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A Göcseji Dombérozó ke-
retében került sor július 16-án
Zalaszentgyörgyön Göcsej la-a
kodalmas rendezvényre, amely
egy sorozat folytatása volt.

– A tematikus sorrendet kö-
vetve ezúttal a lakodalmas pol-

Göcseji lakodalmas Zalaszentgyörgyön

gári táncok és a násznépet szó-
rakoztató játékok voltak a kö-
zéppontban – mondta lapunk-
nak nép-Kiss-Molnár István
táncpedagógus, hagyományis-
meret oktató. – A lakodalmas
szórakoztató játékoknak akkor

volt (van) nagy jelentőségük,
amikor úgy tűnt (tűnik), hogy a
násznép hangulata alábbhagy.
Az idei lakodalmast a Zala-
szentgyörgyi Néptáncegyüttes
közreműködése zárta keretbe –
tájékoztatott Kiss-Molnár István.
A rendező falu táncegyüttesén

kívül szereplője volt a Göcseji
lakodalmasnak a Cserta Tánc-
együttes Szélrózsa Tánckör, a és
a Harangláb Népzenei Együt-
tes Kovács. Köszöntőt mondott
Dezső, Zalaszentgyörgy polgár-
mestere, aki aktív szereplője is
volt az előadásnak.

A lakodalmas polgári táncok és játékok voltak a középpontban. Július végén útfelújításokra
került sor . ElkészültZalalövőn
a és a utcák fel-Bartók Bem
újítása, a út és atóhoz vezető
Kisfaludy út javítása.

A képviselő-testület a 2019-
es választáskor a Bartók, Bem,
Háshágyi, Rákóczi utcák felújí-
tását vette tervbe. Ezek közül
három utca elkészült: januárban
került sor a utca asz-Rákóczi

Útfelújítások Zalalövőn
faltozására, most pedig a Bem
és a Bartók utca kapott mart
aszfaltos burkolatot emulziós
zárással. A Háshágyi utca fel-
újítása maradt még hátra, ott
elengedhetetlen feltétel a csa-
padékvízelvezetés megoldása.

Augusztus elején a karban-
tartók végeznek kátyúzásokat,
útjavításokat a kül- és belterü-
leti önkormányzati utakon.

Régi vágyuk teljesült a Bem utcaiaknak.
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Július 4-én Zalalövő Város
Önkormányzatának képviselői lá-
togattak az osztrák Bruck an der
Mur településre, hogy megerősít-
sék a 25 év óta fennálló Oberaich
településsel kialakított testvérvá-
rosi kapcsolatot. Mivel Oberaich
közigazgatásilag már Bruk város-
hoz tartozik, így augusztus 20-
án ünnepség keretében Zalalövőn
kerül sor a partnerségi kapcsolat
megerősítésére. A látogatás során
a magyar fél megismerkedett a
település vezetőivel, intézményei-
vel, természeti környezetével.
Évek óta hagyomány, hogy az
osztrák fél tűzoltó csapata érke-
zik a város kulturális esemé-
nyeire.

Látogatás a külföldi testvértelepüléseken
Szívélyes fogadtatásban része-

sült pár nap elteltével ismét a za-
lalövői delegáció, ekkor az olasz
Farra D' Isonzo testvértelepü-
lés volt a vendéglátó. Az utazás
alkalmával zalalövői általános
iskolás gyerekek tölthettek pár
napot olasz családoknál, hasonló
korú gyerekekkel. Ismerkedés,
kirándulások, egyéb programok
színesítették a közösen eltöltött
napokat.

Ez idő alatt került sor Bisc-
hofné Hesinger Katalin festmé-
nyeinek kiállítására, melyet a te-
lepülés önkormányzati intézmé-
nyének előterében láthattak az
érdeklődők. A kulturális progra-
mok kölcsönös bemutatása ha-

gyomány a két település életé-
ben. Legutóbb a Város Napja
alkalmából a nép-Santa Goricia

táncegyüttest ismerhette meg a
zalalövői közönség.

BHK

Látogatás Bruck an der Murban.

Zalalövőiek Farra D'Isonzo településen.

A játszótéren családikávási
és ifjúsági találkozót rendeztek
július utolsó szombatján.

Az újszülöttek köszöntése
mellett légvár, arcfestés, csillám-
tetkó, palacsinta és fagyi várta a
gyermekeket.

Fentős Eszter hennafestése né-
pi motívumokat varázsolt elő, fel-
lépett a „Kecsege, facsiga” műsor-

Családi és ifjúsági találkozó
ral a Kollázs Kulturális Egyesü-
let, s földkörüli utazásra indulhat-
tak a gyermekek a Harisnyás
Pipik jóvoltából.

A rendezvény a TOP.5.3.1-
16-ZA1-2017-00003 Közösség-
fejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,
Zalaboldogfa és Zalacséb telepü-
léseken pályázat támogatásával
valósult meg.

* A tájékoztatás nem teljeskörű. Részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat.

13 biztosító és 9 bank egy helyen,
teljeskörű, - díjmentes ügyintézéssel

HITEL,- BIZTOSÍTÁS,- INGATLAN közvetítő iroda

� �lakásbiztosítások kötelező gépjármű felelősségbiztosítások
teljes körű casco utasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások� � �

vállalkozói vagyon és felelősség drága szerződések átdolgozása a legkedvezőbb díjra� �

�személyi kölcsönök, 18-70 éves életkorig, már minimálbértől,
nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, őstermelőknek is.

Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály.
Folyósítás akár 24 órán belül!

lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül�

szabad felhasználású jelzáloghitelek�

�ingatlanközvetítés: eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink részére
új szolgáltatásunk: Fapados ingatlanközvetítés! A legolcsóbb közvetítői�

szolgáltatás az eladók részére. * Bővebben: www.ingatlanhirdeto.com
ingatlan értékbecslések, energetikai tanúsítványok készítése�

H-Kontakt Group Kft / Horváth József
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3. (Göcsej Üzletház 1. emelet)
Telefon: 06-30-9373-789
Web: www.h-kontakt.hu

Se sms-ben, se messengeren!
Kérjük, hogy szerkesztőségünknek se sms-ben, se messengeren

ne küldjenek

fotókat, írásokat, közleményeket!
Ezeket e-mailon fogadjuk a következő címeken:

zalataj@zelkanet.hu

zalatajkiado@gmail.com

Köszönettel:
a Zalatáj szerkesztősége

Köszöntötték az újszülötteket.
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Az oldal a Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával készült.

Az elmúlt években sorozatosan megjelenő időjárási válto-
zások újabb – és egyre gyakoribb – kihívások elé állítják a me-
gye biztonságos működésének fenntartására hivatott szerveze-
teket. A dinamikusan változó meteorológiai körülmények euró-
pai- és világviszonylatban is aszályosodásakat okoznak, a szá-
razságok pusztító erdőtüzeket, a hirtelen fellépő további légköri
változások pedig nagy mennyiségű, a havi átlagcsapadékot is
meghaladó esőzéseket idéznek elő, amelyek következtében eró-
ziós sárátfolyások alakulhatnak ki.

Zala megye viszonylatában az idei évben már több mint 100
eseményt meghaladóan kellett a sárátfolyásokkal kapcsolatosan
valamilyen munkálatot, intézkedést végrehajtani, sok esetben
közlekedési főútvonalakon, települések bevezető útjain.

A beavatkozó erők és eszközök alkalmazása, az érintett terü-
letekre összehívott szemlék személyi és eszközigénye jelentős
idő- és költségvonzattal jár, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben
előremutató megoldást igényel.

Az ilyen természeti jelenségekre való hatékony reagálás elő-
segítése volt a célja annak a munkaértekezletnek, melyet 2022.
július 26-án tartottak az érintett szervezetek képviselőinek
részvételével a zalaegerszegi Megyeházán, a Zala Megyei
Védelmi Bizottság szervezésében.

Az egyeztetés részleteiről , a Zala Megyeidr. Sifter Rózsát
Védelmi Bizottság elnökét kérdeztük.

– A szakmai egyeztetés fő célkitűzése olyan megoldások
keresése volt, amelyek – a megjelent szakértők tudása és tapasz-
talata alapján – a jövőbeni műveletek költséghatékony és szak-
szerű végrehajtását eredményezik – ismertette a munkacsoport-
ülés elsődleges feladatát dr. Sifter Rózsa, majd hozzátette: a
megoldások keresése a közösségi érdekek előtérbe helyezésén, a
valódi együttgondolkodáson alapult.

– A napjainkban fellépő sorozatos események miatt az érte-
kezlet központi témáját képezte továbbá a Zala Megyei Védelmi
Bizottság eróziós sárfolyásokkal kapcsolatos feladatokat tartal-
mazó 7/2015 határozatának felülvizsgálata is – tájékoztatott az elnök.

Az értekezleten az elnöki köszöntőt követően ,Mórocz József
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala megyei igazgatója tartotta
meg vitaindító előadását, aki a Zala megyei közutak sárfolyással
kapcsolatos veszélyeztetettségét ismertette. Ezt követően képek-
kel illusztrálva mutatta be a különböző extrém időjárási hely-
zetekben kialakuló sárfolyások következményét, majd összegez-
te azokat a problémákat, amelyekkel a megelőzés és a felszá-
molás közben szembesülnek.

A konstruktív tanácskozáson – a Zala Megyei Védelmi Bi-
zottság elnökének felkérése alapján – a különböző szakterületek
vezetői a saját szervezetük szempontjából is áttekintették a
fennálló problémát, melynek során először Zala megye nagyobb

Hatékony reagálás a rendkívüli természeti jelenségekre
Egyeztető értekezlet a Zala Megyei Védelmi Bizottság szervezésében

városainak ( ) képviselőiZalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely
kaptak szót, majd a közelmúltban települést érintő sár-Teskánd
folyásos esemény kezelésének folyamatáról értekeztek a jelen-
lévők. Ezt követően , a Nemzeti AgrárgazdaságiSabján Krisztián
Kamara Zala megyei igazgatója ismertette azokat a lehetősé-
geket, amelyekkel a kamara tudja segíteni a veszélyes helyzetek
megelőzését.

Takács Ottó tűzoltó ezredes, a Zala Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója felszólalásában a jelenleg elfoga-
dott eljárásrendet ismertette, a vizsgálatok lefolytatásának meg-
gyorsítása érdekében javasolva annak felülvizsgálatát.

Fontos tényeket közölt a szakmai egyeztetésen ,Gaál Róbert
a Nyugat Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója is. Felszólalá-
sában bemutatta a megye vízügyi helyzetét, az igazgatóság lehe-
tőségeit az iszapömlések elkerülésére, illetve azok felszámolására.

A Zala Megyei Kormányhivatal közlekedési és agrárügyi
kérdésekben illetékes főosztályának vezetői pedig hatósági ol-
dalról közelítették meg a problémát, melynek során a veszélyes
sárfolyások megelőzésének módjaira, valamint a mulasztást el-
követett gazdák esetében a következmények meghatározására
tettek javaslatot.

Dr. Sifter Rózsa a munkaértekezleten elhangzottakat össze-
gezve elmondta:

– Rendkívül értékesnek ítéltem meg az értekezletet, melynek
során további együttműködésre biztattam a résztvevőket. Úgy
gondolom, mindenképpen folytatni kell a most megkezdett
egyeztetést, szakmai, illetve igazgatási kérdésekben egyaránt.
Ezen gondolat alapján, az aktuális pontos információáramlás
érdekében az Agrárkamara vezetőjét egy gazdák tájékoztatására
alkalmas fórum megszervezésére kértem fel, hiszen a Kor-
mányhivatal vezetőjeként kiemelten fontosnak tartom a velük
történő kommunikációt. Célunk ugyanis a gazdálkodók értékte-
remtő tevékenységének elősegítése, nem pedig az életük megne-
hezítése. A Zala Megyei Védelmi Bizottság elnöke kitért rá: az
önkormányzatok szintén fontos feladatot látnak el a megelőzés-
ben, a csapadékvíz-elvezetés megtervezésében, a rendszerek
kialakításában, működtetésében, ugyanakkor a lakosság megfe-
lelő tájékoztatásában is, majd hozzátette: a Zala Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, a Zala Megyei Kormányhivatal és a
Védelmi Titkárság szerepe az eljárásrend felülvizsgálatában, az
együttműködés megszervezésében szintén kulcsfontosságú.

Zala megyében idén eddig több mint 100 eseményt meghala-
dóan kellett sárátfolyásokkal kapcsolatban intézkedni.

Sárral borított zalai út zivatar után…

Zalalövő és Környéke
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Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj KiadóA megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Július 9-én a VI. Göcseji
Dombérozó keretében túrára
került sor borkóstolási lehető-
séggel a útonkávási Borona
lévő „nyitott” pincéknél.

A jó hangulatról – a finom
nedűk mellett – Kovács Attila
harmonikajátéka és a Zala-
szentgyörgyi Néptáncegyüttes
gondoskodott.

Kiállítások is várták a részt-
vevőket a tájházaknál. Az élet-

Dombérozás boros pohárral
mód hímzőszakkör- és a mun-
káit, festő-F.-né Kovács Judit
művész alkotásait és Szényi
Zoltán festőművész képeit lát-
hatták az érdeklődők.

A rendezvény a TOP-5.3.1-
16-ZA1-2017-00003 Közös-
ségfejlesztés Zalaszentgyörgy,
Kávás, Zalaboldogfa és a
Zalacséb településeken pályá-
zat támogatásával valósult
meg.

Esti mulatozás a Dombi pincénél.

Idén immár hetedik alka-
lommal került megrendezésre
az egyre nagyobb népszerűség-
nek örvendő zalacsébi „Szoci”
autó-motor találkozó. A vasút-
állomás melletti területen meg-
rendezett találkozó évről évre
egyre több szemlélődőt, felvo-
nulót és kiállítót vonz. Közel
ezer érdeklődő gyönyörködhe-
tett a rendezvényre érkezett
több, mint száz gépcsodában,
melyeket a volt szocialista
blokkban készítettek, de meg-
csodálhattunk pár nyugati ve-
teránt is.

A beparkolást követően el-
kezdődött a szakértő zsűri

„Szoci” autó-motor találkozó Zalacsében

A Zalalövõ Városi TV

Mûsoraink a szolgáltató csatornáján láthatók,Tarr Kft. 292-es
valamint a YouTube videómegosztón a név alatt.Zalalövõ Városi TV

(TV készülékek, illetve beltéri egységek újrahangolása szükséges lehet,
amennyiben a 292-es csatorna nem található.)

Adásnapok: kedd 19 órától 21 óráig
10-12 óráig,19-21 óráigkeddi adások ismétlése minden nap

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

A legszebb motor a Pannónia TLB (1961) lett.

szemléje, majd később jó han-
gulatú vetélkedő is zajlott. A
legszebb motorkerékpár a fotón
is látható, piros színű Pannónia
TLB (1961), a legeredetibb
pedig egy 1969-es Pannónia T5
típusú lett. A helyi Gál István
1931-ben gyártott, 200 köbcen-
timéteres DKW-ja idén is a
rendezvény legidősebb motor-
kerékpárja díját érdemelte ki.

Az autóknál a legöregebb-
nek egy MG TF-1500-at
(1954), legeredetibbnek egy
Trabant 601 Universalt (1988),
a legszebbnek pedig egy Mer-
cedes 110 (1967) típust talált a
zsűri.

A koraesti órákban nagysi-
kerű Rudan Joe koncertet hall-
gathattak az érdeklődők. A ren-
dezvény ideje alatt a helyi höl-
gyek által készített marhagu-

lyással csillapíthatták étvágyu-
kat a kilátogatók. Köszönjük az
újabb színvonalas programot a
Zalacsébi Önkormányzatnak!

Gál Roland
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Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Negyedmilliárd forintos be-
ruházás keretében teljesen meg-
újul kertvárosiZalaegerszeg
városrészben az Apáczai Csere
János Művelődési Központ tor-
nacsarnoka. A 250 millió forint
értékű felújítás a tervek szerint
366 napig tart, a forrást a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség biz-
tosítja, de erre az időre a csar-
nok és az udvar nem lesz hasz-
nálható, így például a Kert-
városi Vigasságot Liszt Fe-is a
renc Általános Iskola udvarán
rendezik meg.

Ezzel párhuzamosan, 60
millió forintos ráfordítással ha-
marosan megújul a Liszt Fe-
renc Általános Iskola tornacsar-
noka is a ZTE Röplabda Klub
közreműködésével, TAO-s for-
rásból, de az udvar igénybe-
vételét a munkálatok nem za-
varják majd.

Emellett szeptemberre elké-
szül az Eötvös József Általános
Iskola 480 millió forint értékű
felújítása.

A középiskolai rekonstruk-
ciók sem maradnak ki a sorból
a megyeszékhelyen. Lapzár-
tánk után tartandó sajtótájé-

Megújuló oktatási intézmények a megyeszékhelyen
koztatón ismertetik majd a Za-
laegerszegi Szakképzési Cent-
rum épületenergetikai fejleszté-
sek című projekt részleteit. A
bruttó 532 millió forintos be-
ruházás kivitelezési munkálatai
a Széchenyi István Technikum-
ban Deák Ferenc Tech-és a
nikumban zajlanak.

A Széchenyi István Techni-
kum oktatási épületének, vala-
mint tanműhely részének és
tornatermének energetikai fel-
újítása történik meg a pro-
jektben. A kivitelezés során az
épület nyílászáróit korszerű tí-
pusokra cserélik, a homlokzati
részek és födémek hőszigete-
lése is megtörténik. Az épüle-
tek lapostető szerkezetein új
vízszigetelés kerül kialakításra.

A hőszigetelés és nyílászáró
csere mellett az ablakokhoz
tartozó könyöklők cseréje is
megtörténik. Az energetikai
felújítással az épület energiafo-
gyasztása jelentősen csökken,
az épületet használók komfort-
érzete javul. Az épületek hom-
lokzata megújul, az oktatási in-
tézmény külső megjelenése
modernebbé válik.

A Széchenyi István Technikumnál energetikai felújítás történik.

Az Eötvös József Általános Iskolában az iskolakezdésre befe-
jeződik a felújítás.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
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Július második szombatja
Zalaháshágyon a falunapról
szól. Ebben az évben sem
történt ez másképp és végre az
időjárás is kegyes volt a ren-
dezvényhez. Horváth Gyula
polgármester nyitotta meg a
rendezvényt. Köszöntötte Vigh
László országgyűlési képvise-
lőt, miniszteri biztost, a falu
lakosságát és a megjelent ven-
dégeket.

Beszámolt a település el-
múlt éves sikereiről és jövőbeni
terveiről: „A falu életét befo-
lyásolja az itt élő emberek ak-
tivitása, tevékenysége, közös-
ségért való önzetlen munkája.
Ezen a téren jól állunk. Sok-
sok gyalogos és kerékpár túra,
minibuszos kirándulás van mö-
göttünk. Kivettük a részünket a
hulladékgyűjtésből, a templom
és templomkert, valamint a
kápolna környékének parkosí-
tásából, ápolásából. Tavaly ad-
tuk át a kommunális eszköz-
pályázat megvásárolt eszközeit,

Falunap Zalaháshágyon
melyek: pótkocsi, ágaprítékoló,
rönkhasító, motoros láncfűrész,
fűkasza. A tavaly sikeres falu-
gondnoki busz reményeink sze-
rint augusztusra fog elkészülni.
Az idei pályázatok is sikeresek
voltak. 6 millió forintot nyer-
tünk a temetőkerti utak tér-
kövezésére, a kápolnához ve-
zető 036-os és 034/8-as út fel-
újítására pedig 9,3 millió fo-
rintot. A sportöltöző felújítása
is elkezdődött 6 millió forint
értékben.”

Beszéde zárásaként megkö-
szönte a szervezők, résztvevők
munkáját, amivel hozzájárultak
a rendezvény lebonyolításához.

A továbbiakban Vigh Lász-
ló beszédét hallgathatták meg a
jelenlévők, majd együtt kö-
szöntötték az újszülötteket és
szüleiket. Falunaptól falunapig
6 ifjú állampolgárral gyara-
podott a település.

Hagyományteremtő céllal
nemcsak az újszülötteket kö-
szöntötték, hanem az elmúlt két

évben Zalaháshágyon letele-
pedőket is. 9 család vehetett át
emléklapot és pezsgőt.

Zalaháshágy emlékplakettel
jutalmazták ,Salamon Andreát
a falu életében való aktív rész-
vételéért, önzetlen szerepválla-
lásáért és nyugal-Sipos Győző
mazott falugondnokot az elmúlt
években való helytállásáért.

A kulturális program Tuboly
Viktória énekes műsorával
folytatódott, majd a színpadon
a helyi gyermekek és hölgyek
táncos produkciója következett.

Mutyi bohóc elmaradhatat-
lan szereplője a falunapnak, így
ő váltotta a helyieket a po-
rondon, műsorát megfűszerez-
ve a nö-Broadway táncstúdió
vendékeinek bemutatóival. Ha
tánc, akkor legyen tánc! A
Kiszöv senior tánccsoport is
régóta rendszeres fellépő a fa-
lunapon. Az Ivánci Népdalkör
és a zalaháshágyi Ezüsthárs
asszonykórus Komáromiután
István szórakoztatta a nézőket.

A rendezvénysátor mellett a
gyerekeket ugrálóvár, pedálos

járművek, csillámtetoválás vár-
ta. A focipálya egy csendesebb
szegletében – aki kedvet érzett
hozzá – lovagolhatott is.

Három kondérban készültek
a finomabbnál finomabb ételek:
vadpörkölt, babgulyás, csülkös
pacal. De mindezek mellett le-
hetett választani a gofri, hot-
dog, hamburger kínálatból is.

Idén ünnepelte 15 éves jubi-
leumát a zalaháshágyi Dance-
mix tánccsoport, ebből az alka-
lomból újra színpadra álltak
kedvenc kánkán táncukkal.

Amire a legjobban készül-
tek a falu lakói és a környező
településekről is érkeztek né-
zők, az a helyi sztárban sztár
volt. Az elmúlt évekhez hason-
lóan szép számban jelentkez-
tek, akik vállalták, hogy sztá-
rok bőrébe bújva adják elő
produkcióikat.

A látványos tűzijáték után
báli mulatsággal zárult a prog-
ram, melyhez a zenét Molnár
Gábor Pungor Gáborés szol-
gáltatta.

N.N.

Az újszülötteket és a letelepedőket is köszöntötték.

A 15 éves jubileumát ünneplő zalaháshágyi Dancemix tánc-
csoport.

2022 július 23-án a délutáni
órákban benépesült a Dózsa-
hegy központi helyéül szolgáló
kereszt környéke. Szentmisét
tartottak a éssalomvári ke-
ménfai hívek részére, hogy
megünnepeljék és hálát ad-
janak a jó Istennek a kereszt
építésének 150. évfordulója al-
kalmából.

Az istentiszteletet Mikolás
Attila atya és a salomvári szü-
letésű , a Szom-Bodorkós Áron
bathelyi Egyházmegye kispapja

Szentmise a Dózsa-hegyi keresztnél

celebrálta. A jelenlévők, Attila
atya jóvoltából, a lelki feltöl-
tődés mellett hallhattak a ke-
reszt történetéről is.

A mise végén a részvevők,
Nemes Margit önzetlen felaján-
lásának köszönhetően, pogá-
csával lettek megvendégelve.
Örömünkre szolgál, hogy so-
kan megjelentek a környékbe-
liek közül, hogy együtt ünne-
pelhessük meg ezt a szép és
örömteli évfordulót.

Cser Gábor
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A Göcseji Dombérozó té-
maköréhez kapcsolódóan nyílt
egy ideiglenes interaktív kiál-
lítás . AHagyárosböröndön
Kossuth utca 28. szám alatt
található, bemutatótér szerepét
betöltő épület vált a kiállítás
helyszínévé.

A göcseji építészet tipikus
elemeit tökéletesen ábrázolták
a Zalaháshágyon élő Varga

Göcsej építészetéhez kötődő kiállítás

A kiállítás népszerűnek bizonyult.

Hagyárosböröndön a szom-
bati programok már 10 órakor
elkezdődtek, egyrészt a park-
avató falunap eseményeivel,
másrészt a dombérozó helyi
programjaival.

A parkavató falunap a vi-
dékfejlesztési programon belül,
a Göcsej-Zala mente Leader
Egyesület által a közösségfej-
lesztési, együttműködési és há-
lózatosodást fejlesztő projektek
támogatása című felhívás alap-
ján a „Haza park létrehozása
Hagyárosböröndön” című pro-
jekt záróeseményeként került
megrendezésre.

10 órától a kemencés térnél
már szorgos munka folyt, sül-
tek a pogácsák és langalik. A
főzőversenyen résztvevő csa-
patok 12 óra táján láttak hozzá
a finom bográcsos ételek elké-
szítéséhez.

A kíváncsi nézelődők kéz-
műves portékák közül válo-
gathattak. A fiúk, férfiak sokat
időztek fafaragó ésVarga Ernő
makettkészítő hintó, ágyú, sze-
kér stb. makettjei, Takács Tibor
muzeális értékű álló motorja,
valamint a Bagodi Motorosok

Parkavató falunap és dombérozó Hagyárosböröndön

A kemencés tér…

Baráti köre 12 retro motorja
körül.

A gyermekek szórakozását
ugrálóvárak, agyagozási lehető-
ség, kézműves foglalkozás, arc-
festés, lufi bohóc lufi figurái és
népi játékok biztosították.

A falunap kiemelt esemé-
nyén felavatásra került a beru-
házás keretében közel 10 millió
forint támogatás segítségével
megvalósított harangláb emlék-
jel, illetve a kemencés tér. Az
eseményen meghívottként részt
vett, és ünnepi beszédet is
mondott: ország-Vigh László
gyűlési képviselő, miniszteri
biztos, , a ZalaPácsonyi Imre
Megyei Közgyűlés alelnöke,
akik polgár-Varga Katalin
mester szavait megerősítve mél-
tatták a két újonnan létrejött
szabadtéri közösségi tér fon-
tosságát, szerepét a kisebb
települések életében.

Az avató ünnepség után a
színpadi programok következ-
tek. Fellépett a hagyárosbörön-
di kötődésű Zalai Táncegyüt-
tes Tompa Ágnes, irányításával
a csoportja, ahelyi gyermekek
Bagodi Fekete István Általános

Iskola Merics Ni-képviselői,
kolett sanzon énekesnő, az
Eleven Dance Group táncosai.

A fő koncertet Kalapács
József adta, aki korábban az
avató ünnepség fényét emelte
két dalával. A napot az Alfa
zenekar késő éjszakába nyúló
koncertje zárta.

A Göcseji Dombérozó prog-
ramok keretében nyitott portá-
val várt minden érdeklődött a
Szélvíz Pagony Lovasudvar,

valamint a szomszédságában
található épületben a Göcsej
népi építészete kiállítás és krea-
tív udvar is.

A szombati naptól már le-
járható volt az önkormányzat
által meghirdetett családi ka-
landtúra, mely izgalmas felada-
tokat ígért, és több, a tele-
pülésen megtalálható építészeti
értéket is érintett.

Varga Katalin
polgármester

Ernő fafaragó és makettkészítő
épületei. A kiállítást gazdagítot-
ta egy boronaépület, melynek a
falát egy helyen a mester szán-
dékosan nem vakolta be, hogy
látható maradjon maga a bo-
ronafal. A budafai harangláb is
méltó dísze volt a kiállításnak,
mely hű mása a Göcseji Falu-
múzeumban megtalálható épü-
letnek. A makettkészítő által

lehetőség nyílt megtekinteti
egy kovácsműhelyt, ólat és egy
vályogházat is. A tipikus gö-
cseji építészeti elemei mellett
leírásokat is találhattak az
érdeklődök, melyek segítségé-
vel gyarapíthatták tudásukat e
tárgyban.

Az épület makettek mellett
a szemlélődök Németh János
restaurátor famíves szerszám-
gyűjteményének jó pár darabját
is megtekinthették. A szerszá-
mok mellett leírások tájékoz-
tatták a látogatókat, hogy pon-
tosan miként használhatták
őket az építészetben. A szer-
számgyűjtemény adta az ötle-
tet, hogy 2008-ban Németh
János megalakítsa a Magyar
Hagyományőrző Faművesek
csoportját Zala megyében, Ha-
gyárosböröndön 5 taggal. A tel-
jes gyűjtemény előzetes beje-
lentkezés alapján megtekinthe-
tő Hagyárosböröndön, emellett
a hagyományőrző csoport vál-
lal bemutatókat például isko-
lákban, falunapokon, kézműves
fesztiválokon is, illetve rend-

szeresen tartanak szakköröket.
A bemutatóik interaktívak, bár-
ki kipróbálhatja ezeket a kü-
lönleges régi eszközöket.

Egy másik helyiségben pe-
dig a helyi értéktárat tekint-
hették meg a vendégek, fotók
és leírások segítségével. Az
értéktárba számtalan helyi érték
felvételre került, például építé-
szet, környezeti és kulturális
témakörökben is. Az értéktár
jelenleg is folyamatosan bővül,
és a célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet és megismertesse min-
denkivel a település sokszínű
értékeit.

Az interaktív kiállítás során
a látogatók kézbe vehették,
alaposan megvizsgálhatták a
régi famíves eszközöket, és két
játékos rejtvénnyel tesztelhet-
ték tudásukat Göcsej építésze-
tével kapcsolatban. A kiállítás
megnyitására a parkavató falu-
nap keretein került sor 2022.
07. 09.-én, és igen népszerűnek
bizonyult, mind a gyerekek és
felnőttek körében is.

Császár Alma
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Hagyárosbörönd több prog-
rammal is szerepelt a 2022. évi
Göcseji Dombérozó rendez-
vénysorozatában, így például:
10 napon belül szabadon telje-
síthető családi kalandtúrával, Gö-
csej építészeti kiállítással, nyi-
tott portákkal (lovas udvar, népi
játék udvar, kemencés udvar,
kerámiák és a magyar hagyo-
mányőrző faművesek udvarral)
koncerttel és bagolytúrával.

A várakozásoknak megfele-
lően az egyik legnépszerűbb
program idén is a Bagolytúra
volt, melyre 22 csapat nevezése
érkezett. Külön öröm volt a
szervezők számára, hogy a

Bagolytúrával is dombéroztak
résztvevők között szép szám-
ban voltak olyanok, akik távo-
labbról, például az ország má-
sik feléből érkeztek.

A túra a hagyományokat
követve izgalmas feladatokkal,
kalandos 6 km-es útvonallal és
természetesen csapatok közötti
versennyel várta a résztvevő-
ket. A hangulatot fokozta, hogy
a csapatok közül sokan kü-
lönleges, egységes arcfestéssel
érkeztek, mivel ez is ponto-
zásra, értékelésre került.

A csapatok a regisztrációt
követően útmutatást kaptak a
túra szabályairól, például hogy
a környezet megóvása érdeké-

ben ne szemeteljenek, illetve
hogy merre haladjanak.

A túra útvonalán elhelyezett
7 állomásponton, összesen több
mint 30 ember gondoskodott
arról, hogy a túrázók jól érez-
zék magukat. Adott állomáso-
kon ők ismertették a felada-
tokat, adtak iránymutatást azok
helyes végrehajtására, illetve
ellenőrizték és értékelték a
teljesítést, majd írták a csapa-
tok menetlevelébe a megszer-
zett pontokat.

A 4. állomásnál Bödör Im-
réné, Katalin fáradtságot nem
kímélve, folyamatosan kente a
zsíros és töpörtyűkrémes ke-
nyeret, készítette a szendvicset,
hogy azzal fogadhassa az ál-
lomásra érkezőket, akik bizo-
nyára addigra alaposan meg-
éheztek a nagy izgalmak kö-
zepette.

Az első hat állomásnál két-
két feladatot kellett teljesíteni,
méghozzá egy fizikai és egy
szellemi kihívást.

A fizikai feladatok között
jobbára ügyességi feladatok
voltak. Nagy sikere volt annak,
mikor két, hosszában kettévá-
gott pohár összeszorításával
kellett vizet hordani, vagy mi-
kor a derékra kötözött oldalt
lukas dobozból kellett a lab-
dákat kirázni.

A szellemi feladatok közül
több kapcsolódott a 2022. évi
Göcseji Dombérozó vezérfona-

lához, a göcseji építészethez.
Egyik állomáson az óriási,
földre leterített memóriakár-
tyákon szerepeltek Göcsej jel-
legzetes épületei, míg egy má-
sik állomáson vidám, a göcseji
építészet érdekességeiről szóló
totót kellett kitölteni.

A túra utolsó állomása a
kemencés tér volt. Itt a falu
ügyes kezű asszonyai által sü-
tött pogácsák ízesítését kellett
kitalálnia a versenyző csapa-
toknak. A sláger, a Tompa Ág-
nes által készített zalai diós
pogácsa volt.

A kemencés térnél szorgos-
kodó lányok, asszonyok frissen
sült pizzával, langalival kínál-
ták a kissé már megfáradt tú-
rázókat.

A túra végállomása a kul-
túrháznál volt. Az utolsó csapat
vasárnap hajnali 2 óra után ér-
kezett meg. A beérkező fiata-
lokat palacsinta, az idősebb
korosztályt paprikás krumpli
várta. A csapatok közötti ver-
seny a menetleveleken szereplő
pontszámok alapján került el-
bírálásra. Hatalmas volt az
öröm, hogy az első helyezést
egy helyi csapat; a Csicsakerti
Cukimukik érte el.

Gratulálunk minden részt-
vevőnek és köszönjük a ren-
dezvény megvalósításában se-
gítők munkáját, támogatását.

Varga Katalin
polgármester

Idén is népszerű program volt a Bagolytúra.

Időről időre neveze-Bagod
tességeit különleges, rövid tör-
téneteken át szeretnénk meg-
osztani az olvasóközönséggel
Kiss Ádám kommunikációs
szakember nagyszerű írásain
keresztül. Fogadják sok szere-
tettel!

A harcias Bagodi Tóbiás
elveszett vára

Középkori lakótorony Ba-
godban

Volt egy vár Bagod terü-
letén, de senki sem tudja hol.
Csak egy kis favár lehetett, egy
lakótorony körben palánkfallal,
amilyenben a kisebb urak éltek
szerte a középkori királysá-
gokban. E földesurak, ha nem a
földjeikkel foglalatoskodtak,
vagy a királyt kísérték, akkor
gyakran egymással hadakoztak.
Hogy Bagodban volt lakóto-
rony, egy ránk maradt oklevél-

Ismeri ön Bagodot? (3. rész)
ből tudjuk, amely épp egy ilyen
viszályról tudósít. A falu ura,
Bagodi Tóbiás megölte egy ri-
vális család tagját, a Csabi
nembeli Gergelyt. Lakótornyát
ezért IV. László király bünte-
tésből a Csabiaknak adta. Egy
bagodi nemes azonban mivé
lesz a tornya nélkül? A bago-
diak ezért kard helyett békével
fordultak a Csabiakhoz, akik-
nek távolabbi birtokaikat adták
át a toronyért cserébe. A favár
aztán eltűnt az időben. Talán a
mai iskola vagy az önkormány-
zat helyén állhatott, ahonnan
jól szemmel tarthatták a Zala-
völgyi országúton jövő-menő-
ket. Biztosat nem tudunk. Min-
denki képzelje el magának,
honnan kémlelhette a Csabiak
mesterkedéseit Bagodi Tóbiás!

Bagod Község
Önkormányzata

Bagod első írásos említését tartalmazó oklevél.

2022. augusztus
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Zalalövő környező tele-és a
pülések lakossága a Déryné prog-
ramban augusztus 26-án a 6Szin
Teátrum előadásában Krúdy Gyu-
la novelláiból a Szinbád ma
révbe ér című darabot láthatják.

Ez évben pedig bemutatásra
kerül az intézményben a Sen-

sum Arts Kulturális Egyesü-
let - Gül baba című előadása
is. Az előadások kedvezmé-
nyes jegyára a Déryné prog-
ram hozzájárulásának köszön-
hető. A szervezők szeretettel
várják a színházkedvelő né-
zőket.

A Déryné program folytatódik

Salomvár Község Önkormány-
zata 2022. július 2-án tartotta
meg a mostanra már települési
hagyománnyá vált Sándor-napi
jótékonysági bált. A rendezvény
idén abból a célból került meg-
rendezésre, hogy a jelenleg fel-
újítás alatt álló egészségház
védőnői szolgálatának elavult
eszközei korszerűsítésre kerül-
jenek.

Az est polgár-Kungli József
mester köszöntő beszédével kez-
dődött, melyet a zalalövői lá-
nyokból álló Ezüstlile Néptánc-
csoport fellépése követett, vé-
gül , azNémethné Baksa Eszter

Jótékonysági bál Salomváron
„Őrség mesemondója” mesélt a
vendégeknek. Barabás Csaba
és munkatársai által készített
ízletes vacsora után kezdődött
az igazi mulatozás és tartott
reggelig, melyről Molnár And-
rás gondoskodott.

Mind a belépők, mind az
értékesítésre szánt tombola-
jegyek eladásának köszönhe-
tően a jótékonysági bál elérte
célját. Ezúton is szeretnénk
megköszönni mindazoknak, akik
részt vettek az eseményen és
támogatták a gyermekeket az
eszközök korszerűsítése által.

Németh Kinga

Némethné Baksa Eszter előadása.

Alighogy befejeződött az is-
kolai év, máris elkezdődtek az
Erzsébet napközis táborok, me-
lyek remek alkalmak ahhoz, hogy
a különböző tematikájú, hetes
programokon gazdag ismereteket,
élményeket szerezzenek az álta-

lános iskolás életkorú gyerekek.
Július utolsó hetében nyitotta
meg kapuit a Kaland – Játék tá-
bor, melyre 56 tanuló jelent-
kezett.

Az öt nap programjai töb-
bek között az önismeret, sport,

egészségtudatos életmód, kéz-
műves foglalkozások, kirán-
dulás körében teltek, ahol inter-
aktív programok pl. a Zala Me-
gyei Család és Esélyteremtő és
Önkéntes Ház munkatársai,
Gaál Zsuzska meseterapeuta fog-
lalkozása, Kovács Kata zenés gyer-
mekműsora, Végh Viktória óvó-
nő reggeli tornája, kincskereső
túra várta a táborlakókat. Az
egész napos őrségi kirándulás
során Őriszentpéteren, Szala-
főn, Csákánydoroszlón ismer-
kedhettek meg a gyerekek a
vidék jellemző látnivalóival,
természetvédelemmel, fazekas-

sággal, ahol egy kis kézműves
foglalkozásra is jutott idő.

A hagyományőrző tábor
24 fővel indult augusztus el-
ső hetében, ahol a hagyomá-
nyok ápolása a fő vonal. A
héten mese alapú közösségi
fejlesztő játékok, népi játék,
tánc és hímzés tanulás, az Őr-
ségi Nemzeti Park interaktív
előadás várta a gyerekeket. A
rábahídvégi kirándulás emlé-
kezetes perceket ad a Csoda-
szarvas Tájparkban. Az utol-
só nap is felejthetetlen emlé-
keket hagy: Némethné, Baksa
Esztivel, az Őrség mesemon-
dójával találkozhatnak a gyere-
kek, aki igaz történeteivel káp-
ráztatja el a hallgatóságot.

BHK

Kaland – játék – hagyomány
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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 1500 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!

További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Gránit, márvány síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
Készleten lévõ síremlékeinket rövid határidõn belül kivitelezzük.

A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
Készleten lévõ síremlékeinket rövid határidõn belül kivitelezzük.

Kötetlen sportolás és szóra-
kozás várta a júliuskávásiakat
30-án a helyi sportpályán és
közösségi házban.

A sportprogramban többek
között lézeres pisztoly és
puskalövészet céltáblára, lab-
darúgás, röplabda, asztalite-
nisz, sakk, fejelőverseny, célba
rúgás, lengőtekézés, tollas-
labda szerepelt. Nem ma-
radhatott az Á'szeg-Fő'szeg

Családi sportnap

sportverseny, s a közös fő-
zés sem.

A rendezvényen került sor a
Bagolytúra díjkiosztására.

A programot a ze-KisKocsi
nekar műsora zárta.

A rendezvény a TOP-5.3.1-
16-ZA1-2017-00003 Közös-
ségfejlesztés Zalaszentgyörgy,
Kávás, Zalaboldogfa és a Za-
lacséb településeken pályázat
támogatásával valósult meg.

A gondtalan időtöltés volt a cél.

Lapzártánk után, augusztus 5-6-án került sor a hagyo-
mányos falunapi rendezvénysorozatra .Zalaszentgyörgyön

Az eseményről következő számunkban tudósítunk.

Falunap Zalaszentgyörgyön

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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