falak

Gránit, márvány síremlékek

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon
szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

alsó szigetelése, szárító vakolás, meszelés, padló burkolása
szükséges. Az udvaron pedig a
tereprendezés, és a közösségi
játszótér kialakítása a legfontosabb.
A közeljövőben ismét lesz
hasonló társadalmi munka,

melyre várják az önkénteseket,
és bíznak abban, hogy ismét
ilyen eredményes és jó hangulatú napot tölthetnek el
együtt, melyhez a hideg italok,
a finom pörkölt és pogácsa is
hozzájárul majd újra.
Horváthé Bárdosi Barbara

