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Bagod községet és az 1 000

km-re lévő német Heilbad
Heiligenstadt városát 1994 óta

fűzi egybe szoros kapcso-

lat. Volt olyan év, amikor 7

alkalommal jártak nálunk né-

met barátaink, reméljük, 2022

is hasonlóan aktív lesz. En-

nek egyeztetése kapcsán (is)

találkozott nemrégiben a

két fél.

Ugyanakkor az elmúlt 27

évben egyszer sem készült

olyan fotó, ahol az egy négy-

zetméterre jutó polgármesterek

száma ilyen nagy lett volna,

Rögtönzött polgármester-találkozó Bagodban
mint legutóbb, amikor Polgár
József, községünk első pol-

gármestere látta vendégül a két

csapatot.

A fotón korábbi és jelenlegi

polgármesterek láthatók. Balról

jobbra haladva: Mogyorósi Jó-

zsef (1994-2014), Polgár József

(1990-1994), Bernard Beck

(Németország) 1990-2012, Si-

pos Ferenc (2014-).

A fotó apropója, hogy a raj-

ta látható polgármesterek együt-

tes életkora épp 270 év!

Bagod Község
Önkormányzata
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Ebben az évben elég sok
ügyféllel találkoztam. A ter-
vek és a költségvetések egyez-
tetése közben elég gyakran
megkérdezik tőlem:

– Tényleg szokott főzni?
Már nem lepődök meg a

kérdésen, mert gyanakvásu-
kat a mai világban tökélete-
sen megértem. Hiszen ho-
gyan tudnék konyhát ter-
vezni, honnan tudnám, hogy
mire van szükségük, ha nem
főznék. Ezért el is szoktam
magyarázni, nem olyan nagy
dolog ez. Csak el kell kez-
deni, és elég hamar bele le-
het jönni. Nekem pihenés, a
családnak meg öröm.

Néha hitetlenkedve fo-
gadják a választ. Ezt sokáig
nem értettem, miért van.
Majd rájöttem, két külön-
böző konyhában főzünk. Ők
egy rossz konyhában, ahol a
főzés egy végeláthatatlan
küszködés.

Ami rendrakással, moso-
gatással, keresgéléssel kez-
dődik, majd a folyamatos
helyhiánnyal folytatódik. Va-
lóban, akinek egy ilyen
konyhában kell főzni, annak
megszállottnak és kitartónak
kell lennie, és nehezen fogja
elhinni, hogy főzni jó.

Nekem viszont egy jó
konyhám van. Egy jó kony-
hában minden úgy van kiala-
kítva, hogy a főzést pihe-
nésnek érezzük. Mindig rend
van, mert mindennek meg-
van a helye. Ezért nem kell
rendrakással foglalkozni, csak
a főzéssel.

Nekem, ezért jó főzni,
De egy jó konyha nél-

kül…
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Egy jó konyha nélkül…

Az első őszi programok
egyikeként mutatkozott be a
Ripacsok színjátszó csoport,
mely érkezettLeányfaluból Za-
lalövőre szeptember 5-én.

Előadásukban Karinthy Fri-
gyes, Molnár Ferenc, Nóti Ká-
roly és mások írásaiból válo-
gatott, Lepsénynél még meg-
volt c. összeállítást láthatott a
közönség (képünkön).

Bolba Lajos karmester indí-
totta el a csoportot 11 éve az

Ripacsok Zalalövőn

2021. szeptember 4-én szom-
baton korán keltek és gyüle-
keztek a Zalaszentgyörgyi Nép-
táncegyüttes tagjai. Már ápri-
lisban felmerült az ötlet, hogy
az idős házánakTerka néni
tetejét felújítják, azonban csak
most sikerült a szakember, Né-
meth Ferenc ácsmesternek te-
mérdek munkájában egy napot
felszabadítania erre a válla-
lásra. A Béke utcában áll egy
komfort nélküli tömésház, amit
már itt-ott téglával megerősítet-
tek. A cserép héjazatú nyereg-
tető szarufái meggyengültek, a
lécezete meghajlott, az épület
beázott. Németh Ferenc és fele-
sége , valamintAnnamari Kovács

Ha a kezek összefognak Zalaszentgyörgyön

Ragyogó példa ez az összefogás a szociális érzékenységre.

Dezső polgármester felajánlá-
sából újult meg Terka néni háza.

Reggel 7-kor gyülekeztek a
segítők, leszedték az összes cse-
repet, a szarufákat a szükséges
helyeken megerősítették, újra
lécezték az egész tetőt, majd
visszarakták a cserepet. Szeren-
csére a hiányzó mennyiséget
sikerült pótolni az udvarban
álló romos fatárolóról, így este
fél hét óta ismét ép tető védi az
alatta élőket. A bádogos munka
később készül el, de arról is
gondoskodik az önkormányzat.

Zalaszentgyörgy egy rende-
zett, virágos település. A lakók
jelentős hányada aktív, agilis,
akiknek fontos a környezetük

nem csak szépsége, de épsége
is. Mindemellett a lakók szo-
ciális érzékenysége sem elha-
nyagolható, ami az együvé tar-
tozás érzésével cselekvésre
ösztönözte az együttes tagjait.
Ragyogó példa ez az összefo-
gás arra, hogy egy közösség
hogyan képes védeni nem csu-
pán saját tagjait, hanem széle-
sebb környezetét, a település
rászoruló tagjait, ezáltal annak
szépségét, sőt a falu megtartó
erejét is. Ami – valljuk be –
minden kistelepülés létkérdésé-
vé vált a XXI. században.
Takácsné dr. Simán Zsuzsanna,

Zalaszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője

amatőr színjátszás útján. Halála
után felesége, , a Sze-Póka Éva
kér Színház színésze, rendezője
vette át három éve a rendezést.

A csoport vezetőjének elmon-
dása szerint jelenleg 11 főt
számlál a tagság, 28 éves kortól
a 80 évesig.

A színészek közt van dr.
Redő Ferenc, aki a római ása-
tásokat végezte közel negyven
esztendeje a városban, valamint
felesége, , aki zala-Mile Mária
lövői származású.

Az amatőr társulat heti egy
próbával, állandó zongoristá-
val, dolgo-Oravecz Györggyel
zik, egyelőre a kabaré műfaján
belül, de szeretnének idővel ki-
próbálni más jellegű darabot is.

Erre remek alkalom a
Leányfalun 100 éve született
Karinthy Ferenc Kossuth-díjas
magyar író, drámaíró, drama-
turg évfordulója, melynek em-
lékére egy nagyobb szabású da-
rabbal készülnek novemberben.

BHK
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2011. április 25-én ünnepé-
lyes keretek közt írták alá
hazánk új Alaptörvényét, mely
az önrendelkezését elvesztett
Magyarország 1949-es dátum-
mal ellátott régi alkotmányát
váltotta fel. Idén ünnepeljük
tehát az új normaszöveg alá-
írásának 10. évfordulóját, amely
magában foglalja az állam
felépítésével és működésével
kapcsolatos legfontosabb sza-
bályokat. Jelentőségét nagy-
ban meghatározza, hogy az
immár valóban szabad és de-
mokratikus Magyarország ma-
ga alkotta, idegen hatalmak
befolyása nélkül, rögzítve a
magyar állam nemzeti, vala-
mint az európai értékek mel-
letti elköteleződését, a szük-
séges lelki és szellemi meg-
újulás iránti igényét.

Az elmúlt 10 évben Ma-
gyarország új Alaptörvénye
olyan erős és megbízható irány-
tűként szolgált, mely hitet és
erőt adott a nemzeti szuverenitás
érdekében vívott harcban, az
ország gazdasági és pénzügyi
megerősítése érdekében végzett
munkában, az európai és ke-

A Nemzeti Hitvallás szellemében
10 éves hazánk új Alaptörvénye

resztény értékek védelmét, s
azon belül is kiemelten a csa-
ládokat és gyermekek érdekét
szem előtt tartó törvényhozásban.

A magyar kormány az idei
évben az alkotmányban is
rögzített Nemzeti Hitvallás
kormányzati épületekben tör-
ténő kifüggesztésével tiszteleg
e jeles jubileum előtt. Az
államigazgatási szervek e pél-
dát követve szintén fontosnak
tartják, hogy a középületekben

méltó, jól látható helyen ke-
rüljenek elhelyezésre a ma-
gyar állam működését szabá-
lyozó alapdokumentumok.

Fenti elvek mentén a Zala
Megyei Kormányhivatal maga
is elkötelezett az Alaptör-
vényben meghatározott nem-
zeti értékek mellett, ezért a
nemzeti ünnep előtt a hiva-
tal középületeiben is kifüg-
gesztették a Nemzeti Hit-
vallást.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott a Zala Megyei Kormányhi-
vatalban kifüggesztett Nemzeti Hitvallással.

7537 milliárd forint érke-
zik a magyar vidék erősítésére,
fejlesztésére a Közös Agrár-
politika (KAP) uniós és hazai
forrásai révén 2027-ig. A KAP

Háromszor akkora a forrás, mint korábban hét év alatt összesen

vidékfejlesztési pillérén keresz-
tül érkező forrásokat így 2021-
től a kormány – a korábbi évek
17,5 százalékos támogatása
helyett – 80 százalékkal egé-

szíti ki. A kormány döntése azt
jelenti, hogy az elkövetkező hét
évben 4265 milliárd forintot
fordítanak a magyar vidék, a
magyar mezőgazdaság és élel-
miszeripar fejlesztésére.

Ez pontosan háromszor
annyi, mint ami eddig volt, a
forrás valódi nagyságát úgy
lehet a legjobban érzékeltetni,
hogy idén pontosan ugyan-
annyi forrás áll rendelkezésre
2021-ben, mint amennyi az ezt
megelőző hét évben összesen.

A KAP másik pillére, a
jövedelempótló támogatások ré-
vén pedig további 3272 mil-
liárd forintnyi, 100 százalékban
uniós forrásból segítik a hazai
mezőgazdasági szereplőket.

A forrás nagysága azonban
indokolt, mivel Nagy István
agrárminisztert idézve: „...nem-
zetünk jövője szempontjából

rendkívül fontos a magyar vi-
dék gazdaságának és erőforrá-
sainak megőrzésén túl annak
megújítása is. A célunk éppen
ezért egy tudásalapú, innová-
cióra építő, versenyképes és si-
keres agrárium megteremtése.”

A Magyar Vidékfejlesztési
Program támogatása Európá-
ban egyedülállóan magas.

Orbán Viktor miniszterel-
nök szavait idézve: „A magyar
vidék feladata a magyar léte-
zés természetes és egészséges
állapotának biztosítása. Ideje
végre rendezni Magyarország
tartozását a vidékkel szemben,
helyre kell állítani azt a mél-
tóságot és azt az erőt, amelyet
elvettek a magyar vidéktől”

Nem túlzás azt állítani,
hogy nincsZala megyében
olyan mezőgazdasági termelő,
agrárvállalkozás, aki ne kerül-
ne kapcsolatba a kormányhiva-
tallal. Számos olyan hatósági
területen tevékenykedik a kor-
mányhivatal, ahol részben a kö-
telező adminisztráció kapcsán,
részben a támogatási lehetősé-
gek okán nap, mint nap segíti
az agrárvállalkozások munkáját.

A feladatok ellátásában a
Zala Megyei Kormányhivatal
is részt vesz, melynek részle-
teiről kor-dr. Sifter Rózsa
mánymegbízottat kérdeztük.

Az Agrár- és Vidékfejlesz-
tést Támogató Főosztály egy-
részt ellátja a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirde-
tett intézkedésekre benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó kére-
lemkezelési feladatokat, más-
részt végrehajtja a benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó el-
lenőrzési feladatokat. A me-
gyei kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Fő-
osztálya azért dolgozik, hogy
a vidékfejlesztési programok
gyorsan, hatékonyan jussanak
el a megye valamennyi agrár-
vállalkozásához és családi gaz-
daságához. Arra bíztatok min-
denkit, hogy kérdéseikkel for-
duljanak főosztályunk kollé-
gáihoz, akik készséggel adnak
felvilágosítást a vidékfejlesz-
tési pályázatokkal kapcsolat-
ban – hangsúlyozta a kor-
mánymegbízott.

Rendkívül fontos a magyar vidék gazdaságának, erőforrásai-
nak megőrzésén túl annak megújítása is.

(Folytatás a . oldalon)z 5

Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése
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Az idén júliustól megválto-
zott építési, valamint terület-
fejlesztési és területrendezési
törvényből fakadó feladatok is
terítékre kerültek azon a szak-
mai fórumon, amelyet 2021.
szeptember 30-án, csütörtökön
az állami főépítészek számára
rendeztek a megyeszékhelyen.
Az idei évi országos értekezlet
ezúttal a Zala Megyei Kormány-
hivatal szervezésében valósult
meg a ZalaZONE járműipari
tesztpálya fogadóépületében.

Dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott, a szakmai fórumot
vendégül látó kormányhivatal
vezetője köszöntőjében hang-
súlyozta, a szakterület jelen-
tőségét mutatja az is, hogy
ezek a szervezeti egységek a
kormányhivatalokon belül köz-
vetlenül a kormánymegbízott
irányítása alá tartoznak. Mun-
kájukat azonban nemcsak az
említett feladatkör teszi ki,
hiszen egyebek mellett szak-
mai segítséget nyújtanak az
önkormányzati főépítészi fel-
adatok ellátáshoz, koordinálják
az önkormányzatok terület- és
településrendezéssel, valamint
az építészeti értékvédelemmel
kapcsolatos döntéseinek előké-
szítését is. A 2021. év január-
jában bevezetett változások és
a megnövekedett feladatok kö-
vetkeztében pedig már a Zala
Megyei Területi Településren-
dezési és Építészeti-Műszaki
Tervtanács feladatait is az Ál-
lami Főépítészi Iroda végzi –
emelte ki a kormánymegbízott.

Állami Főépítészi Fórum Zalaegerszegen
A zalai tapasztalatokat is megosztották a résztvevőkkel

Az eseményen dr. Sifter
Rózsa rámutatott arra a ki-
emelt beruházásokkal össze-
függésben kialakított zalai gya-
korlatra is, aminek köszönhe-
tően a kiemelt projektek me-
gyénkben zökkenőmentesen és
gyors ütemben valósultak meg
az elmúlt években. Mint mond-
ta, a beruházók havonta tájé-
koztatják a kormányhivatalt a
munkálatok helyzetéről és elő-
rehaladásáról, melyeket az ál-
lami főépítészi iroda fog össze.
A hatóságokkal a közvetlen
kapcsolattartás tehát biztosí-
tott, melynek révén nyomon-
követhetők és adott esetben
elháríthatók a beruházást ne-
hezítő körülmények.

A fórumnak helyet adó jár-
műipari tesztpálya főbb jel-
lemzőit ország-Vigh László
gyűlési képviselő, miniszteri

biztos osztotta meg a hallgató-
sággal, míg Balaicz Zoltán
polgármester a város történe-
tének fontosabb dátumait idéz-
te fel, s kitért arra is, hogy a
megyeszékhely az épített örök-
ség terén nem túl gazdag, ezért
igyekeznek ennek elemeit meg-
óvni, és ebben kiváló partnerre
találtak a kormányhivatalban.

A rendezvény során a kö-
zeljövőben várható jogszabályi
változásokról, valamint az elő-
készítés alatt álló feladatokról
Füleky Zsolt, a Miniszterel-
nökség építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes ál-
lamtitkára tartott tájékoztatót,
aki régi hagyomány alapján
Állami Főépítészi Vándorser-

Dr. Sifter Rózsa a szakterület jelentőségét is kiemelte.

A rendezvényen a közeljövőben várható jogszabályi változá-
sokról is szó esett.

Fotók: Zala Megyei KormányhivatalFotók: Zala Megyei Kormányhivatal

Az idei évben meghirde-
tett nagy érdeklődést kiváltó
jogcímek a magánszemélyek
és vállalkozások esetében, az
állattenyésztést támogató pá-
lyázatok, növénytermesztést
és kertészetet elősegítő támo-
gatások, terménytárolók, szá-
rítók fejlesztése, élelmiszer
feldolgozást elősegítő techno-
lógiák beszerzése. A vidéki
térség infrastruktúrájának ja-
vítását célozza meg a külte-

leget adott át Faragóné Godó
Mária, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal álla-
mi főépítésze részére, a szak-
mai munkában elért eredmé-
nyek elismerése érdekében.

Ezt követően szakmai ke-
rekasztal beszélgetésre került
sor, amely érintette az aktuális
feladatokat, így az új típusú
településfejlesztési és telepü-
lésrendezési tervek beveze-
tését, a 2022. januártól induló
E-TÉR elektronikus egyeztető
felületet, amelynek köszönhe-
tően a települési tervek egyez-
tetése és véleményezése a
Lechner Tudásközpont által
üzemeltetett alkalmazáson ke-
resztül fog tudni megvalósulni,
így könnyebbé, egyszerűbbé
és gyorsabbá téve a tervek
elfogadásának folyamatát.

A szakmai fórumon elő-
adást tartott továbbá Hamar
Zoltán, az Autóipari Próba-
pálya Zala Kft. cégvezetője,
valamint , az In-Gulyás Tibor
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium innovációért felelős
helyettes államtitkára is, aki az
új innovációs parkok részle-
teiről tájékoztatta a rendez-
vény résztvevőit.

A városban megvalósuló
fejlesztéseket, valamint a jár-
műipari tesztpályát buszos vá-
rosnézés keretében is bemutat-
ták a rendezvény vendégeinek.

rületi helyi közutak fejlesztése
önkormányzatok számára pá-
lyázat, míg a termékértékesí-
tést segíti elő a helyi piacok
támogatása pályázat. Népsze-
rű felhívás kistermelők köré-
ben a mezőgazdasági kis-
üzemek fejlesztésének támo-
gatása. A megyében benyúj-
tott 200 pályázatból 118
esetben született támogató
okirat közel 650 millió Ft
értékben – emelte ki dr. Sifter
Rózsa.

(Folytatás a   . oldalról)4

A cikkek a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelennek meg.

Folytatódik a vidékfejlesztés...

Zalalövő és Környéke
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A elkezdte EurópaMetrans
egyik legmodernebb vasúti-
közúti termináljának és logisz-
tikai központjának építését Za-
laegerszegen.

Az építkezés kezdetét jelen-
tő ünnepélyes alapkőletételen –
szeptember 9-én – részt vett
Angela Titzrath, a Hamburger
Hafen und Logistik (HHLA)
részvénytársaság elnöke, Kiss
Péter, a Metrans csoport elnök-
vezérigazgatója, Nagy László
ügyvezető igazgató, Szíjjártó
Péter külgazdasági és külügy-
miniszter, köz-Mosóczi László
lekedési államtitkár, Balaicz Zol-
tán Vigh Lászlópolgármester,
országgyűlési képviselő, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott
és , a NemzetiÉsik Róbert
Befektetési Ügynökség vezér-
igazgatója.

Ezzel elkezdődött a német
HHLA cégcsoport részeként
működő Metrans óriásvállalat
beruházása, melynek során
Európa egyik legmodernebb
vasúti-közúti terminálját és
logisztikai központját építik
meg Zalaegerszegen. A több
mint 30 milliárd forint értékű
fejlesztés közvetlenül 120 új
munkahelyet teremt, a kapcso-
lódó cégekkel együtt pedig
akár 500 új munkahely is lét-
rejöhet a térségben. Az önkor-
mányzat a beruházáshoz szük-
séges 20 hektáros területet 724
millió forintért adta el a vál-
lalatnak.

Zalaegerszeg közlekedési és
logisztikai szempontból külön-
legesen jó helyen fekszik –

Európa egyik legkorszerűbb logisztikai központja lesz Zalaegerszegen

emelte ki Balaicz Zoltán, s
tételesen is részletezte ezeket:

– 170 milliárd forintos rá-
fordítással épül a zalai megye-
székhelyet és az M7-es autó-
pályát összekötő kétszer kétsá-
vos gyorsforgalmi út, továbbá
már készülnek a Zalaegerszeget
Körmenddel, a 8-as úttal, a 86-os
úttal összekötő kétszer két-
sávos gyorsforgalmi út tervei
is, kapcsolatot teremtve északi
irányba (Szombathely, Győr) és
nyugati irányba (Ausztria) is.

– Logisztikai szempontból
kiemelten fontos a tengeri ki-
kötőkkel való közvetlen kap-
csolat, amely a vasúthálózatnak
köszönhetően biztosított. Rá-
adásul Magyarország tengeri
kikötőt létesített az Adrián,
Triesztben.

– Ugyancsak fontos szere-
pet töltenek be a légi kikötők
is. Ebből a szempontból is sze-
rencsés helyen vagyunk, hiszen
Magyarországon összesen négy
olyan repülőtér van, amely a
legmagasabb szintű akkreditá-
cióval rendelkezik: Ferihegy,
Debrecen, Győr és Sármellék.
A Hévíz-Balaton Airport jelen-
tős fejlesztés előtt áll, Zala-
egerszeg és a repteret jelenleg
üzemeltető Hévíz között kiváló
a kapcsolat, a megyeszékhely is
tervezi az aktívabb szerepvál-
lalást, ráadásul az M76-os két-
szer kétsávos gyorsforgalmi út
közvetlenül is összeköti majd
Zalaegerszeget a reptérrel, jel-
képessé téve a távolságot.

– Vasúti szempontból pedig
ugyancsak tökéletes az elhe-

lyezkedés, hiszen a tengeri
kikötőktől induló nemzetközi
vasúti korridor egyenesen Zala-
egerszeghez vezet és itt ágazik
el több irányba – sorolta a
megyeszékhely napokban ki-
tüntetett polgármestere (elnyer-
te az Év Polgármestere címet –
a szerk.).

Szijjártó Péter aláhúzta,
hogy a zalaegerszegi beruházás
egybevág a kormány stratégiai

célkitűzéseivel, ugyanis a vál-
lalatok támogatása során hang-
súlyt helyeznek arra, hogy azok
termékei minél gyorsabban el-
jussanak az exportpiacra. Töb-
bek között ezért is vásárolt
Magyarország a trieszti kikö-

tőben egy területet, amelynek
fejlesztése hamarosan megkez-
dődik – tette hozzá, rámutatva
a tengeri kikötőkkel való gyors
összeköttetés jelentőségére.

A Metrans vállalatcsoport
teherszállítással, intermodális
szolgáltatásokkal, logisztikával
és ingatlanokkal foglalkozik,
hetente több mint 550 rend-
szeres vonatjáratot indít. A vál-
lalat Budapestről Kínába köz-

lekedő konténerszállítója 2019
októberében indult útjára első
alkalommal, és ennek nyomán
a konténerek mára 12-16 nap
alatt bármely magyarországi
helyszínről eljutnak kínai cél-
pontokra.

Egy újabb jelentős beruházás vette kezdetét Zalaegerszegen.

A terminál látványterve…

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

Fotó: FacebookFotó: Facebook

Zalalövő és Környéke
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A „Salla” Művelődési Köz-
pont és Könyvtár idén is csat-
lakozott a Kultúrházak éjjel-
nappal kezdeményezéshez, az
„Őszi játék kavalkád” rendez-
vényével, amelynek keretében
szeptember 25-én, szombaton
egész napos nyitvatartással és
változatos programokkal várták
a családokat.

Délelőtt könyvtári játékokra
invitálták az érdeklődőket. Dél-
után kézműves foglalkozáso-
kon őszi díszeket készíthettek,
különféle mozgásos, társas-
kártya- és Xbox játékokat pró-
bálhattak ki a látogatók.

Kultúrházak éjjel-nappal Zalalövőn
A túrázni vágyók a szép

időt kihasználva a Gyermek-
Élmény-Túra– Kreatív városi
séta családok számára elneve-
zésű, egyénileg, családi körben
vagy kisebb baráti társaságban
teljesíthető kreatív városi sétán
vehettek részt, amelynek útvo-
nala Zalalövő értékeit, többek
között a Salla Múzeumot, a
Hősök oszlopát, a Tájházat
vagy a Borostyán-tavat érintet-
te. A „túracsomagot”, mely a
városi séta leírását, térképet,
feladatokat tartalmazta, az
intézményben vehették át.

KM.

Zalalövő is csatlakozott.

Keménfa ismét megtartotta
ilyenkor szokásos szüreti mu-
latságát. Pár éve főzőver-
sennyel indul a program, ennek
köszönhetően már közösségek
alakultak, tagjaik visszatérő
versenyzőink. A nap felvonu-
lással folytatódott, feldíszített
traktorokkal vonultak végig a
falun, harmonikás biztosította a
zenei hátteret. Vajdával és
vajdánéval az élen, vidám
dalokat énekelve mentek végig
az utcákon. A kisbíró rendre
ismertette a rímbeszedett tör-
téneteket az egybegyűlteknek.

A kulturális műsor Hajdu
Valéria Vighalpolgármester és
László országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos köszöntője
után környékbeli amatőr ha-
gyományőrző csoportok fellé-
pésével folytatódott. Radics
Petra Kis Táncoló Talpak, a , a

Szüreti mulatság Keménfán
Budafai Puskalábúak szenior,
örömtánc csoport Ezüst Lile,
Néptánccsoport Sallaés a
Néptánccsoport színesítette a
műsort.

A sportpályán népi fajá-
tékok, lovaglás, légvár várta a
gyermekeket, de kürtöskalács,
paraszai pörkölttorta, pop-corn
és vattacukor is kapható volt,
szomjukat pedig a Rózsakert
Presszónál olthatták a meg-
jelentek.

Két fáradhatatlan önkéntes,
Farkas Lajosné Kovács Ani-és
kó egész délután kínálta a ven-
dégeket. A főzőversenyen ké-
szült ételeket a zsűri értékelte,
az első három helyezett értékes
ajándékcsomagot vehetett át.
Első helyen végzett az Utca-
végi Betyárok csapata, második
helyen a Salomvári Polgár-
őrök Cson-, harmadik helyen a

kafakanál csapata végzett. Há-
rom kisgyermeket köszöntött
az önkormányzat, Bogdán Bar-
nabást, Németh Krisztián Le-
ventét Hajdu Ádám Márkotés .
A tombolasorsoláson sok érté-
kes ajándék talált gazdára,
köztük a főnyeremény, ami egy
motorfűrész volt.

Örömmel tölti el az önkor-
mányzatot, hogy a kis település

lakosain kívül a környező tele-
pülésekről is megtisztelték ren-
dezvényünket. Köszönjük a tá-
mogatást a -ek, aH&D Kft. LKW
Pintér Kft.- Szerszámszigetek, a
Kft.- Zalalövői Borostyánek, a
Vadásztársaságnak és minden-
kinek, aki tombolafelajánlásá-
val, illetve bármily módon
segítette programunk sikerét.

Cser Gábor

Ismét megtartották a szüreti mulatságot.

Szeptember 7-én, kedden
délután közösségi összefogásra
a Borosán-völgyben található
kegyhely rendbe tételéhez hív-
ták a helyieket Páli Zoltán
atya, aki ez év augusztus 1-től
szolgál A városZalalövőn.
vezetőinek kíséretében meglá-
togatta a valamikori búcsújáró
helyet, ahol örömmel tapasz-
talták, hogy kisebb munkála-
tokkal hamar kitisztítható,
helyrehozható a terület. Kis-
asszony napjához kapcsolódva
12-én vasárnap újra szentmisét
hirdettek a völgyben, mely által
régi hagyomány elevenedett

Újra szentmise a Borosán-völgyben

fel. Ezt megelőzően a terület
rendbehozatalára, kisebb te-
reprendezési munkálatok el-
végzésére, mintegy negyven
segítő érkezett a völgybe. Több
helyen is elmohásodtak a
kövek, emléktárgyak, padoza-
tok, melyekre ráfért az alapos
tisztítás.

Páli Zoltán atya elmondása
szerint sokan örömmel vették a
kezdeményezést, hiszen ha már
ilyen szép környezetű kegy-
hellyel rendelkezik a település,
egy kis összefogással hamar
helyreállhat a szerepe.

PK

Régi hagyomány elevenedett meg.
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Szeptember 11-én a Buday
Közhasznú Alapítvány szervezé-
sében egy klasszikus éjszaka várt
a zalaszentgyörgyi és környék-
beli zenebarátokra. Huszti Ber-
nadett Mária operaénekes és
négy zalai származású tanít-
ványa, (szoprán),Kardos Eszter
Nagy Katinka Horváth(alt),
Szilárd Németh Bálint(tenor),
(tenor) adott nagysikerű műsort
Klasszikusok Éjszakája címmel.

Klasszikusok éjszakája…

– Harmadik alkalommal ke-
rült sor hasonló rendezvényre –
mondta lapunknak Buday Mi-
hály festőművész, kuratóriumi
elnök. – Célunk a klasszikus
zene megismertetése, megsze-
rettetése. Az előadás érdekes-
sége volt, hogy minden zene-
szám előtt Huszti Bernadett
Mária rövid ismertetőt tartott
az aktuális műről, segítve ezzel
annak befogadását.

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

Harmadik alkalommal került sor hasonló rendezvényre.

2021. szeptember 26-án, cso-
dálatos napsütéses vasárnapi
délutánon kezdődött Zalaszent-
györgyön az őszi vigasság. A
szüreti hívogatóval, mely ifj.
Dóczi Károly kisbírótól szár-
mazik, invitálták a vendégeket
a mulatságra.

„Halljunk szót!
Az idén felvonulás helyett

vigasságot tartunk,/Aki épp nem
szüretel, azt szeretettel vár-
juk!/A Tölgyfa presszó mellett
sátor lesz állítva,/Pálinka és bor

Nótáztak együtt, perdültek a szoknyák

sűrűn lesz kínálva!/Aki csak te-
heti, csatlakozzon hozzánk,/
Nótázzunk együtt, perdüljenek
a szoknyák!/Fellépők a szín-
padon, fröccsök az asztalon,/A
vigasságban senki nem marad
szárazon!”

Az esemény szóról szóra ek-
képpen zajlott. A zalaszent-
györgyi Tölgyfa Presszó mel-
lett felállított sátorban az ÜS-
Tökös Kompánia Zalaszent-, a
györgyi Néptáncegyüttes és
Kovács Attila szórakoztatta a

közönséget. A résztvevők re-
mekül vigadtak, jókat beszél-
gettek és táncoltak napnyug-
táig, s még utána is ...

Köszönjük a részvételt és
szeretettel várjuk jövőre is az
érdeklődőket!

„A program a „TOP-5.3.1-
16-ZA1-2017-00003 Közösség-
fejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,
Zalaboldogfa és Zalacséb települé-
seken” pályázatból valósult meg.

„A vigasságban senki sem maradt szárazon.”

Kávás Község Önkormány-
zata kirándulást szervezett a
Bakonyba szeptember 25-én.
Az útvonal Kávás-Csehbánya-
Bakonybél-Csehbánya-Kávás
volt.

A csoport fogadása a cseh-
bányai „grundon” történt, majd
a tízórai után átszálltak a
résztvevők a „kis vasútra”,
s elindultak a Csehbánya-
Bakonybél-Csehbánya körútra,
ami mintegy 40 km-es utat je-
lentett.

Kirándulás a Bakonyban

A program a Csehbánya szén-
pajta, a Királykapu, a Hubertla-
ki tó (Bakonyi gyilkostó), a Hu-
bertlak, a bakonybéli Szent Mau-
riciusz monostor megtekintése
volt, itt monostori termékek elő-
adással egybekötött kóstolója
volt (gyógynövényes mézek, cso-
koládék, monostori lekvárok,
szörpök, teák, likőrök).

A Borostyán kúti kálvária
(Bakonybél) megtekintése után
a csapat visszaindult Csehbá-
nyára, majd Kávásra.

Szép tájakon jártak…

A mester és tanítványai adtak koncertet
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Értékfeltárás Hagyárosböröndön

A 14 önkormányzat részvéte-
ével zajló Digitális értéktár pá-
lyázat megvalósítása keretében
hamarosan isHagyárosböröndön
szakemberek bevonásával kerül-
nek feltárásra a település értékei.

A helyi értékfeltáró munka
a helyi értéktár létrehozásakor
részben már megtörtént, de job-
bára az építészeti, illetve termé-
szeti értékekre koncentrálódott.

Az elkövetkező időszakban
a néprajzi vonatkozású értéke-
ket keresnénk, ide érte a régi szo-
kásokat, a régi helyi mondákat,
hiedelmeket, akár egy ragad-
ványnév történetét a helyiek be-
vonásával. Figyelmet szeret-
nénk szentelni az ünnepek régi,
helyi megünneplési szokásainak,
a családi összejöveteleknek, a

közösen végzett munkáknak, a
jellegzetes ételeknek.

Keressük a település meghatá-
rozó személyiségeit, akik akár
valamely szokásuk, foglalkozá-
suk, sajátos tudásuk stb. miatt
váltak legendává.

Fontosak ezen túl a tárgyi em-
lékek, a helyi viselet, és a hely-
ben készített használati tárgyak.
Szívesen meghallgatnák a helyi
népdalkincset, a gyermekeknek
énekelt régi altatókat stb.

Aki közreműködne ebben az
érték feltáró tevékenységben,
jelezheti szándékát közvetlenül
a hagyárosböröndi falugond-
noknak, vagy pedig a 06 30
235 2458-as telefonszámon.

Varga Katalin
polgármester

Faragott ivócsanak.

Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzata is pályázott a Ma-
gyar Falu Program keretében, a
Modern Települések Fejlesztésé-
ért Felelős Kormánybiztos és a
Nemzeti Művelődési Intézet le-
bonyolításban meghirdetett pályá-
zaton, melynek célja az 5000
fő, vagy annál kevesebb állan-
dó lakosú kistelepülések önkor-
mányzati rendezvényeinek támo-
gatása.

Falunap-pályázat Hagyárosböröndön
A pályázaton az önkormány-

zat a maximális 1 millió forin-
tot nyerte meg.

A pályázati elszámolással kap-
csolatban hatalmas pozitívum,
hogy figyelembe vette a kis ön-
kormányzatok helyzetét, így az
1 millió forint a rendezvények
lebonyolítására, és a rendezvé-
nyekkel összefüggő kiadásokra
is szabadon felhasználható. Ezt
a remek lehetőséget kihasznál-

va az önkormányzat két ren-
dezvényre nyújtotta be a pályá-
zatát: a Szüreti Falunapra, va-
lamint a Hagyárosböröndi Kol-
básztöltő Falunapra.

(A rendezvények elnevezé-
sében szerepeltettük a falunap
kifejezést, mivel a falunapnak
minősített rendezvények járvány-
ügyi korlátozás szempontjá-
ból kedvezőbb elbírálás alá
esnek, így a programok megtart-
hatóságának valószínűsége is
nagyobb.)

A rendezvényekhez kapcsoló-
dóan a rendelkezésre álló forrás-
ból 700 ezer forintot tervezünk
olyan fejlesztésre fordítani, mely
reményeink szerint sokáig fogja
segíteni az önkormányzati prog-

ramok megtartását. Így vásárol-
ni fogunk a rendezvényekhez
kapcsolódó közös ételkészítés-
hez szükséges sütő és főző be-
rendezéseket, eszközöket, vala-
mint kültéri padokat. (Ezeket
tudjuk majd használni valameny-
nyi nagyobb közösségi rendez-
vénynél.)

A fennmaradó 300 ezer fo-
rintból a rendezvényekhez kap-
csolódó étel alapanyagokat, de-
korációs és egyéb anyag vásár-
lási kiadásokat, valamint a fellé-
pők díját fogjuk finanszírozni.

Reméljük, jövőre is lesz ha-
sonló pályázat, melynek forrá-
sát az igényekhez igazodó szín-
vonalas kulturális programokra
tudjuk majd fordítani.

Hagyárosböröndön új helyre
költözött a könyvtár. A könyvek
ugyan abban az épületegyüttes-
be, de a korábban hivatalként
működő, már régóta kihasználat-
lan épületrészbe kerültek.

A költözésnek több oka is
van. Az egyik, hogy a könyv-
tárnak eddig helyet adó helyi-
ség a Magyar Falu Programban
megnyert pályázat alapján 2022.
évben felújításra kerül. A he-
lyiségben a padló feletti vako-
lat sok helyen leomlott, ez a
pályázattal javításra kerül. Cse-
rére kerül a nehezen kezelhető
nagyméretű ablak is.

A könyvtár a korábbi egy
helyiségből háromba költözött.
Külön szoba került kialakításra
a gyermekek részére. Itt talál-
hatóak a gyermek és ifjúsági
könyvek, társasjátékok, vala-
mint egy játszószőnyeg, hogy a
kicsik minél otthonosabban érez-
hessék magukat a könyvtárban.

Egy másik szobában sorakoz-
nak a felnőtt irodalom és a szak-

Új helyre költözött a könyvtár

irodalom könyvei. Egy követ-
kező kis helyiségben vannak a
technikai felszerelések (fénymá-
soló, számítógép).

A könyvtár szervezésében sor-
ra kerülő foglalkozásokra pedig
igénybe vehető a helyiségek
szomszédságában található tanács-
terem.

A könyvtár új helyre költöz-
tetésével nem titkolt cél, hogy
az érintett épületrész felújításá-
ra is pályázni lehessen. Az épü-
letrész süllyed. De ennek továb-
bi megakadályozása és javítása
nagyon költséges lenne, melyet
az önkormányzat önmaga nem
tud finanszírozni. A hivatali –
kihasználatlan – épületrész felújí-
tására azonban nincs pályázat.
Így a könyvtár ide helyezésé-
vel, az épület használatával, és
a közművelődési funkciójával
viszont remélhetően több pályá-
zati lehetőség is lesz majd a
felújításra.

Varga Katalin
polgármester
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2021. szeptember 11-én el-
ső alkalommal került meg-
rendezésre aZalalövőn Salla

Ring Kupa, melyet a közel-
múltban alakult civil szervezet,
a Zalalövői Auto és Motorsport

Egyesület (AMSE) szervezett.

Az egész kavicsbánya terü-
letét kihasználva egy hatalmas
pályát létesítettek az autocross-
nak, quadnak. A területviszo-
nyok, dombok kedveztek a te-
repjárósoknak. Helyszínként a
város határában elterülő buda-
fai kavicsbánya szolgált (Zala-
lövő és Zalacséb között talál-

Pályaavató a Salla Ring Kupával

ható, a Malom tanya közelé-
ben), melyet e célra alakítottak ki.

A versenyen amatőr auto-
cross, ifjúsági, terepjárós ver-
seny, quad és időmérő futa-
mokra jelentkezhettek a ver-
senyzők, akiket navigátoraik
segítettek a megmérettetésü-
kön. A rendezvényen megem-
lékezést tartottak Boci (Farkas
Zoltán) és Norci (Bicsák Nor-
bert) tiszteletére.

A pályaavatón Gyarmati

Antal, Zalalövő polgármestere,
Lakatos Dezső Mórocz Zsoltés
mondott köszöntő beszédet.

A pályát folyamatosan
locsolták és büfével gondos-
kodtak a vendégek kényel-
méről.

A rendezvényhez jelentős
mértékben hozzájárult a Lavi-
namix Építő Kft., Bajnok Lajos
vezérigazgató felajánlásával. A
szervezési építési munkálatokat
segítették az egyesület mellett:
Pintér Antal, Zalalövő volt pol-
gármestere, Elanders Hungary
Kft., Erdei Lajos, Gép-Alk

A pályaavató pillanata.

Kft., Győrfi János, Hoss Hús-
bolt, Kálmán József, Kálmán
Tamás, Károlyi Rihárd, Kikötő
Pizzéria, Laczó Gábor, Marton-
fa Kft., Metál-Ker Kft., Né-
meth Zoltán, Sthil Mezőgazda-
sági Szaküzlet, Lakatos Dezső
Göcsej Ring, Horváth László,
Vizi Tibor, Zalalövő Önkor-
mányzata.

Köszönet a zalalövői tűzol-
tóságnak a közreműködésért.

KK

Újra indult a Világjárók

Klubja Zalalövői „Salla”, a
Művelődési Központ nagy si-
kerű előadássorozata.

Szeptember 8-án este Spa-
nyolország volt az úti cél Varga

Károly nyugalmazott pedagó-
gus kalauzolásában, aki nem
először járt a klubban. Az ér-
deklődők ízelítőt kaphattak
Andalúzia és az egyik legszebb
spanyol város, Barcelona épí-
tészeti, kulturális örökségéből.

Az előadó ezúttal a Covid
előtti útibeszámolóval készült.
A színes előadás során bete-
kintést nyerhettek a résztvevők
Andalúzia kulturális értékeibe.
A vetített képeken keresztül
megcsodálhattuk Granada mór
építésű erődjét az Alhambrát,
Cordoba évezredes nagyme-
csetjét, Sevilla katedrálisát,
köztük a mór díszfaragások
kifinomult mesterműveit, hogy

Spanyolország gyöngyszemei

csak a legnagyobb kincseket
említsük.

Az esten érdekességek is ki-
derültek, például amíg nálunk a
ronda szó jelentése nem éppen
a szépség szinonimája, a spanyo-
loknál a kőszirtekre épült Ronda
a világ egyik legszebb kisváro-
sának tartott települése, melyet
egy kis folyó szurdoka szel ketté.

Az előadás kitért a spa-
nyolok vérmérsékletére, a fla-
menco táncra, hogy érdekes
találkozni más kultúrákkal,
Gibraltárról átnézni Afrika
partjaira, valamint arra, hogy
egy spanyol utazás során Bar-
celona városát nem szabad ki-
hagyni. Ott megcsodálhatjuk a
híres építész, Antonio Gaudí

által tervezett különleges épü-
leteket, melyek mesés látványa
nemcsak az előadót, de a
résztvevőket is megérintette.

PK

Varga Károly visszatérő előadó Zalalövőn.
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •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!

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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2021. augusztus 07-én Zala-
boldogfa Önkormányzatának szer-
vezésében cseszneki és zirci ki-
ránduláson vettek részt a zala-
boldogfai és zalaszentgyörgyi ér-
deklődők. Az utazás első állo-
mása a cseszneki vár látogatá-
sa, majd egy finom házias ebé-
det követően a következő úti
cél a zirci bazilika és műem-
lékkönyvtár megtekintése volt.

A Bakony szívében, 400 mé-
teres magasságban álló apátság
és látogatóközpont csodás kör-
nyezetben várta az odaérkező
csapatot. A zirci bazilika Ma-
gyarország egyik legszebb ba-
rokk templomépítménye, me-
lyet tárlatvezetéssel tekinthet-
tek meg. Az Országos Széc-
hényi Könyvtár Ciszterci Mű-
emlékkönyvtára szemet kápráz-

Csesznekre és Zircre látogattak

tató belsővel, több könyvkülön-
legességgel, és Európában egye-
dülálló föld- és léggömbbel vár-
ta az érdeklődő zalaboldogfai
csoportot, ahol szakszerű idegen-
vezetést is kaptak.

A zirci ciszterci arboré-
tumban kellemes időtöltést és
kikapcsolódást biztosított a kelle-
mesen elfáradt kirándulóknak.
Zárásként a bakonyi betyárna-
pokra látogattak el, hazafelé pe-
dig egy rövid kitérőre megáll-
tak egy Balaton-parti településen.

Egy eseménydús hétvégi ki-
rándulásban volt részük az uta-
záson résztvevőknek. „A prog-
ram a „TOP-5.3.1-16-ZA1-
2017-00003 Közösségfejlesztés
Zalaszentgyörgy, Kávás, Zala-
boldogfa és Zalacséb települé-
seken” pályázatból valósult meg.

A kiránduló csapat.

Kungli József polgármester-
nek köszönhetően, a Zalaeger-
szegi Fiatalok Egyesülete tá-
mogatásával felajánlásra került
30 db belépőjegy a Salomvári
Általános Iskola helyi tanuló-
inak, a találhatóZalaszabarban
Zobori Élményparkba. Ennek ke-
retében 2021. szeptember 18-án
26 diákkal és 9 felnőttel vág-
hattunk neki az élményekkel
teli útnak.

A park adta rengeteg élmé-
nyen kívül, a hegyre felérve a
lélegzetelállító panoráma tárult
elénk, szemet gyönyörködtető lát-
ványt nyújtott a Kis-Balaton. Mi-
után elfogyasztottuk a tízórait,
rövid pihenő és csoportkép ké-
szítése után találkoztunk kísé-
rőnkkel, , aki az egészDáviddal

Salomvári iskolások a Zobori Élményparkban
napos, készséges és lelkiisme-
retes munkájával segítségünkre
volt az új kalandok megisme-
résében.

Első utunk az állatsimoga-
tóhoz vezetett, ahol találkoz-
hattunk kengurukkal, szuriká-
tákkal, tengeri malacokkal, pa-
pagájjal, illetve kecskékkel és
szamarakkal is. A következő
állomásunk a beltéri csúszda-
park volt, ahol szivárvány csúsz-
da, labdamedencés csúszda és a
szabadesést felidéző adrenalin
csúszda várta a gyerekeket,
emellett rengeteg logikai és
ügyességi feladatokban próbál-
hatták ki magukat. A parkba
kiérve a gokart pályán kívül
hatpályás, óriás száraz csúszdá-
kon, csónakcsúszdán, hófánk

csúszdán a gyerekek, valamint
a felnőttek is beszállhattak a
kalandba.

A finom ebéd után lézerharc
és mozi következett. Ezt követően
a reggel óta várt balatoni hul-
lámvasútra ülhettek fel a bátrab-
bak, amely a legnagyobb élményt
nyújtotta a gyerekek és felnőt-
tek számára egyaránt. Az uzson-
na elfogyasztása után az utolsó
állomásunk a kötélpálya volt,
melyre speciális felszerelésben,

biztonságos körülmények között
vághattak neki a változatos
ügyességi akadályokból álló, két-
szintes oszlopbirodalomnak.

Nagyon tartalmas, vidám,
élményekkel teli napot töltöt-
tünk együtt. Ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani támoga-
tóinknak, hogy hozzájárultak
gyermekeink öröméhez és bőví-
tették a szabadban töltött moz-
gás lehetőségét.

Németh Kinga

Felejthetetlen élményben volt részük.
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Bagodban az el-
múlt évtizedekben és
most is számos he-
lyen használunk fa-
anyagot, mely folya-
matos karbantartást
igényel. A közelmúlt-
ban a faluház sétá-
nyán lévő 3 térplaszti-
ka került sorra.

Az alkotások az
eredetik (melyek az el-
múlt évtizedekben az
enyészeté lettek) pon-
tos másolatai, amik-
ről a készítőt, Nagy
Béla népi iparművész,
fafaragót kérdeztük
a 2018-as felállítás
alkalmával:

Folyamatos karbantartások

– Kettő, egymáshoz hasonló
szobor eredete egyértelmű, a ré-
gi, útszéli fakeresztek mintájára
készült – kezdte a művész. Az
épülethez legközelebb eső, 5 és
fél méter magas építmény vi-
szont konkrétan egyetlen do-
loghoz köthető: az 1960-as évek
közepén indult egy mozgalom
a Tokajban, aminek követői úgy-
nevezett totemoszlopokat készítet-
tek, erre utalnak az ezen is
található szarvak. Mára viszont
már a tokaji sem létezik, nem
áll rendelkezésre olyan informá-

ció, mely szerint a bagodin kívül
bárhol máshol lenne még ehhez
hasonló az országban.

A készítéshez korabeli,
1980-as évek második feléből
származó fotók, valamint meg-
maradt, néhány régi elem szol-
gált mintaként Nagy Bélának
és társának, fa-Skáfár József
faragónak, akik hónapokon át
dolgoztak az alkotásokon.

A második kép előterében lát-
ható szobor csaknem 1 tonna súlyú.

Bagod Község
Önkormányzata

A sajtóban számos alkalom-
mal jelent meg cikk (is) német-
országi testvérvárosunk, Heilbad
Heiligenstadt Bagodés szoros
barátságáról.

Ehhez kötődően már 25 éve
egy hetet nyaralhat 10 nyolca-
dik, illetve hetedik osztályos diák
Németországban és viszont. Ez
kb. 250(!) főt jelentett eddig, volt,
akinek többször is nyílt rá lehe-
tősége. 2002-ben, valamint 2006-
ban – ez utóbbit idén 15 éve tel-
jesítették – néhány magyar fi-
atal váltófutásban tette meg a 2
település közti nagyjából 1 000
km-es távolságot.

A koronavírus miatt 2020/21-
ben sem találkozhattak egymás-
sal a tanulók, ezért az iskolák
más módját választották a kö-
zös programnak.

Szeptember 24. az európai
diáksport napja! Ennek alkal-
mából a német és a magyar ér-
deklődőket egy 4 órás virtuális
futásra invitálták, szerettek volna
így eljutni egymáshoz szimboli-
kusan. 10 órakor rajtolt a két
helyszínen (Tilman Riemensch-

Magyar-német sulifutás
neider Iskola sportudvara, Ba-
godi Fekete István Általános
Iskola melletti salakos pálya) az
akció.

Ezen akárki részt vehetett,
feltétele a minimum 1 kör (400
m) megtétele. Ezen az egy kö-
rön kívül bárki bármennyit fut-
hatott, sétálhatott a rendelkezés-
re álló idő alatt. Minden telje-
sített kört leigazoltak az iskolák
a résztvevőnek, a 4 óra lejártá-
val pedig összeadták a megtett
köröket.

A 950-1 000 km-es célt to-
ronymagasan túlteljesítve sike-
rült elérni, összesen körülbelül
2 800(!) km gyűlt össze.

Gratulálunk minden résztve-
vőnek, segítőnek Heiligenstadt-
ban és Bagodban egyaránt, to-
vábbá nagyon köszönjük a szer-
vezést az ötletgazdának, az is-
kola elnyűhetetlen testnevelő-
jének, Käsz Ferencnek.

„Bárki, aki fut, megelőzi azt,
aki gyalogol és bárki, aki gya-
logol, megelőzi azt, aki üldö-
gél.” (Tom Bunk)

Bagod Község Önkormányzata


