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Az élettől ajándékot kapunk, s hogy létünk teljesebb és örömtelibb legyen, mi is adunk. Lehet
az apró, méltányos cselekedet, egy rendezvény, mely összeköt. Ami egy országnak a nemzeti
ünnep, az egy településnek a falunap. Ezen érzésekkel kedveskedve hívta életre Zalaháshágy
Önkormányzata
a község napját július harmadik hétvégéjén.

A több mint 10 éves múltra visszatekintő esemény pénteken bagolytúrával kezdődött. Az
éjszakai gyalog-galoppra több mint 20 csapat nevezett és vágott neki a környező domboknak.
A közel 120 túrázó megfáradtan, sárosan és örökké emlékezetes pillanatokkal a szívében tért
haza. Másnap valódi kavalkáddal fogadták a sportpálya kilátogatókat. Megmozdult a település
apraja-nagyja.

Az élményekben gazdag kikapcsolódáshoz minden feltételt megteremtettek a szervezők. Az
időjárás ugyan nem kedvezett a vigadalomnak, a hangulat azonban emelkedett volt és
mindenki megtalálta a számára megfelelő időtöltést. A délelőtt a sport és a mozgás jegyében
telt, kispályás labdarugó tornával kötötték egybe a programot, amelyre hat csapat nevezett a
megyéből. Majd Himnusszal és zászlófelvonással tisztelegtek az ünnep, Zala megye ezer éve
és a falu futballcsapatának idei, kiemelkedő, harmadik helyezése előtt. Műsort adott a falu
asszonyaiból álló Ezüsthárs Kórus, verset szavalt Varga Ibolya és bemutatkozott Kovács Imre,
magyarnóta énekes. Köszöntötték és elismerték
Kovács Miklós
plébánost, aki immár 33 éve szolgálja a település híveit.

- Szeretnék mindenkinek hálát mondani, aki ellátogatott a falunapunkra és segített a
lebonyolításban. Anyagi lehetőségeink egyre korlátozottabbak, ám mindent megmozgattunk,
hogy tartalmas programokat kínálhassunk. A forgatag nem valósulhatott volna meg a rengeteg
felajánlott ajándék és a szponzoraink támogatása nélkül. Minden esemény, mely megmozgatja
a lakosságot, egyben összekovácsol. Szívesen szervezünk olyan rendezvényeket, amelyeken
lakóink elfeledik a hétköznapi gondjaikat, kiszakadnak a mindennapi terhek világából és pár
órára megpihennek. Jó érzés volt látni, hogy a zalaháshágyiak ismét leültek, beszélgettek,
felelevenítették emlékeiket és derűsen, nevetve töltötték el a délutánt. Mindez bizonyítja, hogy
rendkívül összetartó közösséggel rendelkezünk - mondta el Büki József, Zalaháshágy
polgármestere.
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A kicsiket játszóházzal, kerékpárversennyel, quadozással, céllövészettel, üvegfestéssel és
óriáscsúszdával várták. A zalaegerszegi TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai
kézműves foglalkozásokon szórakoztatták a lurkókat. A zöld gyep megtelt a nap folyamán, a
vígasság rendkívüli érdeklődésnek örvendetett, sokan, a községből már elszármazott, egykori
lakók is visszatértek erre a jeles alkalomra. A színes kavalkád repertoárjában kiemelt szerepet
kapott a bűn és baleset megelőzés, amelyre a rend őrei hívták föl a résztvevők figyelmét. A falu
apraja - nagyja benevezett az erős ember versenyre, mindenközben a színpadon borivásban
mérhették össze szomjúságukat az egybegyűltek. A forgatagon lehetőséget biztosítottak a
környező falvak kulturális csoportjainak bemutatkozására is.

Pódiumra léptek a Csébi Csajok, a Hagyárosbőröndi Csámpások, a 7 Szoknya 7 nadrág
Hagyományőrző Egyesület
és a
Salla táncegyüttes
. A legnagyobb sikert a 2007-ben alakult, helyi fiatalokból álló
Dance Mix
táncegyüttes előadása aratta, a csoport négy műsorszámmal készült a község nagy napjára,
amellyel elkápráztatták a közönséget. Nemcsak a jókedvben, az ételben sem volt hiány. Az
asszonyok süteményeket és lángost készítettek, kondérjaikban rotyogott a babgulyás, a pacal
és a vaddisznópörkölt. A vacsorát követően
Kaczor Feri
varázsolt kitűnő hangulatot. A sokszínű, vidám vigadalom tábortűzzel zárult, a talpalávalót a
Bravó zenekar húzta hajnalig.

Program:

2009. július 17.

19:30 Bagolytúra - Jelentkezni: Szabó Zsolt, Büki Gábor

2009. július 18.

13:00 Zászlófelvonás, Himnusz, Köszöntő, Ezüsthárs kórus
14:00 Kovács Imre magyarnóta énekes
14:30 Bűnmegelőzés, Balesetmegelőzés, Gyermekműsorok
-

kerékpárverseny (hozott kerékpárral)
quadozás
céllövészet
üvegfestés
bőrözés
lufifújó verseny
óriáscsúszda
stb.
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Táncosok bemutatója
-

Csébi csajok
Hagyárosbőröndi csámpások
7 szoknya 7 nadrág
Dance mix
Salla táncegyüttes

Közben:
- Erős Ember vetélkedő
- Borivó verseny
- stb.

17:00 Eredményhírdetés
-

bagolytúra
főzőverseny
foci
kerékpárverseny

19:00 Tombolasorsolány gyerek, Tombolasorsolás felnőtt
20:00 Kaczor Ferenc műsora
- Tábortűz
- Bál (zenél Bravó)

Támogatók
ULME KFT, ZALA PAVO KFT, SUBOSITS KFT, BÜKI-TRANSSPED KFT, LEIDL ZSOLT,
ZALA DEPO KFT, ZALAI HUKE KFT, MIKÓ DEZSŐ, ANDOR IMRE és még sokan mások
akik tombolatárgyat ajánlottak fel illetve a falunap megrendezésében közreműködtek!
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