
Gógánfa Község Önkormányzata 

8346 Gógánfa, Deák Ferenc utca 23.

Megvalósult programok:

 2021.09.24. 18:00 óra: Kiállítás megnyitó. Bors Lajosné természetfotós képeiből kiállítás
2021.09.24. 18:45 óra: Települési séta. Az épített örökségek megtekintése, rövid történeti 
bemutatása
2021.09.24. 20:00 óra: Őszesti retro mozi. Indul a bakterház című film megtekintése popcorn,
cola
2021.09.25. 09:00 óra: III. Gógán-futam. Jótékonysági futás Gógánfán
2021.09.25. 11:00 óra: Rétes látványsütés
2021.09.25. 13:00 óra: Szüreti felvonulás
2021.09.25. 15:00 óra: Kulturális műsor, melynek keretében terményáldásra, legszebb 
konyhakertek pályázat eredményhirdetésére is sor került.

Ünnepélyes kiállítás megnyitót verssel, zenével most először tartottunk, bár már többször is 
volt kiállítás. Megtekintésén 25 fő volt, iskolás korútól az idősekig, minden korosztály 
képviseltette magát. Legfiatalabb 13 éves volt, míg a legidősebb 79.
A települési sétára mindannyian elindultunk a kiállításról. Kinyitottuk a kápolnát is, melyet 
sokan belülről még nem is láttak, hiszen ritkán tartanak ott szentmisét.
A mozira várakozásainkon felül érkeztek, diákoktól a 60 évesig, kb 80 fő jelent meg. A 
megjelentek nagy része már nem először látta a filmet, mégis jókat derültek a poénokon, 
vidám jeleneteken. Igazi nagyvárosi mozis hangulatot teremtettünk a már messziről érezhető 
popcorn illattal.
A jótékonysági Gógán-futam immáron harmadik éve került megrendezésre. Idén valamivel 
kevesebben vettek részt a hosszabb távokon, mivel most kerül majd megrendezésre az 
Ultrabalaton, erejüket erre tartalékolták, illetve tartottak a sérüléstől. Ennek ellenére 55 fő 
vállalta a megmérettetést, mini távon a 2 évestől a 7,5 km-en a 61 évesig. A nemes cél 
érdekében - nevezési díjból és támogatói befizetésből befolyt pénzösszeg jótékony céllal kerül
minden évben felajánlásra - nagyon sokan érkeztek vidékről is.
Rétes látványsütésre is első alkalommal került sor, többen ki is próbálták a rétes 
kidagasztását, majd a rétestészta húzását. Kb 300 szelet rétes készült, mely pillanatok alatt 
elfogyott.
A szüreti felvonulásunk a megáldott szőlőharanggal az élen indult a kultúrház udvaráról, 
melyet a lovasok, traktorosok, gyalogosok, biciklisek követtek, kb 120-130 fő. A kisbíró a 
nagyobb csomópontokon elmondta invitáló beszédét.
A visszaérkező hosszú menet a terményáldás után kulturális műsort tekinthetett meg, mely 
előtt még sor került a legszebb kiskertek pályázat eredményhirdetésére, a kertekben készült 
fotók vetítésével egyidejűleg. Idén először vettünk részt ezen az országos kezdeményezésen, 
településünkről 14 magánszemély és az önkormányzat nevezett 3 kerttel. Reméljük jövőre 
még többen kedvet kapnak a megmérettetéshez.
Helyi fellépőkön kívül a Bodri zenekar, Sissi szórakoztatta a közönséget, valamint a darvastói
telephelyű Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Psziciátriai és Szenvedélybetegek 
Integrált Intézményének csoportja három modern táncot és egy jelenetet mutatott be. Ők 
először voltak Gógánfán, de nem utoljára! Műsorukat végig taps kísérte, hiszen profikat 
meghazudtoló produkciókkal örvendeztettek meg minket.
Közben a lelkes látogatók kipróbálhatták a szőlődarálást, préselést, munkájuk eredményeként 
megkóstolhatták a friss szőlőlevet, a mustot. Akinek nagyon ízlett bőven vihetett haza is. 



Kézműves kirakodóvásár és kézműves foglalkozás, helyi termelők termékeiből méz-, sajt-, 
szörp- és lekvárkóstoló tette színesebbé a programot. A kulturális műsort közel 300-an 
tekintették meg, mely után mindenki csillapíthatta étvágyát egy tányér finom babgulyással is.
Este éjszakába nyúló bál vette kezdetét a Players zenekar közreműködésével, melyen kb 100 
fő mulatott. A létszám jóval több szokott lenni, de a közelben híres zenekar lépett éppen fel, 
így a közönség megoszlott.
Fotókészítők:
- 1. sorszámú fotó: Aranyné Karalyos Tünde Mária - Fotókiállítás ünnepélyes megnyitója
- 2. sorszámú fotó: Nagy Márta - Rétes látványsütés
- 3. sorszámú fotó: Bors Lajosné- Indul a felvonulás
- 4. sorszámú fotó: Aranyné Karalyos Tünde Mária - Darvastóiak tánca
- 5. sorszámú fotó: Bors Lajosné - Legszebb konyhakertek eredményhirdetése






