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A nemzeti ünnep előtti
hétvégén első alkalommal, ha-
gyományteremtő szándékkal és
nagy sikerrel rendezték meg a
zalaszentgyörgyi sportpályán az
Ízes Göcsej Folkpikniket.

Aki e napon felkereste ezt a
göcseji települést és a Buday
Közhasznú Alapítvány szerve-
zésében zajlott rendezvényt,
biztosan nem csalódott, mert

Göcsej ízeivel ismerkedtek
számos, a tájegységre jellemző
hagyománnyal és étellel ismer-
kedhetett meg. Főzőcsapatok
gondoskodtak arról, hogy száj
ne maradjon éhesen és minél
többen megismerhessék az olyan,
sajátosan göcseji/zalai étkeket,
mint a dödölle, a prósza, a
kukoricamálé, a tejfölös, vargá-
nyás krumplileves, a göcseji

Augusztus 20-án az állam-
alapítás, államalapító Szent Ist-
ván király és az új kenyér
ünnepén ésZalalövő Oberaich
testvérváros együttműködésé-
nek 25 éves jubileumát is ün-
nepelhette a település.

Mivel az ausztriai Oberaich
közigazgatás szempontjából már
Bruck and der Mur városhoz
tartozik, így új együttműködési
szerződés aláírására is sor ke-
rült ezen a napon. Az esemény
során a Zalalövői Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Freiwil-és a
lige Feuerwehr oberaichi tűz-
oltó egyesület szintén aláírták
együttműködési megállapodá-
sukat.

Ünnepnapok Zalalövőn
Kiemelendő, hogy Zalalövő

Város Önkormányzata az ese-
mény alkalmával meghívott
vendégei közt köszönthette Far-
ra d'Isonzo, olasz testvértele-
pülés delegációját is, akik szin-
tén ápolják Bruck an der Mur
városával kapcsolatukat, így
tulajdonképpen a három fél
közös találkozására került sor.

Az ünnepségen Gyarmati
Antal, Zalalövő polgármestere
köszöntötte az egybegyűlteket.
Többek között felelevenítette a
25 éves kapcsolat eredményeit,
melyek eddig jellemzően a
kulturális szférában valósultak
meg. Az első megállapodást
Kozma János, valamint Obe-

raich részéről Friedrich Wie-
land, a települések korábbi pol-
gármesterei írták alá.

Peter Koch, Bruk an der
Mur polgármestere beszédében
kiemelte, hogy mindenképpen
folytatni szerették az oberaichi
testvértelepülési kapcsolatot, így

örömmel fogadták a szerződés
megújításának lehetőségét.

A 25 éves kapcsolat kezde-
ményezői ésGerhard Mandl
Josef Mandl testvérek voltak.
Josef Mandl Zalalövőn tele-
pedett le és ma is működő

Virágcsokrok elhelyezése a testvértelepülési emlékműnél. Peter
Koch, Gyarmati Antal és Verzegnassi Fabio, Farra 'd Isonzó al-
polgármestere.
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Göcsej ízeivel ismerkedtek
gombás tokány, a „hegyi” pör-
költ, a vadpörkölt vagy a totyo-
gós zalai rétes. Volt ostorropog-
tatás, néptánc, népzene, Kár-
pát-medencei népviseletek be-
mutatója, pódiumbeszélgetés a
pálinkáról és aki akarta, az meg-
tekinthette a tájházat és annak
kincseit is. Illetve kiállításon
gyönyörködhettek a XVII. Zala-
szentgyörgyi Nemzetközi Mű-
vésztelepen készült alkotásokban.

– A folkpiknik indíttatása
onnét jött, hogy a helyi nép-
táncegyüttessel nagyon jó bará-
ti közösséget alkotunk és szok-
tunk együtt sütni-főzni külön-
féle rendezvényeken – mondta
Kiss-Molnár István koreográ-
fus, főszervező. – A néptáncot
és a népművészetet nagyon
szeretjük, ez az életünk és
ehhez hozzá tartozik a népi
gasztronómia, a népi konyha is.
Ráadásul mindannyiunk csa-
ládjában fellelhető egy-egy ré-
gi, sajátosan zalai étek receptje,
így tálcán kínálta magát, hogy

mindezek köré szervezzünk
egy olyan programot, amelynek
fókuszában ezen értékek to-
vábbadása, népszerűsítése, át-
örökítése áll. Úgy érezzük, so-
kaknak sikerült örömöt szerez-
nünk a rendezvénnyel, nagy ér-
deklődést tapasztaltunk, tehát
haladunk tovább az úton.

A folkpikniket Kovács De-
zső polgármester nyitotta meg,
aki beszédében hangsúlyozta:
nem lehet élesen meghúzni a
határokat, hogy egy-egy tájegy-
ség – esetünkben Göcsej –
mettől meddig tart, van, aki
szerint Zalaszentgyörgy még
nem Göcsej. Az itt élők viszont
a tájegységre jellemző ételeket
fogyasztják, annak a dalait
éneklik, a házasságok göcseji
településekről/településekre köt-
tetnek, ezért a zalaszentgyör-
gyiek is joggal vallhatják ma-
gukat göcsejinek.

A szervezők gondoskodtak
arról is, hogy a rendezvény
vendégei ne maradjanak gya-
korlati, az őseinktől megörö-

költ tudás nélkül, worksho-
pokra is sor került, melyeken
az érdeklődők a tradicionális
magyar bicskakészítés, a ke-
nyérsütéssel és a rétes készíté-
sének fortélyaival ismerkedhet-
tek meg. Utóbbit Borbély-Zöld
Enikő vezetésével.

– A szomszédos Káváson
élő nagymamám foglalkozott
rétessütéssel, lakodalmakra, ha-
lottak napjára nagyon sokat
készített és én viszem tovább

ezt a hagyományt – árulta el
Enikő, aki egyébként vidékfej-
lesztési agrármérnök. – Tökös-
mákos, meggyes, almás, cse-
resznyés, túrós, káposztás (éde-
sen!) réteseket sütök általában,
ezek az ízek jellemzőek Gö-
csejre. Hogy mi a jó rétes titka?
Szerintem a kellően vékonyra
nyújtott tészta. Ha már az
elején elszakad, akkor abból jó
rétes már nem lesz.

HA

Kovács Dezső, Zalaszentgyörgy, Eke László, Kávás polgár-
mestere és Kiss-Molnár István főszervező.

Fotó: Horváth AttilaFotó: Horváth Attila

Ünnepnapok Zalalövőn
mezőgazdasági vállalkozást in-
dított. Beszédében felidézte a ko-
rabeli élményeket, eseményeket.

Gyarmati Antal és Peter
Koch polgármesterek aláírását
követően , a Za-Novák Ambrus
lalövői Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, valamint ,Günter Hödl
Freiwillige Feuerwehr oberaichi
tűzoltó egyesület elnöke is
együttműködéséről tett tanúbi-
zonyságot.

Az ünnepi műsorban levetí-
tésre került Zalalövő és Bruck
an der Mur bemutatkozó kis-
filmje, majd a Trachtenkapelle
fúvószenekar előadásban hang-
zott el Steiermark, valamint Za-
lalövő himnusza Radics Petra
előadásában, aki további két
dallal is megörvendeztette a kö-
zönséget. Emellett a Salla Nép-
táncegyüttes Madereckerés a
Néptáncegyüttes egy-egy páro-
sának műsorát, Horváth Eleni

és népdalcsokrátHorváth Petra
hallhatta az ünneplő közönség.

A hivatalos ceremónia zárá-
saként a három testvértelepülés
közreműködésével virágcsok-
rok elhelyezésére került sor a
művelődési központ melletti
parkban lévő emlékműnél.

Az augusztus 20-i ünnepi ese-
mények párhuzamosan már a reg-
geli órákban elkezdődtek, ami-
kor focimérkőzésen mérte össze
erejét Pataka-hegy és Pacsa-hegy
és a Dedesi Vendégház csapata.

A Pataka-hegyen rendezett
program során ,Páli Zoltán
Zalalövő plébánosa celebrált

misét, áldotta meg az új kenye-
ret, Szent István király és az
államalapítás ünnepén.

Gyarmati Antal polgármes-
ter köszöntötte a hagyományos,
Zalalövői Borbarát Kör Egye-
sület és a hegyi gazdák által
szervezett búcsú részvevőit,
majd ünnepi beszédet mondott
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke, aki méltat-
ta Szent István király szelle-
miségét, útmutatását.

Délután kulturális műsor:
az oberaichi fúvósok, Maderec-
ker táncsoport, Tuboly Viki,
Tóth Christopher, Irsai lányok,
asszonyok, valamint a zalaeger-
szegi Hevesi Sándor Színház
művészei, Hertelendy Attila,
Debrei Zsuzsanna előadása szó-
rakoztatta a résztvevőket.

Ez alkalommal került sor a
Bagolytúrák eredményhirdeté-
sére is, mely Pataka-hegyen és
környékén, valamint korábban
Pacsa-hegyen valósult meg a
Zalalövői Borbarát Kör Egye-
sület szervezésében. A napot
szabadtéri bál zárta Pungor
Gábor közreműködésével.

Másnap a testvértelepülések-
ről érkezett vendégek városi sé-
tát tettek, hogy megismerjék Za-
lalövő nevezetességeit, többek kö-
zött a Tájház, Tűzoltó Egyesület
telephelye, Salla Múzeum mellett
a Borostyán-tó került bemutatásra.

BHKAz aláírási ünnepség résztvevői.

(Folytatás az 1. oldalról)
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13 biztosító és 9 bank egy helyen,
teljeskörű, - díjmentes ügyintézéssel
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Augusztus 5-6.-án került
megrendezésre Zalaszentgyörgy
falunapi ünnepsége.

A péntek esti ünnepélyes
megnyitón, , a te-Kovács Dezső
lepülés vezetője mondott be-
szédet. Az ünnepi gondolatok
után, képvi-Polster Marietta
selő asszony és a falu első em-
bere köszöntötte Zalaszent-
györgy öt újszülöttjét, majd az
újonnan beköltözötteket.

A Szentgyörgyért Ifjúsági
Díj tanulmányi és sport kitünte-
tése is ez alkalommal került
átadásra. Előbbit Németh Krisz-
tinának, kiváló tanulmányi
eredménye szavatolta, míg Fe-
hér Tamara Flóra rallycross

Kitüntetések átadása a zalaszentgyörgyi falunapon

Ifjúsági díjazottak köszöntése. Szentgyörgy Díjasok.

Újszülöttek köszöntése.

Új falubusz Zalaháshágyon

Lapzártakor került átadásra az új falubusz Zalaháshágyon. Az
ünnepi eseményen jelen volt Vigh László országgyűlési képvi-
selő is.

versenyeken nyújtott teljesít-
ményével érdemelte ki.

A Szentgyörgyért díjat idén
a Tornyos TánClub tánccso-

portja érdemelte ki. A csapat
2010 óta öregbíti a település
hírnevét, immár három kor-
csoporttal.

Az ünnepélyes alkalmat,
kulturális műsor teljesítette ki,
melynek első fellépője Standi
Szilvia volt. A helyben nevel-
kedett énekművészt láthattuk
már Mága Zoltán újévi kon-
certjén, idén pedig a Tiroli
Operafesztivál énekesei közé is
beválogatták. A művészi pro-
dukció után a színpadot a za-
laegerszegi Belvárosi Gitársuli
kamarazenekara vette át, így
Herczeg Dávid, Domján Dóra,
Horváth Sába, Horváth Dárius
és örömzenéjeJordán Kamilla
csendült fel. A ceremónát álló-
fogadás váltotta, kellemes zene
mellett a kultúrház előtti Fröccs
Teraszon.

A szombati program 13
órától nyújtott kikapcsolódást,
jobbára a főzőverseny résztve-
vőinek, majd 14 órától gyer-

mek-, és családi programok
várták a falu apraját, nagyját.
Légvár, lézerfegyverek, íjászat,
foci és tollaslabda is várta a
mozogni, szórakozni vágyólat.
A műsora még azMóka Palota
eredményhirdetés előtt kellően
elvarázsolta a gyermekeket.

A színpadi repertoár ezen a
napon is remekre sikerült. A
közönség nagy örömére ma-
gyar dalokkal érkezett Standi
Marianna Gömbös Viktóriaés ,
azaz a . AKeresztmetszet Duó
Tornyos Táncklub is osztat-
lan sikert aratott, csakúgy
mint mulatósTuboly Viktória
slágerei. ésSzűcs Enikő Sza-
szák Zsolt retro-, és musi-
cal dalcsokra zárta a fellépők
sorát.

Aki kedvet kapott és bá-
torságot érzett magában, ka-
raoke éneklésre várták a
színpadon a szervezők. Végül
DjDisco zárta a napot.

Gellén Szilárd
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2022. augusztus 20-án kü-
lönleges eseményre gyűltek
össze a zarándokok a zala-
szentgyörgyi kultúrházban. Ezen
az estén került megrendezésre a
zalaszentgyörgyi Örömzene Ala-
pítvány Szentés a nagykutasi
Jakab Plébánia szervezésében
a 20. Szent István Emléktúra.

A jubileumi alkalomra azok-
ból a Zala-völgyi települések-
ből érkeztek, amelyek részesei
voltak már e nemes hagyo-
mánynak. A szentmisét köve-
tően ebben az évben Zala-
szentgyörgy szakrális, épített
emlékeit, úti kereszteket, a
templomot, a Szent László ha-
ranglábat, a Szent István szob-
rot keresték fel a túrázó csa-
patok. Az állomásokra énekel-
ve érkező zarándokok, a közös

Istenért, hazáért, a magyar családokért!
imádság után, játékos történel-
mi, egyháztörténeti feladatokat
oldottak meg az Árpádok ko-
rához, a magyarság értékeihez
kapcsolódóan. Az eredményhir-
detés és a finom vacsora után a
résztvevők élményekkel feltöl-
tődve tértek meg otthonaikba.

20 év 20 település, szám-
talan nagyszerű kezdeménye-
zés! Szent JobbKeménfán
dombormű avatásával indult az
első túra, Zalaszentgyörgyön
apostoli kettős keresztet farag-
tak a Millenniumi Parkba. A
településeken, szőlőhegyeken
számos kőkeresztet és a kör-
nyezetét rendbe tették a túrára
készülődve. 20 éven át szálltak
az éjszakai virrasztás fohászai
szent királyunkhoz a magyar
családokért. Sok csodálatos,

szent hely a gyönyörű zalai
tájban, lélekemelő közösségi
élmény! Már ezért is megérte!

A Zala völgye szinte ki-
meríthetetlen kincsesbánya, Za-

lalövőtől Zalaegerszegig még
számos, felfedezésre váró út-
vonal, rejtett érték várakozik.
Talán a következő Szent István
Emléktúrára…

A Zalalövői Borbarát Kör
Egyesület és a hegyi szőlős-
gazdák a hagyományokhoz hí-
ven idén nyáron is megszervez-
ték a bagolytúrát a Zalalövőt
övező szőlőhegyekben. Július-
ban a Pacsa-hegyen 14 csapat
öt, augusztusban a Pataka-he-
gyen 21 csapat hat állomásos
túrán mérhette össze erejét. Az
előbbi túrán sajnos az időjárás
nem kedvezett a csapatoknak, de
az eső ellenére, sokan kitartot-
tak jó hangulatban, változatos
feladatokat teljesítve értek célba.

A Pataka-hegyi túra már
kellemes időben zajlott. A csa-
patok a hajnalig tartó túrán
ügyességi, játékos és tréfás
feladatokat oldottak meg, azon-
ban voltak gondolkodtató, a
Pataka-hegyről szóló, szőlővel,
kapcsolatos kérdések is. Vidá-
man teljesítették a bagolytúrát,

Bagolytúrák zalalövői szőlőhegyekben
mely a hegyet körülvevő er-
dőkben vezetett végig jól kije-
lölt útszakaszokon hegyen és
völgyön keresztül.

A célba érő csapatokat mind-
két bagolytúrán a szervezők
megvendégelték és zenével
szórakoztatták. Az eredmény-
hirdetésre augusztus 20-án Pa-
taka-hegyi búcsú kulturális
programja keretében került sor,
ahol az első három helyezett
csapat oklevelet és ajándékot
vehetett át. A Pacsa-hegyi túra
helyezettjei: első Herczeg Virág
csapata, második a Vérfarkasok
csapata, harmadik lett a Sörös
Wándor-UV Team. A Pataka-
hegyi túra első helyezettje a
Csütörtök-hegyi mókusok, má-
sodik a Mennydörgő csirke-
combok Éjjeli, harmadik az
bátrak csapat.

L.A.

A Pataka-hegyi bagolytúra 2. állomásán.

Sikeresen pályázott a
„Salla” Művelődési Központ a
Déryné programban, így már a
második előadást láthatta a
zalalövői közönség.

A 6Szín Teátrum előadásá-
ban: Szindbád ma révbe ér c.
darabot tekinthette meg a néző.
Bizonyára nem volt ismeretlen
a történet, sokan láthatták Hu-
szárik Zoltán nagysikerű film-
jét, melyben Latinovics Zoltánt
láthattuk a főszerepben.

Jelen előadásban a Krúdy
novellákból adaptált történetet
Tóth József Schlangerrendezte,
András írta, aki Szindbád sze-
repében lépett színpadra. Mint

Szindbád ma révbe ér

elmondta: „A történet lényege,
hogy szerelem nélkül nem lehet
élni, szerelmesek a fiatalok,
szerelmesek az öregek, akik
már…, akik még nem... Sok fáj-
dalommal jár, de sok boldog-
sággal is. Ne hagyjátok ki, él-
jétek meg bármilyen élet-
korban.”

A programsorozat követ-
kező előadását, a c.Gülbaba
darabot a Sensum Arts Kul-
turális Egyesület előadásában
láthatja a néző. Az előadások
kedvezményes jegyára a Déry-
né program hozzájárulásának
köszönhető.

BHK
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A kripta az 1950-es években és napjainkban.

Az idei évben is nyári szü-
netre indultak a Bagodi Nap-
sugár Óvoda és Bölcsőde kicsi
lakói. Egy pénteki nap volt.

Ezt követően egyből kez-
dődött a „hacacáré”, dolgos ke-
zek lepték el az épületet. Egy
hétfői nap volt!

A majdnem 600 m nagy-2

ságú épületben sor került az
első ütemben korábban még ki
nem cserélt belső ajtók kivé-
telére, újak behelyezésére. 18
db volt!

Az önkormányzat idejeko-
rán beszerezte az árajánlatokat,
így szerencsére nem éreztette
hatását a jelenleg tapasztalható
óriási áremelkedés, azonban
így is összesen közel 2.500.000
Ft-ba került a beruházás, igaz,
például erősített ajtó vétele, alu-
mínium tokos, dupla szárnyú
betétele is történt, ami jelentő-
sen magasabb árat képvisel.

Aztán ott van még az a
hosszú-hosszú kerítés, ami
néhány éve lett teljesen lecse-
rélve. Rendszeresen ápolni kell
a fát, hát nekigyürkőztünk
azoknak a fránya léceknek. 700
db volt!

Szünet nélküli szünet

A bontás…

Fogyott a festék, a maszko-
lószalag, óriási fafelület „tor-
nyosult” a festők előtt. 250 m2

volt!
És jött a legrosszabb, a ta-

karítás! Egy 600 m -es épület2

aprólékos takarítása. Nem let-
tünk volna a hölgyek helyében,
akik csillogóvá varázsolták.

Jaj, és az udvari pihenő
faház! El ne felejtsük, az is
megújult ám!

A szünet minden napján
folyt a munka. 4 hét volt…!

Bagod Község
Önkormányzata

Időről időre neveze-Bagod
tességeit különleges, rövid tör-
téneteken át szeretnénk meg-
osztani az olvasóközönséggel
Kiss Ádám kommunikációs szak-
ember nagyszerű írásain keresz-
tül. Fogadják sok szeretettel.

Az anyai szív, ha hiába
keres vigaszt

Csertán Sándor mauzó-
leuma

Csertán Sándor híres zalai
köznemes családba született.

Ismeri ön Bagodot? (4. rész)

Nagyapja, Sándor 1848-as kor-
mánybiztos, a balatoni gőzha-
józás beindítója volt. Apja, Ká-
roly is kivette a részét a megye
közéletéből, alispánként a zalai
utakat és vasutakat fejlesztette,
és feleségével, Sümeghy Mag-
dolnával együtt nagyon sok jó
ügyet támogatott.

Négy gyermekük közül
Sándor a második szülött volt.
Jogot tanult ő is, mint apja és
nagyapja, de hiába várta a vár-

megyei karrier. Az első világ-
háború őt is a frontra szólította
sok bagodival együtt. Közülük
46-an sohasem térhettek haza,
és bár Sándor hazajött, a há-
borúban szerzett sebesüléseibe
1920-ban, 31 évesen belehalt.

Testét először a család ne-
mesapáti sírboltjába temették,
de édesanyja, talán hogy kö-
zelebb lehessen elhunyt fiához,
néhány év múlva a bagodi

Csertán-kastély közelében épít-
tetett mauzóleumot, ahova át-
helyeztette Sándor hamvait.

A kripta érdekessége, hogy
a sírboltba nem az épület bel-
sejéből, hanem a külső falánál
lévő mázsás kőlapok elmoz-
dításával lehet lejutni. A Cser-
tán-kriptában ma is egyedül
Sándor nyugszik.

Bagod Község
Önkormányzata



6 20 .22  szeptember

Embertpróbáló hónapok,
évek vannak mögöttünk, s az
előrejelzések szerint hasonlók
várnak ránk. A kialakult helyzet
átrendezte a terveket, a fejlesz-
tési elképzeléseket. Nincs ez
másképp sem,Zalaegerszegen
annak ellenére, hogy a zalai
megyeszékhelyen korában még
nem tapasztalt fejlesztések va-
lósultak meg az elmúlt évek-
ben, sőt tovább tart ez a ked-
vező folyamat.

Ennek ellenére Zalaegersze-
gen is át kellett gondolni a
folytatást. Erről beszélgettünk
Balaicz Zoltánnal, akit 2021-
ben az Év polgármesterének
választottak Magyarországon.

– Jár-e majd lemondások-
kal, áldozatokkal az előttünk
álló néhány nehéz év városi
szinten?

– Nos, mindig is az őszin-
teség a legkorrektebb út: igen!
2022-ben, 2023-ban és talán
még 2024-ben is a költségvetés
stabilitása, a munkahelyek meg-
őrzése és az energiaválság ha-
tásainak kiküszöbölése lesz a
legfőbb feladatunk. A legfon-
tosabb az, hogy az önkormány-
zati intézmények és cégek kö-
zel 1800 dolgozójának béreit és
járulékait, a város működtetési
költségeit és az energiaszámlá-
kat ki tudjuk fizetni. Mindent
ennek kell alárendelni és ez ál-
dozatokkal fog járni. 2023-tól
kevesebb lesz majd a fejlesztés,
a beruházás, az út- és járda-
felújítás, a fűnyírás, a rendez-
vények és fesztiválok, valamint
a kulturális, művészeti és sport-

„Erőt ad az összefogás, a segítőkészség”
Zalaegerszeg jövője a régiót is érinti – interjú Balaicz Zoltánnal

támogatás is. Emellett a helyzet
normalizálódásáig országosan
elhalasztották néhány évvel a
nagy állami beruházásokat, ami
városunkat is érinti (pl. új
sportcsarnok, színházfelújítás,
skanzen bővítés, új hotel a volt
MMIK helyén, teniszcentrum,
hulladékudvar, stb.).

– E nehéz helyzet kezelésére
van megfelelő tapasztalatuk?

– A válságkezelésben ko-
moly tapasztalatra tettünk szert
az elmúlt 2 és fél évben. Sok-
szor inkább válságmenedzser-
nek éreztem magam, semmint
polgármesternek, hiszen hol a
járványügyi védekezéssel, hol a
járványt követő gazdasági ne-
hézségek kiküszöbölésével, hol
az ukrán menekültekkel, hol
pedig a segélyszállítmányok
megszervezésével kellett fog-
lalkoznom. Ezt a tapasztalatot
most is kamatoztatni kell. Egy-
részt nehéz időkben még fon-
tosabb az összefogás, az eset-
leges ellentétek félretevése. Eb-
ben helyben mindig példát mu-
tattak a különböző politikai erők.

– Milyen intézkedéseket ter-
veznek?

– A Megyei Jogú Városok
Szövetségének döntéséhez il-
leszkedve felmérjük, hogy 2022
hátralévő hónapjaiban, illetve
2023-ban mekkora plusz terhet
jelent majd az üzemanyag, az
áram és a gáz árának drasztikus
emelkedése. Az adatok birtoká-
ban nyár végétől elkezdünk egy
új 2022-es költségvetést kidol-
gozni és új szempontok alapján
áll majd össze a 2023-as költ-

ségvetés is. A város takarékos
működésének biztosítása, a
dolgozók bérének biztosítása,
valamint az intézmények fenn-
tartásának biztosítása (bölcső-
déktől és óvodáktól az idős-
otthonokig és orvosi rendelő-
kig) lesz a fő cél, de ennek ára
lesz (fejlesztések, beruházások,
felújítások, rendezvények, tá-
mogatások elhalasztása). Har-
madik lépésként szeretnénk az
adóbevételekből, az ingatlanér-
tékesítésekből és a letétbe he-
lyezett összegekből olyan je-
lentős pénzügyi tartalékot ké-
pezni, hogy bármekkora gond
esetén is 2022-ben, 2023-ban
és 2024-ben teljes stabilitással
és biztonsággal tudjuk üzemel-
tetni a várost. Végül pedig a
kidolgozunk a szociálisan rá-
szorulók részére egy rezsitá-
mogatási programot, melynek a
képzett tartalék lesz a fedezete.
Az igénylésénél a családi és jö-
vedelmi helyzet lesz a mérvadó.
Különösen is fontos, hogy se-
gítsük az egyedül élő, alacsony
jövedelműeket, illetve a gyer-
meket egyedül nevelőket. Ez
első körben a saját közszol-
gáltató cégeinket érintő segít-
ség lesz, de kiterjedhet a gáz-
számla, a villanyszámla, vagy a
tűzifa árához való hozzájárulás-
ra is. Érdekes világ és nehéz
évek várnak ránk. Shakespeare
szavaival élve: „beköszöntött
rosszkedvünk tele”.

– Ön mindig optimista volt…
– Mit mondhat ezek után a

szülővárosát szolgáló, azért ag-
gódó polgármester? Hiszen ne-
gatív zárása még soha nem volt
egyetlen nyilatkozatomnak sem.

Nem lehet most sem! Hadd
idézzek egy másik írót, He-
mingway-t: „Biztos lehetsz ben-
ne, hogy mindig lesz tavasz, s a
folyó újra folyni fog, amikor
felenged a fagy.” Az elmúlt 2,5
évben sok bizonytalansággal és
jogos félelemmel találkoztunk,
az viszont erőt ad, hogy olyan
összefogást, megértést és segí-
tőkészséget tapasztaltam, amit
tényleg csak baj esetén lehet
megtapasztalni. Erre, különö-
sen a megértésre és a türelemre
most még nagyobb szükségünk
lesz! Az előttünk álló nehéz
években fokozottan oda kell
figyelnünk egymásra. Arra bíz-
tatok minden zalaegerszegit,
vegye a fáradtságot és az időt,
kommunikáljon sokat a család-
tagjaival és a barátaival. Ez jót
tesz mindannyiunk szívének és
lelkének! De oda kell figyel-
nünk a közösségeinkre is, hogy
a legkritikusabb időszakokban
is be tudják tölteni a szere-
püket, hiszen ezek alkotják a
város szövetét, értelmet adnak
a zalaegerszegi létünknek. A
polgárainktól és a közössé-
geinktől város a város! Igen,
kemény időket és nehéz kihí-
vásokat kell közösen átélnünk.
De egyszer úgyis véget érnek,
mert a kemény idők sohasem
olyan kitartóak, mint a kemény
emberek. Közösen fogunk cse-
lekedni, mert fontosak vagyunk
egymásnak! Előre nézünk, fel-
tűrjük az ingujjunkat és bele-
vágunk! Mert ebben a meg-
változott és magából kifordult
világban is Zalaegerszeg lesz
nekünk a legfontosabb!

z.t.

2019-ben a Balaton-felvidéken, a Tóti hegy tetején. 2019 volt az
utolsó normális esztendő, az utolsó „békeév”.

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.

Zalalövő és Környéke
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Augusztus 5-én, pénteken,
immár 27. alkalommal vette
kezdetét a Zalacsébi Faluna-
pok. A pénteki programok 16
órakor kezdődtek a sportpályán
óriás játékparkkal, folytatódott
19 órakor a sok aktív részt-
vevőt vonzó táncházzal, ahol
élő népzenére táncolhattak a
programra kilátogatók is. Söté-
tedéskor amatőrBánfalvi Péter
csillagász – sok érdeklődőt
vonzó – távcsöves bemutatójá-
val tette szemmel láthatóvá a
holdfelszínt, miközben érdekes
csillagászati információkat osz-
tott meg az eget kémlelőkkel.

Szombati napon, fél ötkor
polgármesteri köszöntővel in-
dult a kulturális programsoro-
zat, ahol köszöntötték a tavalyi
év óta a településen született
babákat és szüleiket, a 18. élet-
évüket betöltő fiatalokat, illetve
a Zalacsébre költözött új la-
kosokat.

A kulturális műsor kezdete
előtt a Zalacsébi Önkormányzat
döntése alapján „Zalacsébért”
kitüntető cím II. fokozatát adta
át polgármesterErdei Csaba
Farkas Józsefnek a településért
végzett, több éves lelkiismere-
tes munkája elismeréséért.

XXVII. Zalacsébi Falunapok
Az ezt követő műsorsoro-

zatban a helyi és környékbeli
fellépők produkcióit élvezhette
a szépszámú publikum. Fellép-
tek a zalacsébi ovisok, a Sze-
nior Örömtánc csoport, Major
Sámuel és Major Simon, Gál
Liza és akrobatikus táncos tár-
sai, a salomvári iskolások, zala-
háshágyi polgármesterek (dr.
Salamon Tibor, Büki József
volt és Horváth Gyula jelenlegi
polgármester), Kozáné Dezső-
Hegyesi Gabriella, Borsos csa-
lád és a Zalacsébi Vegyeskórus
is. A Fanatic Jump energikus,
trambulinokon előadott produk-
ciójukkal szórakoztatott. Fellé-
pett az este folyamán a „Des-
perado feat Réka” formáció,
őket követően pedig a Helios
együttes zárta a szombati prog-
ramsorozatot a vasárnap hajna-
lig tartó bulijukkal.

Vasárnap délelőtt a legki-
sebbek a Ringató és Kozáné
Dezső-Hegyesi Gabriella elő-
adásában hangszerkóstolgató,
hangszerbemutató műsorokon
szórakozhattak szüleikkel. Ko-
ra délután, szintén a sport-
pályán folytatódtak a progra-
mok. A légvár, kosaras hinta és
a megannyi fajáték sok gye-

reket vonzott, míg a nagyobbak
jól szórakoztak a hagyáros-
böröndi Magyar Hagyományőr-
ző Faművesek kiállítását meg-
tekintve, az ügyesebbek pedig a
nemezelést is kipróbálhatták.
Nagy sikere volt a fűnyíró trak-
torok versenyének, melyet a 9
éves Horváth Ákos nyert meg,
maga mögé utasítva a teljes
felnőtt mezőnyt. A „Face Team
Győr” akrobatikus kosárlabda
show-al kápráztatta el a kosár-
labdapálya köré gyűlt nézőket.

Később a Zalai Kutyasuli
felkészült kétlábú és négylábú
előadóinak bemutatója ejtette
ámulatba a nézőket. Este
Pungor Gábor és Dorka bállal,
valamint tábortűzzel zárult a
tartalmas 3 napos rendezvény.

Köszönjük minden szerve-
zőnek, segítőnek és a Zalacsébi
Önkormányzatnak az áldozatos
munkáját és segítségét, hogy
27. alkalommal is ilyen tartal-
mas programsorozatot láthattunk!

Gál Roland

Szórakozási lehetőségekben nem volt hiány.

Augusztusban folytatódott a
könyvtárban a „könyvtáros ked-
dek” program gyerekeknek,
szülőknek, érdeklődőknek Ba-
kos Márta könyvtárosunk jó-
voltából.

A két Lotti után megalakult
Káváson „Kávási Képzeleta
Cirkusz”. A gyerekek két ked-
den is élvezhették egymás pro-
dukcióját, beleélhették magukat
a cirkusz világába. A szülők
jóvoltából a finomságok sem
maradtak el, palacsinta, gyü-
mölcs, fagyi tette felejthetetlen-
né a napokat.

Harmadik alkalommal él-
vezhették a ke-Fentős Eszter

Könyvtáros keddek Káváson
nyér-, cipósütés rejtelmeibe
bevezető foglalkozását a Vaskó
hegyen pincé-Vörös Nándor
jénél. A kenyérsütés minden
mozzanatát bemutató oktatáson
a gyermekek aktív résztvevők
voltak, mindenki elkészítette
cipóját. A nap végén megkós-
tolhatta mindenki ki mit sütött,
elkészült az új kenyér, cipók.

Szép zárása a nyári szünetnek
az utolsó cirkuszi nap augusz-
tus 23.-án. Az 5+1 napos nyári
programsorozat jó szórakozási
lehetőséget, tartalmas időtöltést
nyújtott fiatal lakosainknak.

Eke László
polgármester

Kenyérsütés a Vaskó hegyen.

2022. augusztus 20-án volt
pontosan 100 éve annak, hogy
Keménfán felszentelték a temp-
lomot. Ennek a kerek évfordu-
lónak apropóján az önkormány-
zat és az egyházközség közös
szervezésében megemlékezést
tartottak Keménfán.

Az ünnepi szentmisét Csá-
szár István általános helynök és
Mikolás Attila salomvári plébá-
nos celebrálta, melynek kezde-
tén polgármesterCser Gábor
köszöntötte a helynök atyát.

A program a Millenniumi
parkban folytatódott, ahol Haj-
du Valéria alpolgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket és
felolvasta a falubeliek közös
összefogásával épült Szent Ist-
ván király templom történetét.

A templomszentelés 100.
évfordulója Keménfán

A rendezvény folytatásaként
Vadász Rebeka Cser Reginaés
énekelt, versetTornyos Sándor
szavalt.

Mivel ez a nap államalapí-
tásunk ünnepe is volt egyben,
ezért a testület megkoszorúzta
a Szent István szobrot, majd
megáldásra került az ünnepi ke-
nyér. Végezetül a szervezők min-
den megjelentet vendégül láttak
egy közös ebédre. Mivel egy
ilyen neves évforduló nagy do-
log egy kis település életében,
ezért remélik, hogy méltó mó-
don sikerült megemlékezni róla.

Köszönik mindenkinek a
munkáját, aki bármilyen mó-
don hozzájárult a rendezvény
sikeréhez.

Cser Gábor

Ünnepi szentmisével is emlékeztek.
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Hagyárosböröndön a római
katolikus „Urunk színeváltozá-
sa” elnevezésű templom 1844-
ben épült, a korábbi – egyes
források szerint a temetőben,
más forrás szerint a templom
jelenlegi helyén álló, – 1754-
ben épült fa kápolna helyett.

A templom orgonájának fel-
állítását Peppert Nándor fia
(szombathelyi orgonaépítő-cég)
1905. július 30-án fejezte be.
(Az építési munkával kapcso-
latban mindenki elégedett volt,
a céget Földes József, az akkori
népiskolai tanító mindenkinek
ajánlotta.)

A falu harangja 83 cm át-
mérőjű volt, melyet Johann
Feltl öntött 1846-ban. A kisebb,
56 cm átmérőjű, jelenlegi ha-
rang a nagyszékelyi református
templomból származik, azt tő-
lük 1972 körül vásárolták meg.

A meglévő írásos emlékek
szerint a templomot 1922-ben
gyökeresen restauráltak. Két év-
vel később került a templomba
a 120 cm-es Mária Szíve szo-
bor, melynek készítője Hecke-
nast János volt. A templom bel-
seje 1957-ben újra festésre került.

A templom szentély része a
II. vatikáni zsinat előírásai alap-
ján az 1970-es évek közepén
átépítésre került. A főoltár és

A hagyárosböröndi „Urunk színeváltozása” templom
templom 2x5 méteres mellékol-
tára a Szeplőtelen Szűz és Ber-
nadett szobrával – melyet az
Oberbauer cég készített még az
1900-as években – elbontásra
került. Új szembemiséző oltár és
új oltárkép került a templomba.

Az épület állapota időköz-
ben a szigetelés hiánya miatti
vizesedésből kifolyólag súlyo-
san romlani kezdett, melyet
részben orvosoltak egy 2000-
ben végrehajtott felújítás során.

Az épület 2008 óta helyi
műemléki védelem alatt áll
+04312 KÖH azonosító szá-
mon. A helyi műemléki védel-
met az indokolta, hogy a temp-
lom építészetileg különleges,
emellett a település egyik szim-
bolikus épülete. (A helyi címer-
ben a pajzs felső vörös részé-
nek bal oldalán található. A
településen más, hasonló volu-
menű építészeti alkotás nincs.)

Az ezredfordulón végzett
felújítást 2009-ben egy újabb
követte. Ekkor pályázati forrás-
ból sor került a falak szige-
telésre, padfűtés bevezetésére,
a templomtorony festésére, a
tornyon található kereszt és
gomb ezüstözésére, a templom
bejárata előtti előtető kialakí-
tására. E felújítás keretében
újult meg a templom közvetlen

környezete is, így elkészült egy
térköves parkoló és járda, egy
kis pihenő park, valamint meg-
újult az ingatlan kerítése is. Va-
lamennyi munka azonban nem

Harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre Zalaháshá-
gyon a nyári napközis tábor a
helyi önkormányzat szervezé-
sében az itt élő, illetve a te-
lepüléshez kötődő gyerekek
számára.

Napközis tábor Zalaháshágyon

A táborban 30 fő gyermek
vett részt ésMihályi Erzsébet
Molnár-Csík Enikő pedagó-
gusok felügyelete mellett. Se-
gítségükre volt Nárai Niko-
lett Szabóközösségszervező és
Anett közös hivatali dolgozó.

Elsődleges céljuk a helyi
közösség építése volt, az itt élő
gyerekek társas kapcsolatai-
nak kialakítása-ápolása. Na-
gyon sok élménnyel gazda-
godtak a táborlakók, melye-
ket nagyon köszönünk a he-

lyi vállalkozóknak és segí-
tőknek.

Több állomásos Pityer-he-
gyi túrán vehettek részt, stran-
doltak és eveztek a Borostyán-
tónál, egy napot töltöttek a
Sasfészek Ifjúsági Táborban,
látogatást tehettek egy családi
gazdaságban.

A táborban alapvetően a
természetközeli programok ke-
rültek előtérbe, de emellett Bol-
dogság-óra, kézműves foglalko-
zás, zenés torna, kerékpáros aka-
dályverseny, ugrálóvár, csillám-
tetoválás, számháború, képkereső
is szerepelt a programok között.

Bízunk benne, hogy emlé-
kezetes pillanatokat éltek át a
gyerekek, új barátságok szö-
vődtek és a régiek még szo-
rosabbak lettek.

Mihályi Erzsébet

A Molnár-család gazdaságában akadálypályával, állatsimogatóval várták a gyerekeket.

valósulhatott volna meg, ha a
felújítást anyagilag nem támo-
gatja a lakosság (a helyiek és
az elszármazottak), a Hagyá-
rosbörönd Község Önkormány-
zata, valamint a Szombathelyi
Egyházmegye.

A templom fontos közös-
ségi színtér, évente a szentmise
keretében itt kerül bemutatásra
a település gyermekei bevo-
násával készülő karácsonyi mű-
sor is, mellyel örömet szerez-
nek a szülőknek, rokonoknak,
ismerősöknek, a közösség min-
den tagjának. A karácsonyi ün-
nepség után köszöntik a temp-
lomban az adott évben született
gyermekeket és szüleiket is.

A templomban rendszeresen
vannak misék, és lehetőség van
egyházi esküvők, keresztelők
tartására is.
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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

Hagyárosbörönd már soka-
dik alkalommal biztosított le-
hetőséget a kézműves tevé-
kenység kedvelőinek arra, hogy
egy közös alkotóhéten újabb és
újabb alkotó tevékenységekkel
ismerkedhessenek meg. A prog-
ramnak a Hagyárosi Tájház
biztosított romantikus, igazi vi-
déki hangulatot árasztó hely-
színt.

Az alkotóhét ismét össze-
hozta azokat, illetve közösséget
formált azokból, akik szívesen
kézműveskednek, akik már
többször átérezték az alkotás
örömét, és akik szívesen átad-
ják egymásnak tudásukat, ta-
pasztalataikat.

Az idén is sok, kb. 40 fő
vett részt a kézműves foglalko-
zásokon. Legtöbben rendszeres
résztvevői voltak az alkotóhét-
nek, de volt, aki más elfoglalt-
sága miatt csak egy-két napra,
vagy akár csak egy délutánra
csatlakozott. A program min-

Hagyárosböröndi alkotóhét
den korosztály számára nyitott
volt, a felkínált tevékenységek
között talált magának megfe-
lelő kihívást a legfiatalabb, és a
nagy rutinnal, tapasztalattal
rendelkező résztvevő is.

Az alkotóhéten előre meg-
határozott programterv alapján
folytak a foglalkozások. Voltak
olyan tevékenységek, melyeket
minden nap, folyamatosan le-
hetett próbálgatni, gyakorolni,
illetve voltak adott napra aján-
lott foglalkozások. Természete-
sen semmi nem volt kötelező,
minden résztvevő a saját kedve
szerint kapcsolódott be az al-
kotó folyamatokba. A szakmai
munkában meghívott oktató-
ként közreműködött Nagyari
Katalin, aki a csuhé baba, va-
lamint a gyapjú harangvirág
készítés fortélyait tanította
meg. A résztvevők ezen kívül
karkötő csomózást tanultak,
gyöngyékszereket és gyöngy-
állatokat készítettek, üvegfes-

tést gyakoroltak, agyag lapokat
díszítettek, kis agyag disztár-
gyakat formáltak, hímeztek,
kosárfonással ismerkedtek, ki-
próbálhatták a korongozást, a
papírmerítést, a pontozásos
mandala készítést, stb.

A program szempontjából
pozitív visszajelzés, hogy sok a
visszajáró táborozó, és többen

hozzák a hasonló érdeklődésű
ismerőseiket is, valamint, hogy
a tábor vége felé közeledve,
már gyűltek az ötletek, hogy a
következő évben milyen újabb
és újabb anyagokat, techniká-
kat kellene felvenni a kézmű-
ves lehetőségek közé.

Varga Katalin
polgármester

Hagyárosböröndön július
elején kezdte meg működését a
Szélvíz Pagony Lovasudvar,
mely nevét a közelben csörge-
dező Szélvíz patakról kapta. A
vállalkozást a településre nem-
rég költözött irá-Mihály Luca
nyítja. Lovas sportedzői vég-
zettséggel rendelkezik, profilja
az élménylovaglás, lovasokta-
tás és tereplovaglás a Göcsej,
az Őrség és a Kemeneshát ta-
lálkozásánál.

A lovasudvar nyitott porta-
ként csatlakozott a Göcseji
Dombérozó programsorozatá-
hoz, melynek keretében lovag-
lással, lóápolással, és kreatív
feladatokkal vártak minden ér-
deklődőt. A nyitott napokon
nem csak a lovak voltak nép-
szerűek, hanem az udvar szelíd
kecskéje is nagy sikert aratott.

A Lovasudvart a családias
hangulat jellemzi, sokan tartják
a helyet a nyugalom szigeté-
nek. és stabilRuben Holló
idegrendszerűek, kitűnő terep-
lovak. Holló kezdők számára is
kifejezetten megbízható, akinek
tereplovaglás során sem fordul
meg a fejében, hogy esetleg
átvehetné az irányítást tapasz-
talatlan lovasa felett. Ruben
szívesen segíti az újoncokat
az egyensúlyt és mozgásko-

Szélvíz Pagony Lovasudvar
ordinációt fejlesztő gyakorla-
tokban.

Az állatok családtagok, így
a lovasudvar alapvető szem-
pontja az ő jólétük. Ennek
megfelelően nem befásult is-
kolalovak, hanem kiváló taní-
tók. A feladatokat csak precíz,
következetes utasításokkal hajt-
ják végre hibátlanul, így adnak
megfelelő visszajelzést a tudás-
ra vágyó vendégeknek.

A Lovasudvar fontosnak
tartja, hogy a vendégek ráéb-
redjenek arra, hogy a lóval való
foglalkozás, a lovaglás, nem
csak egy sport, mely fizikailag
megfelelően átmozgat és fitten
tart. A lovaglás fegyelmezett-
ségre, türelemre és alázatra
tanít, célok megfogalmazására
és elérésére ösztönöz, kitartásra
késztet, és tudatosítja, hogy a
sikerért küzdeni kell.

A lovassport előnye, hogy egy
saját gondolkodású, külön nyel-
ven értő négylábú a partner, ez-
által megtanít alkalmazkodni és
csapatban gondolkodni. A patá-
sok súlya hiába haladja meg a
fél tonnát, szociális érzékenysé-
gük révén barátságukat – kellő
tudatossággal – akár a legkisebb
mozdulatokkal kiérdemelhetjük.

Varga Katalin
polgármester

2022. szeptember
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A Budafáért Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület Za-
lalövőn, a budafai településré-
szen Anna napi budafai búcsút
szervezett július 30-án.

Kora délután a budafai em-
lékműnél az első és második vi-
lágháborúban meghalt hősökre
emlékeztek. Horváth Edmondné,
az egyesület elnöke felelevení-
tette az emlékmű létrehozásá-
nak történetét, versekkel emlé-
keztek meg az elesettekről, majd
Vigh László országgyűlési kép-
viselő mondott ünnepi beszé-
det, melyben méltatta a világ-
háborúk hőseit. Az emlékműnél
e napon a megemlékezés ko-
szorúit, mécseseit helyezték el.

A megemlékezés után az
Anna napi búcsúi rendezvényt
Gyarmati Antal, Zalalövő pol-

Anna napi búcsú
gármesterének köszöntője nyi-
totta meg, melyet kulturális és
szórakoztató műsor követett,
ahol felléptek helyi és környék-
beli települések csoportjai, elő-
adói. A délután sztárvendége
Márió volt, este utcabálban
szórakozhattak a vendégek.

Nemcsak a jó hangulatról,
de a megvendégelésről is gon-
doskodtak az egyesület tagjai,
hiszen étellel, süteményekkel
várták a látogatókat. A tombo-
lasorsolásról pedig értékes nye-
reményekkel térhettek haza. A
búcsú igazi közösségi össze-
fogással valósult meg, hiszen
több zalalövői civil szervezet,
baráti társaság is részt vett a
rendezvényen, akik finom étel-
lel kínálták a vendégeket.

L.A.

Zalalövő határában erdei út
vezet a csáfordai kúthoz, mely
a múltban három településrész
(Nagyfernekág, Kisfernekág és
Csütörtökhely) vízellátását biz-
tosította.

A XV. században épült kút
felújítását he-Galambos László
gyi gazda kezdeményezte, va-
lamint összefogta az önkéntes
segítők, főleg a környékbeli
gazdák, vállalkozók munkáját,
emellett Zalalövő Város Önkor-
mányzata szintén támogatta a
kút rendbetételét.

Sajnálatos esemény miatt
került sor a munkálatok elvég-
zésére, turisták jelezték, hogy a
kút rongálás következtében meg-
sérült, a betongyűrűk össze-
törtek.

Galambos László, a Zalalö-
vői Borbarát Kör Egyesület
egykori elnöke beszédében ki-
tért a kút megóvására, hiszen
nemzedékeken keresztül szol-

A csáfordai kút felújítása

gálta a helyi lakosságot, mindig
biztosította a nélkülözhetetlen
vízvétel lehetőségét.

– Kötelességünk, megóvni,
hogy a következő generáció is
használhassa, megismerje törté-
netét – tette hozzá.

Gyarmati Antal, Zalalövő
polgármestere visszaemlékezett
gyermekkorára. Annak idején ő
maga is ehhez a kúthoz járt
vízért, amikor a közeli birtokon
tartózkodtak. Több alkalom-
mal, először az elmúlt század
közepén újították fel a kutat,
majd 1980-ban is végeztek kar-
bantartási munkálatokat. Mint
elmondta, a forrás, a kút egy-
ben jelképül is szolgál, a tisz-
taság, eredet szimbóluma és az
utókor feladata, hogy megőrizze.

A köszöntések után Páli
Zoltán, Zalalövő plébánosa ál-
dotta meg a kutat és a köze-
lében kialakított pihenőhelyet.

BHK

A csáfordai kút megáldása.

Számos program várta az
érdeklődőket augusztus végén a
falunapi rendezvényen Zala-
boldogfán Ámon Ferenc. polgár-
mester és ország-Vigh László
gyűlési képviselő, miniszteri
biztos köszöntötték a falu leg-
ifjabb lakóit. Az elmúlt és az
idei évben összesen öt kisgyer-
mek született (Ágoston Flóra,
Gyenese Bende, Rózsás Leven-
te, Vörös Jázmin, Zelkó Zéta).
A polgármester nyugdíjba vo-
nuló kollégájának, Hajgató
Lászlónénak is megköszönte
munkáját a falunapon.

Az elmúlt időszakban el-
nyert pályázati támogatásokról
is szó esett. A Magyar Falu
Programban négy kiíráson is
sikeresen szerepelt a helyi ön-
kormányzat, és összesen mint-

Falunap Zalaboldogfán
egy 32 millió forintot nyert el.
A támogatásból jutott önkor-
mányzati épületek nyílászáró-
cseréjére, kommunális eszkö-
zöket vásároltak, napelemes
rendszert alakítottak ki az ön-
kormányzat épületében, illetve
a vizesblokk is megújulhat.
Több család beköltözött a falu-
ba az elmúlt időszakban, az ön-
kormányzati telkek már el is
fogytak.

Vigh László országgyűlési
képviselő is köszöntötte az egy-
begyűlteket és úgy fogalma-
zott, ha egy településen kö-
szöntik a legkisebbeket, ott a
jövőre gondolnak.

A nap folyamán futball-
mérkőzés, motoros bemutató,
parasztolimpia, főzőverseny és
kulturális műsor is volt.

Balról Ámon Ferenc, jobbról Vigh László és a megajándékozott
kisgyermekek szülei, nagyszülei, balról Zelkó Erzsébet, Zelkó
Zéta nagymamája, Horváth Kitti, Gyenese Bende édesanyja és
Rózsás Levente.
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Salomvár Község Önkormány-
zata 2022. augusztus 27-én
tartotta falunapi rendezvényét.
Reggel 7 órakor zenés ébresztő-
vel indult a program. Délelőtt
10 órától folyamatosan lángos-
sal, hasábburgonyával, valamint
prószával várták az érdeklődő-
ket a helyi asszonyok.

10 órakor kezdődtek a gyer-
mekprogramok. Voltak kézműves
sátrak, légvár, dartsfoci és szá-
mos fajáték is, valamint a Zala-
egerszegi Családsegítő Szolgálat
és Gyermekjóléti Központ mun-
katársainak köszönhetően a gyer-
mekek arcfestésen és csillámte-
továláson is részt vettek. Ezzel
párhuzamosan ringató, lovagolta-
tás és íjászat várta az érdeklő-
dőket.

Délután 13 órakor kezdődött
a Konyhafőnök elnevezésű ama-
tőr főzőverseny, amelyen 10 csa-
pat vetélkedett a konyhafőnöki
címért. Ezen kívül még számos
versenyen vehettek részt a vál-

Tréfás versenyek és változatos műsorok Salomváron
lalkozó kedvűek. Idén is volt „Fa-
lu bikája” verseny, ahol trak-
torkerék-gumit kellett forgatni
egy kijelölt pályán. A „Falu te-
hene” versenyen a lányoknak a
tojásfehérjéből kellett kemény
habot verni műanyag villával. Volt
sörpingpong, valamint sörivó és
virslievő verseny.

15 órakor a Zalai Kutyasuli
terápiás kutyáival játszhattak a
gyerekek.

16 órakor kezdődtek a kultu-
rális műsorok. A megnyitón Kung-
li József polgármester köszön-
tötte a vendégeket, valamint az
újszülötteket. Ezek után számos
fellépő szórakoztatta a megje-
lenteket. Az esti vacsorát az
eredményhirdetés, illetve a Köszi
Zíben Zenekar koncertje követte.
A nap falunapi bállal zárult.

Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik
hozzájárultak a rendezvény szín-
vonalas lebonyolításához.

Németh Kinga

Csapatjáték a terápiás kutyákkal.

A főzőcsapatok.

Július elején nyári napközis
gyerek programsorozatot szervez-
tünk, mely keretében mozgalmas
programokon vehettek részt a
zalaboldogfai gyerekek. A gyerek-
tábor Zalaboldogfa Község Ön-
kormányzatának támogatásával
valósult meg.

A gyerekek ellátogattak Sár-
várra a Nádasdy-várba, a Ná-
dasdy Ferenc Múzeumba. A hu-
szármúzeum kiállításán a gye-
rekek megismerhették a huszár
fegyvernem történetét. Megte-
kintették a Carta Hungarica-
Térkép-történeti kiállítást, a 17.
század közepén elkészült dísz-
termet, a Nádasdy Ferenc Mú-

Nyári tábor
zeum iparművészeti gyűjtemé-
nyét, és egy 16 századi nyomda-
gép rekonstruált másolatát is.

Mese témanapra is sor ke-
rült a Göcseji Falumúzeumban.
„Az öreg malom boldogsága”
címmel.

Alsópáhokon a Bobo Fun
fedett élményparkban sportnapon
vettek részt a gyerekek. Elláto-
gattak Zalaegerszegre, ahol a
Csácsi-hegyen, az állatsimogató-
ban egzotikus állatokat láthat-
tak. Tábortűzzel, szalonnasütés-
sel és az elmaradhatatlan számhá-
borúval zártuk az egyhetes ese-
ménydús tábort.

Zs.E.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
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.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.
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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.
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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 2000 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!

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:


