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A római kori Salla városá-
nak új részleteit fedezték fel a
Göcseji Múzeum régészei – je-
lentették be március 2-án Zala-
lövőn, az ásatás helyszínén tar-
tott sajtótájékoztatón.

Zalalövőn egy tervezett be-
ruházás előtt, a Magyar Nemze-
ti Múzeum Nemzeti Régészeti
Intézet megbízásából végeznek
régészeti próbafeltárást a Gö-
cseji Múzeum munkatársai. Az
előzetesen végzett geofizikai
vizsgálatok megmutatták a ró-
mai kori Borostyánkő út vona-
lát, valamint a mellette lévő

Zalalövő újra reflektorfényben
A római kori Salla városának új részleteit fedezték fel

épületeket – mondta el Eke
István ásatásvezető régész.

Hozzáfűzte: a Borostyánkő
út fontos kereskedelmi és
katonai út volt a római korban,
amely az Adriai tengertől egé-
szen a Balti tengerig húzódott.
A feltárás során megtalálták a
Borostyánkő út 4. századi épí-
tett nyomvonalát, valamint a
bazaltkőlapok egy részére is
rábukkantak.

A bazaltborítás ugyanakkor
azt is jelzi, hogy az út belvárosi
területen haladt keresztül. A
nyomvonal mellett az épületek

alapfalaira bukkantak. A 2. szá-
zadtól a 4. századig több réteg-
ben kerültek elő épületmarad-
ványok – jelezte Eke István.

Kitért arra is, hogy Salla –
mai nevén Zalalövő – a 2. szá-
zadban kapott városi rangot. A
feltárás során előkerült leletek
is ezt igazolják: ezen a terüle-
ten a 2-4. században több épü-
let is állhatott, ezek egy része
lakóház, más része valószínű-
leg a helyi iparhoz kapcso-
lódott.

A zalaegerszegi közgyűjte-
mény önkéntes fémkeresősei
nagyon sok római kori érmét és
ékszert találtak. Rábukkantak
egy Vénusz-szobor töredékre,
valamit több használati tárgyra.
Emellett egy középkorból szár-
mazó ezüstpénzt is találtak.

Dr. Redő Ferenc régész, a
feltárás konzulense elmondta: a
leletanyag azt mutatja, hogy
ezen a területen egy magas
igényű lakosság élt a római
korban. (Forrás: )MTI

Eke László (balról) és dr. Redő Ferenc tájékoztatja a sajtó kép-
viselőit.

Fotó: Göcseji MúzeumFotó: Göcseji Múzeum
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A kormány az immár egy évtizede megkezdett bürokrácia-
csökkentési program keretében folyamatosan egyszerűsíti a
hivatali ügyintézést: hogy csak egy példát említsünk, a NAV
elkészíti minden magánszemély, egyéni vállalkozó és őstermelő
adóbevallását.

Most újabb szintet lépünk a szolgáltató állam építésében: a
kormány ugyanis egy olyan új ingyenes szolgáltatást vezetett be
2022-től, amely már nemcsak a közigazgatási ügyintézés so-
rán csökkenti a magyar emberek adminisztrációs terheit,
hanem immár a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. Az egyablakos ügy-
intézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megje-
lenik, ami jelentős adminisztrációs terhet vesz le az emberek
válláról – időt, utazást, pénzt és ügyintézéssel járó bajlódást
megspórolva – tájékoztatta lapunkat , Zala megyedr. Sifter Rózsa
kormánymegbízottja.

Az ingyenes e-bejelentő szolgáltatással kényelmesebbé és
gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, valamint a
közművek átírása. Mindez innentől kezdve néhány kattintással,
egyetlen online felületen elintézhető a https://e-bejelento.gov.hu
oldalon, vagy személyesen az ország bármelyik kormányabla-
kában. Tehát az állampolgárok vagy otthonról laptoppal, számí-
tógéppel lépnek be a rendszerbe, vagy pedig, akinek erre nincs
lehetősége, felkeresi a kormányablakot és a kormányablak ügy-
intézőinek segítségével lépnek fel az ügyfélkapun keresztül az e-
bejelentő honlapjára. A kormányablakokban a sorszámhúzó
totemen az adatváltozás-kezelési szolgáltatás „e-bejelentés”
néven található meg.

(Fontos: az egyszerű, gyors ügyintézéshez csupán ügyfélka-
pus regisztrációra van szükség. Az e-bejelentővel egy ügyfél
akár 5-10 órát is megtakaríthat! A személyes ügyintézés
utazással, várakozással együtt akár 2,5 órába telhet egyetlen
szolgáltatónál is, egy adatváltozásnál, költözésnél pedig jellem-
zően 4-5 szolgáltatónál is intézkedni kell.)

Mint azt dr. Sifter Rózsa elmondta, Zala megye valamennyi
kormányablaka felkészülten várja az ügyfeleket, akik közül
már többen telefonon és személyesen érdeklődtek az új típu-
sú szolgáltatásról, vagy éppen igénybe is vették azt.

Miről is szól a gyakorlatban ez az új szolgáltatás? Mind-
annyiunk életében adódhat olyan élethelyzet, amikor valamilyen
személyes adatunk megváltozik, és ezt jeleznünk kell minden
szolgáltatónak, amellyel szerződésben állunk.

A víz-, gáz-, távhő- és áramszolgáltatóknál eddig külön-kü-
lön kellett olyan ügyeket elintézni, mint

– névváltozás bejelentése házasságkötés vagy tudományos
fokozat megszerzése miatt,

– lakcímünk megváltozásának bejelentése másik lakásba
vagy albérletbe költözés esetén,

– bármely egyéb adatunk (pl. kapcsolattartási adat) válto-
zásának bejelentése,

A kormány az e-bejelentővel tovább csökkenti az adminisztratív terheket

– valamint tulajdonosváltásból, öröklésből fakadó közmű-
átírási teendők elvégzése.

Miben egyszerűbb az új szolgáltatás? Az e-bejelentővel a
közműátírás és a változás-bejelentés kevésbé bonyolult abból az
okból, hogy a különböző szolgáltatók különböző űrlapok kitölté-
sét várják el ügyfeleiktől. Az e-bejelentő egységes, átlátható
felületet biztosít.

További újdonság, hogy az eseti adatváltozás-bejelentés mel-
lett lehetőségünk van felhatalmazást adni automatikus beje-
lentésre is, így az e-bejelentő akár 5 éven át automatikusan to-
vábbítja a velünk szerződésben álló szolgáltatóknak, ha vala-
mely adatunk megváltozott a lakcímnyilvántartásban.

A kormánymegbízott arról is szólt, hogy az e-bejelentő-
höz jelenleg már több mint 30 közműszolgáltató kapcso-
lódik: víz-, villany-, gáz- és távhőszolgáltatók (pl. E.ON Áram-
szolgáltató Kft., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Zalavíz
Zrt. stb.). És ez még csak a kezdeti fázis: az e-bejelentőhöz
ugyanis folyamatosan újabb és újabb szolgáltatók csatlakoznak,
így a közműszolgáltatók mellett a jövőben akár telekommuni-
kációs cégekkel, később pedig bankokkal, biztosítókkal kap-
csolatos ügyeinket is egy helyen intézhetjük. Az e-bejelentő
fejlesztésével továbbá a természetes személyeken felül a gazda-
sági társaságok és egyéni vállalkozók számára is elérhető lesz a
szolgáltatás.

A kormánymegbízott azt is hangsúlyozta: A közigazga-
tásban ügyfélközpontú, szolgáltató jellegű és a valódi élet-
helyzetekhez igazodó, a 21. századi technológiai vívmányait
kihasználó ügyintézési lehetőséget kínálunk és folyamatosan
fejlesztjük szolgáltatásainkat.

Az e-bejelentő projekt mintegy másfél milliárd forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult
meg a KÖFOP program „Adminisztratív terhek csökken-
tése” című konstrukciójában.

Összességében elmondható, hogy az e-bejelentő szolgál-
tatásnak nyertese lesz minden érintett: a szolgáltatók, a
közműcégek, de leginkább a magyar családok.

Érdekesség: A magyar családok átlagosan tíznél is több
szolgáltatói szerződéssel rendelkeznek, és évente mintegy 4 mil-
lió olyan adatváltozási eset történik, amelyet a magánsze-
mélyeknek le kellett jelenteniük a szerződött szolgáltatók felé is.
Úgy gondolom, ez a szembeötlően magas szám megfelelően
szemlélteti, hogy miért volt szükség e területen is a
bürokráciacsökkentés általi terhek mérséklésére – összegezte
gondolatait dr. Sifter Rózsa.

Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgálta-
tóknál is megjelenik.

Zala megye valamennyi kormányablaka felkészülten várja az
ügyfeleket.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.

Zalalövő és Környéke
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Zalalövõ Városi TV

Mûsoraink a Tarr Kft. szolgáltató 292-es csatornáján láthatók,
valamint a YouTube videómegosztón a Zalalövõ Városi TV név alatt.
TV készülékek, illetve beltéri egységek újrahangolása szükséges lehet,

amennyiben a 292-es csatorna nem található.
Adásnapok: hétfõ 19 órától 21 óráig

Hétfõi adások ismétlése kedd, csütörtök 10-12 óráig, szerda 19-21 óráig

Adásunk az alábbi településeken láthatók:
Zalalövõ, Zalacséb, Salomvár, Keménfa, Csöde, Vaspör, Zalaháshágy,

Ozmánbük, Hegyhátszentjakab, Felsõjánosfa
Hirdetések feladása a képújságba személyesen az alábbi címen:

„Salla” Mûvelõdési Központ, 8999 Zalalövõ, Szabadság tér 2.
Kérjük, nézzék adásainkat, látogassanak el YouTube oldalunkra.

Észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék mûsoraink készítését.
Elérhetõségünk: zalalovotv@gmail.com

Hagyárosbörönd egy kis lé-
lekszámú település, de ennek
ellenére évek óta sok progra-
mot kínál a lakosok és az
idelátogató vendégei részére.
2022. évben a településen ismét
számos programlehetőség várja
majd az érdeklődőket.

Az év elejétől folyamato-
san, csütörtökönként kosárfonó
szakköri foglalkozások zajla-
nak, egészen a pályázatban elő-
írt - 20 szakköri alkalom eléré-
séig. Az érdeklődésre való te-
kintettel ezt követően is foly-
tatódik majd a szakköri tevé-
kenység, de várhatóan más idő-
pontban.

Az idei év első nagy, immár
hagyományos rendezvényére
február 5.-én került sor. Ekkor
tartottuk ugyanis az V. Télbú-
csúztató Kolbásztöltő versenyt,
amely az idén egyben az egyik
falunap is volt.

A következő rendezvény a
vesszőfonó szakkör során ké-
szült alkotások kiállítása lesz,
melyre várhatóan március-áp-
rilis hónapban kerül majd sor.
A pályázati előírás miatt a kö-
telezően megrendezendő kiállí-
tás két hétig lesz látogatható.
(A kiállítás pontos időpontja és
helyszíne még nem ismert, mert
a lehetséges kiállítóhelyek je-
lenleg is felújítás alatt vannak.)

A húsvéti ünnepkörhöz kap-
csolódva tervezünk egy tojás-
festő kézműves foglalkozást,
melynek során szakember fogja
bevezetni az érdeklődőket a

Hagyárosbörönd 2022. évi tervezett programjai
tojásirókázás rejtelmeibe. Ezen
túl az alkotó kedvűeket húsvéti
rajzpályázatra is invitáljuk majd,
korosztálytól függetlenül. A
tavalyi sikereken felbuzdulva
az idén megint szervezünk hús-
véti túrát a település környé-
kén, ahol játékos feladatok vár-
ják majd a kirándulókat. Re-
méljük, hogy a hónap utolsó
napján – főként férfiakat meg-
szólító programként – a falu
legényei ismét állítanak majd
májusfát a helyi lányoknak.

Az önkormányzat – immár
harmadik alkalommal – az idén
is szeretne csatlakozni az or-
szágosan meghirdetett „Közös-
ségek Hete” programsorozat-
hoz. Helyi programként egy-
előre kiállítást, kézműves fog-
lalkozást és májusfa kitáncolást
tervezünk.

Június első szombatján tart-
juk a gyermeknapot, melyen
többféle szórakozási lehetősé-
get kínálunk majd a kicsiknek
és a nagyobbaknak egyaránt.
Szintén június hónapra terve-
zünk egy vezetett nappali túrát
– melyet elsősorban a Hagyá-
rosböröndért Egyesület szervez.

Az évben a július hónap
ígérkezik a legmozgalmasabb-
nak. Ekkor, (07. 09.-én) kerül
sor a Parkavató falunapra, mely
a Haza park létrehozására irá-
nyuló pályázat részeként kerül
megszervezésre. Ugyanekkor
zajlik a Göcseji Dombérozó is,
melyhez a 2022-es évben is
több programmal is csatlakozni

kíván az önkormányzat. A
07.08.-tól - 07.07-ig tartó idő-
szakban ismét készülünk Csa-
ládi kalandtúrával, lesznek nyi-
tott porták, göcseji építészettel
kapcsolatos kiállítás és totó,
koncert. A hagyományos ba-
golytúrára 07.16.-án várjuk a
vállalkozó kedvű csapatokat.

Augusztus hónapban hirdet-
jük meg a hagyományos, egy-
hetes alkotótáborunkat, mely
minden alkotni vágyó számára
nyitott, korosztálytól függetlenül.

Szeptember hónap a Hagyá-
rosböröndért Egyesület hónap-
ja. Két programot is kínál majd
a település lakosai számára. Az
egyik program egy bicikli kör-
túra – hagyárosböröndi kiindu-
ló és érkezési ponttal –, a pi-
henőhelyen bográcsozással. A
másik esemény pedig egy bu-
szos kirándulás, melynek cél-
pontja még egyeztetés alatt van.

Az október hónap is moz-
galmas lesz. A hó elejére ter-
vezzük a szépkorúak köszön-
tését. Reméljük, hogy most már
tényleg lehetőség lesz egy kö-
zös összejövetelre, mivel arra
az elmúlt években a Covid
miatt nem volt lehetőség. Októ-

ber második hétvégéjén tartjuk
a település egyik kiemelt ren-
dezvényét, a szüreti felvonu-
lást, melynek során a kisbíró
kidobolja majd az év legfonto-
sabb eseményeit, és tréfás es-
küvőn egybekel a szüreti pár. A
hó végén tökfaragásra invitál-
juk majd a gyermekeket, fel-
nőtteket, hogy fantáziájukat
szabadon engedve készítsék el
a töklámpásukat.

November már az advent je-
gyében telik. Lehetőséget adunk
majd adventi koszorú készítés-
re a kultúrházban, illetve közös
adventi gyertyagyújtásra, és be-
szélgetésre hívjuk a falu lakóit.

Decemberben folytatódnak
az adventi gyertyagyújtások. A
hagyományoknak megfelelően
házhoz megy majd a télapó, és
kis aprósággal kedveskedik a
kicsiknek. Reméljük, hogy a
járványügyi helyzet engedi, és
az idén karácsonykor újra a
helyi gyermekek és felnőttek
szereplésével előadott műsor-
nak örülhetünk templomban.

A programjainkra minden
érdeklődőt szeretettel várunk!

Varga Katalin
polgármester

A felvétel a kolbásztöltő fesztiválon készült.

2022 február 12-én folyta-
tódott a forraltbor-főző verseny
Zalalövőn.

Ez alkalommal Németh Zol-
tán Zalalövő Borbarát Körés a
Egyesület szervezésében a Pa-
takai- és Csütörtök-hegyi pin-
cék gazdái készültek a megmé-
rettetésre. Ezúttal is a megszo-
kott fűszerek domináltak, a
fahéj, a szegfűszeg, a szegfű-
bors, gyümölcsökből pedig a

Most a Pataka és Csütörtök-hegyen
narancs és a citrom. Mindemel-
lett sós harapnivalóval kínálták
a kóstoló vendégeket.

E napon a bírák 12 ver-
senyző által kínált forraltbort
kóstolhattak meg, mely után 9
arany és 3 ezüst minősítés talált
gazdára. A forró téli italt leg-
többen vegyes szőlőből, fele-
fele arányában direkt termőből
és oltványból készítették.

Kemény A. Kitti

Tizenkét gazda forraltborát kóstolták.
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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.

Ünnepélyes keretek között
adták át február utolsó napján
Zalaegerszegen Dózsa Györgya
Általános Iskola új tornacsar-
nokát, ami az intézmény tör-
ténetének fontos állomása.

Korábban 324 millió forin-
tos költséggel felújították az
iskolát, majd parkolót alakítot-
tak ki, február 28-án pedig át-
adták az 1,2 milliárd forintos
kormányzati támogatással épült
Dózsa-tornacsarnokot.

Az átadási ünnepségre né-
pes meghívotti körben került
sor. Részt vett ,dr. Kocsis Máté
a Magyar Kézilabda Szövetség
elnöke, országgyűlési képvise-
lő, frakcióvezető, dr. Juhász
Roland állami vagyongazdál-
kodásért felelős államtitkár,
Sárfalvi Péter sportlétesítmé-
nyekért és sportkapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár,
Balogh Gábor, a Magyar Diák-
sport Szövetség elnöke, Balaicz
Zoltán Vigh Lász-polgármester,
ló dr.országgyűlési képviselő,
Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott, a megyeidr. Pál Attila,

Tornacsarnok és termelői piac avatása Zalaegerszegen
S a folyamatnak nincs vége…

közgyűlés elnöke, ifj. Böjte Sán-
dor Zsolt önkormányzati képvi-
selő, tankerületiKajári Attila
igazgató, iskola-Pacsa András
igazgató, ko-Drávecz Csabáné
rábbi iskolaigazgató, valamint
a kivitelező zalaegerszegi B&G
Építő Kft. képviseletében Ben-
ke Gábor ügyvezető.

Balaicz Zoltán beszédében
megemlítette, hogy Zalaeger-
szeg nagyon jól áll sportléte-
sítmények tekintetében, ráadá-
sul márciusban átadják az Alsó-
erdőn létesített élményparkot,
valamint a városi sport- és tan-
uszodát is.

Vigh László a kormány azon
döntését méltatta, amellyel be-
vezette a mindennapos test-
nevelést.

Az átadási ünnepségen rö-
vid beszédet mondott Sárfalvi
Péter, Juhász Roland és dr.
Kocsis Máté is.

Két nappal később egy
újabb létesítmény avatására ke-
rült sor Zalaegerszegen.

A kormány vidékpolitikájá-
nak egyik célkitűzése, hogy

minden lehetséges eszközzel
támogassa a kistermelőket, az
értékesítési és a fejlesztési le-
hetőségeiket. A magyar vidék
gerincét és önbecsülését ugya-
nis hosszú távon a sikeres csa-
ládi vállalkozások adják –
mondta aBognár Lajos Helyi
termelői és kézműves piac -
Göcsej tudásközpont március
másodiki megnyitóján.

Az országos főállatorvos a
nemzeti vidékpolitikával kap-
csolatban kifejtette, a kormány
abból indul ki, hogy az ered-
ményes nagyvállalatok mellett
a vidék másik tartóoszlopát, a
kis és közepes vállalkozá-
sokat kell ösztönözni. „A
kormány törekvése nemcsak a
vidék megtartóképességét nö-
veli, de ösztönzőleg hat a
mezőgazdaságban egyre sür-
getőbb nemzedékváltásra is” –
tette hozzá.

Megemlítette, hogy a közét-
keztetés javítása érdekében egy

tavalyi kormányrendeletben
meghatározták, hogy a közét-
keztetésben 2022-től legalább
60 százalék, 2023-tól legalább
80 százaléknak kell lennie a
rövid ellátási láncban beszer-
zett termékek, illetve a helyi
élelmiszerek aránya.

Vigh László országgyűlési
képviselő elmondta: a kormány
tíz éve úgy döntött, hogy or-
szágos szinten támogatja a ter-
melői piacok létrejöttét, a lé-
pésnek köszönhetően Zala me-
gyében összesen tíz új piac
létesült.

Balaicz Zoltán Zalaeger-,
szeg polgármestere ismertette:
a most átadott piac 718 millió
forintos beruházásból készült
el. Segít abban, hogy erősítse a
Zala megyéhez, Göcsejhez való
kötődést. Bemutatja e vidék
természeti gazdagságát, és se-
gíti a helyi termelők hagyomá-
nyos portékáinak vásárlókhoz
jutását.

A tornacsarnok avatása az iskolafelújítási és bővítési folyamat
újabb fontos állomása.

Balaicz Zoltán szerint a piac erősíti a térséghez való kötődést.

Zalalövő és Környéke
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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.

Vigh László, Zala megye 1.
számú választókerületének el-
nöke ötödik alkalommal méret-
teti meg magát az április har-
madikán sorra kerülő ország-
gyűlési választáson. A Fidesz
politikusa 2006 május 15.-a
óta tagja a parlamentnek. 1994
és 2014 között szülőfaluja, Fel-
sőrajk polgármestere is volt,
így van rálátása az ellenzék mi-
niszterelnök-jelöltje által lené-
zett vidéki Magyarországra.
Választókerületében 76 telepü-
lés, döntő többségében falu ta-
lálható.

– Az elmúlt időszakot jog-
gal nevezhetjük a kistelepülé-
sek aranykorának – mondja
elöljáróban a képviselő. – A
Magyar Falu Program, a vidék-
fejlesztési pályázatok, a Lea-
der-pályázatok, a falusi CSOK
kapcsán számos lehetőséghez
jutottak a községek s a kisvá-
rosok. Arról tájékoztattak a pol-
gármesterek látogatásaim so-
rán, hogy amíg korábban szinte

„Újra élet költözött a falvakba”
Beszélgetés Vigh László országgyűlési képviselővel (1.)

csak külföldiek vásárolták meg
az üres ingatlanokat, most már
az ilyen épületek elfogytak.
Újra élet költözik a falvakba,
mert már itt is olyan az infras-
truktúra, hogy emberi módon
lehet élni. Mindehhez társulnak
a kormány újabb intézkedései:
a 25 éven aluliaknak nem kell
személyi jövedelemadót fizetni,
akiknek gyermekük van, azok
visszakapták az elmúlt évben
befizetett SZJA-t. Vonzó lett
vidéken, falvakban élni. A kör-
zetemhez tartozó valamennyi
polgármester figyel a települése
tisztaságára, rendezettségére,
infrastruktúrával való ellátott-
ságára.

– Mi az, ami fontos tenni-
való a következő időszakban.

– A szennyvízelvezető és
tisztító rendszer kiépítését fej-
lesztenünk kell. Orbán Viktor
miniszterelnök azt ígérte, hogy
a következő uniós ciklusban
minden kimaradt településen ez
meg fog történni.

– A falvakban is egyre na-
gyobb az igény az óvodákra,
sőt a bölcsődékre…

– A falvakra nem volt jel-
lemző korábban, hogy bölcsö-
dét építenek. Mivel egyre több
fiatal választja lakóhelyéül a
falut, s a házaspár női tagja, az
anya is szeretne dolgozni, elin-
dítottuk ezt a programot. Na-
gyon sok meglévő óvoda és
bölcsőde újult meg az elmúlt
időben, ezt a folyamatot foly-
tatni szeretnénk.

– Március 5-én fontos beje-
lentést tett a miniszterelnök,
ami elsősorban a vidéken élő-
ket, a mezőgazdasági vállalko-
zókat érinti…

– A kormány 17,5 százalék-
ról 80 százalékra emeli az ag-
rártámogatások nemzeti kiegé-
szítésének mértékét. Ez azt je-
lenti, hogy a következő évek-
ben 9000 milliárd forint jut
majd az agráriumnak.

Ekler Elemér
(Folyatjuk)

Vigh László szerint az elmúlt időszakot joggal nevezhetjük a
kistelepülések aranykorának.

Orbán Viktor bejelentése kedvezően érinti a gazdákat.

Fotó: MTI/Koszticsák SzilárdFotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Fotó: FacebookFotó: Facebook

Telefon: (92) 596-936; E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalalövõ és KörnyékeZalalövõ és Környéke

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.
Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartá-
sában lévő Bagodi Fekete István Általános Iskola
infrastrukturális fejlesztésről szóló projektje lezá-
rult. Az Európai Unió finanszírozásával, és a
Kormány által hazai többletforrás kiegészítéssel
650,23 millió forint vissza nem térítendő támoga-
tásban részesült. A támogatás intenzitása a projekt
elszámolható összköltségének 100%-a.

Az európai uniós fejlesztés eredményeként az intézmény
főépületének alapjait megerősítettük, az elhasználódott
tetőt lebontottuk, majd egy új emelet ráépítésével új
szaktantermeket alakítottunk ki. Természettudományi,
művészeti, technika/tankonyha, informatika/robotika és
nyelvi labor szaktantermek, valamint SNI/BTMN fejlesztő,
logopédiai foglalkoztató és iskolai-közösségi könyvtár is
helyet kapott az épületrészben. Emellett egy új aulát is
magáénak tudhat a közel 200 fős diák- illetve dolgozói
közösség. Az alsó szinten 8 tanteremben és a folyosókon
a padozatot kicseréltük. A vizesblokkok is teljesen meg-
újultak, így korszerű berendezésekkel, ízléses környezet-
ben tölthetik mindennapjaikat a tanulók. Az elavult belső
villamosvezeték-hálózat, a világítótestek cseréje, illetve
fűtéskorszerűsítés és a kazánok cseréje is megtörtént.
A beruházásnak köszönhetően az energetikai korszerű-
sítésen kívül az épület akadálymentesítését is megvaló-
sítottuk, amely egy új lift beépítését is jelentette a szintek
átjárhatóságának megkönnyítése érdekében.
A fejlesztő, illetve tehetséggondozó munkához olyan új
eszközöket szereztünk be, amelyek a gyerekek alapvető
kreativitását segítik, és hozzájárulnak tehetségük kibon-
takoztatásához: digitális eszközök, mobil interaktív pane-
lek, laptopok, Lego Robotok, szoftverek.
A belső közösségi tereken túl az iskolaudvar, parkoló, a sport-
udvar, futball-, kézilabda-, és kosárlabdapálya is megújult.

A fejlesztés célja olyan korszerű tanulási környezet kiala-
kítása volt, amely diákoknak egyenlő esélyeket biztosít a
tanuláshoz, szabadidős tevékenységhez. A modern kor
követelményei szerint felszerelt tantermek, a korszerű
pedagógiai eszközrendszer nemcsak a minőségi neve-
lés-oktatás feltételeit teremtik meg, hanem a pedagógu-
sok módszertani megújulását is támogatják.

A „Bagodi Fekete István Általános Iskola infrastrukturális
fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minő-
ségi oktatás megteremtése érdekében” megnevezésű,
EFOP-4.1.2-17-2017-00116 azonosítószámú projekt
2022.01.31-ig, a Széchenyi 2020 program részeként
valósult meg.

„A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/
projektek-z oldalon olvashatnak.”

További információ kérhető:

Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Kajári Attila, tankerületi igazgató
8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u.38.
tel.:+36-92/795-217
e-mail: zalaegerszeg@kk.gov.hu

Befejeződött a Bagodi Fekete István Általános
Iskola infrastrukturális fejlesztés projektje

2022.02.15.

A a fentisalomvári iskola
címmel hirdetett rajzpályázatot
a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából, melyre a környékbeli óvo-
dákból, iskolákból közel 200 al-
kotás érkezett.

A díjazottakat idén is Buday
Mihály festőművész választotta
ki, melyeknél fő szempont volt,
hogy tükrözze a gyermekek

Az ezüst hegedű

egyéniségét, sajátos ábrázolás-
módjukat.

Mivel a személyes díjátadót és
kiállítást idén sem tudtuk meg-
tartani, ezért a munkák az is-
kolánk folyosóját díszítik. Ezúton
is köszönjük a gyermekeknek
és pedagógusaiknak, hogy időt
és energiát szántak rá. Jövőre
ismét számítunk rájuk!

Február 26-án családi rendez-
vényt szerveztünk a zalaszent-
györgyi kultúrházban. Farsangi
kézműves foglalkozással, vala-
mint koncerttel vártukKalimpa
a gyermekeket és kísérőiket. A
jó hangulatú, családias rendez-
vényen ötletes volt a jelmezfel-
hozatal. Csodálatos hercegnők,
táncosok, mesebeli állatok, harco-
sok, szuperhősök, robot, ördög,
unikornis, indián lány, Joker bo-
hóc színesítették a felvonulást.
E farsangi vendégsereget fánk-
kal, málnaszörppel vártuk. Gyö-
réné Gerencsér Évának Sze-és
kér Jánosné Annamarinak ezú-
ton is köszönjük szépen a fensé-
ges fánkokat!

A gyerekek a műsor után ön-
feledten játszottak, futkároztak,
miközben a felnőttek kelleme-
sen elbeszélgettek.

A mulatságot követően a sok-
színű jelmezeket szavazásra bo-
csájtottuk egy közösségi olda-
lon. A kedvelések alapján szü-
letett helyezések: 1. Kozma Dor-
ka, 2. Takács Laura, 3. Czöm-
pöl Milla. Szeretettel gratulá-
lunk a nyertes gyerekeknek!
Jövőre is várunk benneteket!

Családi farsang Zalaszentgyörgyön

A rendezvény a „TOP-5.3.
1-16-ZA1-2017-00003 Közös-
ségfejlesztés Zalaszentgyörgy,
Kávás, Zalaboldogfa és Zala-
cséb településeken” pályázat
keretében valósult meg.

Húshagyókedden folytattuk
a farsangolást, macskurások
űzték a telet Zalaszentgyör-
gyön! Hatásos lehet, hiszen a
télűzők a tradícióhoz híven vi-
selkedtek és öltöztek fel. Jövő-
re is számítunk rájuk és ezúton
gratulálunk a hagyományhű macs-
kurásoknak!

Zsirka Erika
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 40 éves tapasztalata!

A hagyárosböröndi Császár
Alma már nagyon fiatalon ér-

deklődni kezdett a szépiro-

dalom iránt. Gyermekként falta

a könyveket, majd hamarosan

maga is írni kezdett kisebb-

hosszabb történeteket, verseket.

Alkotásaira jellemző az élénk

fantázia, az erős érzelmi és

hangulati töltet, valamint a

változatos, egyedi leírások.

2019 óta több irodalmi pá-

lyázatra is jelentkezett mind

verseivel és novelláival.

Legutóbb a Magyar Iroda-

lomtörténeti Társaság Csongrád

Megyei Szépírói Tagozata és a

„Faludy György Irodalmi Mű-

hely”, Alföld Művészeti Egye-

sület által kiírt Szárnypróbál-

gatók 2022-es pályázatán ezüst

minősítést szerzett (korábban

eredményesen szerepelt és be-

válogatták műveit a 2020-as és

2021-es éves antológiába is.) A

tavalyi évben pedig az Irodalmi

Rádió által meghirdetett Kor-

társ Verstár Pro-2021 pályá-

zatán első helyen szerepelt.

A Szárnypróbálgatók 2022.

című kötetben megjelent egyik

vers:

Lombsátrat verek

Szépirodalmi sikerek Hagyárosböröndön
Lombsátrat verek a vörös

tölgyek alatt

S végre zöldet álmodok.

Mag vagyok,

Odalent zárt- zörgő avarral

takarva.

Béke van: az Erdő szívét

hallgatom.

Hallgatom lélegzetét, da-

lommá ez lesz,

Apró, friss hajtásaival én is

növekedek.

Alszom, pihenek, próbál-

kozok, figyelek,

Jó akarok lenni én is, mint a

Környezetem.

Talajmorzsát eszem, kor-

tyom harmat,

S bőrömre fényes leveleket

nevelek.

Holnap virágokba borítom

magam-

Mielőtt elnyelnek a fénylő

fenyvesek.

Gratulálunk az eddig elért

eredményekért, és további sok

sikert kívánunk az irodalmi

alkotó munkához!

Varga Katalin
polgármester

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy lapunk márciusban
kétszer jelenik meg.

Amennyiben valamelyik eseményről tudósító cikket most
hiányolják, azt a következő számunkban megtalálják.

Köszönjük megértésüket!
A szerkesztőség nevében:

Ekler Elemér
kiadó-főszerkesztő

Olvasóink figyelmébe!
A Bagodi Napsugár Óvoda

és Bölcsőde intézménybe tör-

ténő bölcsődei jelentkezésről,

illetve óvodai beíratásról az

alábbi információkat tesszük

közzé, egyúttal szeretettel vár-

juk a picúrok és a picit nagyob-

bacskák, továbbá szüleik ér-

deklődését.

– bölcsődei jelentkezés:

2022. április 4-én és 5-én, 8.00-

16.30 óra között.

Információ kérhető a

bolcsode.micimacko@gmail.com

e-mail címen vagy a 30 22 77

441-es telefonszámon,

– óvodai beíratás: 2022.

április 20-án és 21-én, 8.00-

16.30 óra között.

Információ kérhető: a ba-

godovi@gmail.com e-mail cí-

Bölcsődei jelentkezés és
óvodai beíratás Bagodban

men vagy a 30 473 18 18-as

telefonszámon.

Részletes tájékoztató a www.

bagod.hu honlapon olvasható.

Bagod Község Önkormányzata
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Akár ez a régről jól ismert mondat is lehetne a mottója a
Zalacsében újabban megvalósított elképzelésnek.

A demográfiai változások utolérték a helyi sportéletet is és
hosszú évek sikeres szereplése után a focicsapat feloszlása sajnos
elkerülhetetlen volt. Nem szeretnénk kioltani teljesen a parazsat,
de ez majd egy másik történet.

A focicsapat hiányában itt maradt a településnek a pályázatból
felújított sportöltöző, melynek a falu vezetői a lakosokkal közösen
szerettek volna valami funkciót találni, ami a mozgásra vágyók
igényeit szolgálja. Az eddig a focira szánt összeget megfejelve
kicsit, kialakításra került egy edzőterem, melyet a falu lakossága
előzetes regisztrációt követően díjmentesen használhat. Erről több
formában is értesítve lettek a falu lakói. Első lépésként két
futópad, multifunkciós edzőkeret, súlyzók, gumiszalagok és egyéb
kisebb kiegészítők állnak a mozogni vágyók rendelkezésére. Az
épület fűtése és igény esetén a zuhanyzási lehetőség az épület
tetejére telepített napelemeknek köszönhetően megújuló energiá-
ból biztosított.

Reméljük, hogy sikeres lesz a kezdeményezés és minél több
embert lehet megmozgatni. Amennyiben idővel további igények is
felmerülnek, lehetőség lesz további eszközök beszerzésére is.

Ha valaki a faluból mégis lemaradt volna az információkról,
akkor a falu facebook oldalán vagy a hivatalban is tájékozódhat.
Várunk minden mozogni vágyót szeretettel!

Takács Ferenc

Egy kis mozgás senkinek sem árt…

Tájékoztatjuk az érdek-
lődőket, hogy el-Bagodban
érhetővé vált az úgyneve-
zett „OKOS ÖNKORMÁNY-
ZAT” alkalmazás, melyet ez-
úton ajánlunk szíves figyel-
mükbe.

Lényege, hogy az ingyenes
applikáció okostelefonra, táb-
lagépre vagy iPAD-ra történő
letöltését követően a Bagodot
érintő hírekről, információkról
(pl. programok, áramszünet, le-
zárások, veszélyhelyzet, lomta-
lanítás, stb.) közvetlenül, azon-
nal értesülünk.

Többek közt azért is hasz-
nos, mert:

– a facebook-ra feltett posz-
tokat sokszor csak napokkal
később olvassuk vagy egyál-
talán nem,

– a szórólapokat esetleg ol-
vasás nélkül eldobjuk,

– az újságban történő meg-
jelenés felett átsiklunk a sok
információ miatt.

Az alkalmazás letöltése:

„Okos Önkormányzat” alkalmazás Bagodban

– amennyiben a telefonun-
kon Android rendszer fut:

o Google Play-ben rákeres-
ve az „Okos Önkormányzat”
applikációra,

vagy
o QR kód olvasóval az első

csatolt kód beolvasásával:
– amennyiben a telefonun-

kon IPhone (iOS) rendszer fut:
o App Store-ban rákeresve

az „Okos Önkormányzat” app-
likációra,

vagy
o QR kód olvasóval a má-

sodik csatolt kód beolvasásával:

A letöltést követően csak ki
kell választani a települések
közül Bagodot, további teen-
dőnk nincs.

Köszönjük, hogy ezen lehe-
tőségen keresztül is figyelem-
mel kísérik községünket.
Bagod Község Önkormányzata
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