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Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

BÉCS KFT
8960 Lenti Kossuth L.113

Tel / FAX: +36 92 351 469

BÉCS PÉTER

Tel: +36 70 9777 127

10 cm-es rendszer:
polisztirol ragasztó 6 kg

10cm-es EPS 80-as polisztirol 1m
145 g-os üvegszövet háló 1,1m
Nemes vakolat k 1,5mm fehér

most csak:

2

2

2571 FT / m2

EPS HÕSZIGETELÕ ALAPRENDSZER!!

Másfél évvel ezelõtt kapta
feladatul mi-
niszteri biztos, hogy felügyelje
a kormányablakok kialakítását.
E folyamat egyik állomása volt
március 12-én , ahol a

föld-
szintjén alakították ki az ál-
lampolgárok államigazgatási

dr. Deák Rita

Lenti
polgármesteri hivatal

Kormányablak Lentiben
ügyeinek intézését segítõ

.
– A kormány 2010-ben ha-

tározta el, hogy a Magyari Zol-
tán programnak megfelelõen
egy jelentõs változtatást hajt
végre az ügyintézés területén
– hangzott a miniszteri biztos
beszédében. – A korábbi köz-

kor-
mányablakot

igazgatással kapcsolatos ügyin-
tézéseknél egyfajta félelem,
fenntartás volt a polgárokban,
tartottak ettõl a kihívástól, biz-
tosra vették, hogy hiányozni
fog egy papír, vagy éppen nem

töltöttek ki valamit pontosan.
Mi most azért dolgozunk, hogy
elérjük: mindössze annyit kell
tudnia egy állampolgárnak, hogy
hol találja a kormányablakot.

Balról: dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei Kormányhivatal fõigazga-
tója, Vigh László, Rigó Csaba, dr. Deák Rita és Horváth László.

Március 14-én, pénteken a
1848-as emlékmûnél emlékeztek
meg az 1848-49-es
forradalomról és szabadság-
harcról, annak 166. évforduló-
ján. Az városi ünnepségen

polgármester mon-
dott beszédet:

Lentiben

Hor-
váth László

1848/49 hõseire emlékeztek
– A magyar történelem leg-

szebb és egyben legismertebb
fejezete az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc. A pol-
gári átalakulásért vívott küzde-
lem idealizmusa, hõsiessége,
nemzeti mivolta a mai napig

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 600 Ft

Gyermek belépõ : 1 000 Ft

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(3-14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán
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(Folytatás az 1. oldalról)

Bosszantó, ha fontos és sürgõs ügyünk intézése közben
derül ki, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas okmá-
nyunk. Ezért idõben – még lejárat elõtt – keressük fel az
illetékes okmányirodát, hogy

. Különösen aktuális ez ebben az évben, hiszen
, s ezeken

csak érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
lehet szavazni.

– személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– ideiglenes személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– kártyaformátumú vezetõi engedély + lakcímkártya
– útlevél + lakcímkártya

Kiállításához a polgár személyes megjelenése szükséges.

a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1500 forint.

a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami il-
letékmentes.

Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.

a kiállítása, kivéve, ha a
polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1500 forint.

Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.

Amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes sze-
mélyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a születési
(házassági) anyakönyvi kivonat alapján

30 napos érvényességi idõvel, amíg az állandó személyazo-
nosító igazolványa megérkezik. Az eljárás illetéke ebben az
esetben is 1500 forint.

Az állandó személyazonosító igazolvány 20 nap (plusz a
postázás ideje) alatt érkezik meg.

A címû lap megjelenési területén
(Lenti Járás) lévõ Okmányiroda helye és nyitva tartása:

8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4.
H., Sz., Cs.: 08.00 - 11.30, 13.00 - 16.00

érvényesítsük igazolvá-
nyunkat
három választásra is sor kerül hazánkban

Személyazonosító igazolvány:

illetékmentes

1500 forint

illetékmentes

ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány kerül azonnal kiállításra

Lenti és Vidéke

Lenti Okmányiroda

Személyazonosításra alkalmas okmányok:

0-14. életév között

14-65. életév között

65. életév felett

TÁJÉKOZTATÓ

Dr. Deák Rita érdeklõdé-
sünkre kiemelte, hogy a háló-
zat informatikai szempontból
is a legmodernebb eszközök-
kel van felszerelve, tablet, elekt-
ronikusan hitelesíthetõ doku-

mentumok – a nem papírala-
pú közigazgatás elsõ komo-
lyabb lépése – formájában, me-
lyek jelentõsen megkönnyítik
a helyben történõ ügyintézést,
vagy a dokumentumok be-
fogadását.

Az ünnepélyes átadáson
beszédet mondott
országgyûlési képviselõ és

kormánymegbízott is.
– A zalai kormányablak-

rendszer egy újabb állomásá-
hoz érkeztünk. Hévíz után
most Lentiben avattunk egyet,
majd a megyeszékhely követ-
kezik, összesen még öt ilyen
kormányablak kerül átadásra –
részletezte Rigó Csaba. – Jó
érzés töltött el reggel, amikor
ide beléptem és láttam, hogy a
lentiek megújult körülmények
között intézik az ügyeiket. Ez-
úton is köszönöm kollégáim-
nak, hogy ilyen gyorsan, szak-
szerûen végezték a munkáju-
kat az ünnepség, az átadás
elõtt. Õk jelentik a garanciát
arra, hogy a Lentiben, a térsé-
gében élõk, vagy az ide beté-
vedõk is megfelelõ támogatást
kapnak az államigazgatási
ügyek intézésében.

Vigh László
Ri-

gó Csaba

Lenti a várost körülvevõ te-
lepülések járási központja, kis-
térségi és turisztikai centrum
és immár ügyintézési központtá
is válhat – emelte ki

polgármester beszédében.
– Három éve került sor a

polgármesteri hivatal energia-
racionalizálással egybekötött
felújítására. Akkor egy ilyen
ügyfélfogadó rendszer kialakí-
tására már nem futotta a költ-
ségvetésbõl. A hivatal föld-
szintjén valamikor az okmány-
iroda volt, most a kormányab-
lak várja több állomáshellyel,
kibõvített feladatkörrel az
ügyeiket intézõket – mondta
Horváth László.

Az átadási ünnepség zárása-
ként plébános
áldotta meg az épületet és az
itt dolgozókat, kívánva nekik
sikeres munkát e fontos fel-
adatkörben.

Horváth
László

Köbli Csaba

- Dányi -

Kormányablak Lentiben

1848/49 hõseire emlékeztek

eleven erõ. Március 15.-e olyan
ünnep, amivel valamilyen mó-
don minden korosztály és tár-
sadalmi réteg azonosulni tud.
Minden évben az újrakezdés, a
cselekvésvágy, a nemzeti össze-
fogás lehetõségét is magában
hordozza. Kossuth, Petõfi, Nem-
zeti dal, Táncsics Mihály, Pilvax
Kávéház, 12 pont, forradalom,
márciusi ifjak, Nemzeti Mú-
zeum, szabadság. Ezekrõl a
fogalmakká vált szavakról min-
den magyar embernek ugyan-
az jut eszébe: 1848. március
15-én kezdõdött a forradalom
és a szabadságharc. Ünnepet
és megemlékezést is tartunk.
Ünnepet, mert 166 éve tört ki
a forradalom és ugyanakkor
megemlékezünk a népfelkelés-
rõl, a fényes csatákról, a füg-
getlenségért vívott elkesere-
dett küzdelemrõl és a világosi
fegyverletételrõl. Megemléke-
zünk a hõsökrõl, nem csak a
tábornokokról, hanem mind-
azokról, akik részt vettek eb-
ben a harcban, akik életüket és
vérüket adták a magyar szabad-
ságért. Arról a tizennégy hon-
védrõl, akik Lentibõl és to-
vábbi negyven fiatalról is, akik
a városrészekbõl kerültek ak-
koriban a honvédek, a nemzet-
õrök, a huszárok közé. Harcuk,
hõsies haláluk egy nemesebb

ügyet szolgált, a szabadságot.
1848 olyan örökséget hagyott
ránk, amelyet oltalmazni, ápol-
ni minden idõben becsületbeli
kötelezettségünk. Kegyetlen
kínzások, megtorlások, besú-
gások, árulások és halálos íté-
letek százai követték a magyar
forradalom leverését. A meg-
torlás és a megfélemlítés azon-
ban nem tudta kiölni a magyar
emberekbõl azt, ami egyszer
megtörtént.

A polgármester örömét fe-
jezte ki, hogy most is volt ki-
nek feleleveníteni a történte-
ket, hiszen szép számmal gyûl-
tek össze megemlékezõk közt
fiatalok is, akik továbbviszik az
emlékezés hagyományát. Hoz-
zátette, a magyarság sorsa,
ahogy akkor, most is a magya-
rok kezében van, mi választjuk
meg vezetõinket. Ne engedjük,
hogy a stabilitást szétrombol-
ják, építsük tovább a jövõt.
Továbbra is csak rajtunk mú-
lik, hogy megvalósítjuk-e azt,
amit 1848 hõsei megálmodtak.

A polgármester beszédét
követõen a

diák-
jai elõadásukkal adóztak a hõ-
sök emlékének, majd az önkor-
mányzat, a pártok, civil szerve-
zetek és intézmények képvise-
lõi helyezték el koszorúikat az
emlékmûnél.

lenti Vörösmarty
Mihály Általános Iskola

Horváth László polgármester, Pintér László országgyûlési kép-
viselõ és Ferenczi Róbert alpolgármester koszorúztak a
megemlékezésen.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán
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Márciusban
is köszöntötték az ott élõ

szépkorúakat. A település mû-
velõdési házában látta vendé-
gül az önkormányzat az idõse-
ket korai vacsorával és zenés,
szórakoztató mûsorral. Ez alka-
lommal a zalaegerszegi

mûvészei érkez-
tek a vendégek szórakoztatására.

Lenti-Mumor-
ban

Hevesi
Sándor Színház

Idõsek napja a mumori városrészben

A mûsort megelõzõen
polgármester

köszöntötte az egybegyûl-
tek, beszédében kitért a vá-
rosrészt érintõ felújításokra,
valamint azokra a fejlesztések-
re, melyek az idõseket is
érintik, például a város egész-
ségügyi ellátásának színvona-
lasabbá tételére.

Horváth László

A mumori városrészben is köszöntötte az önkormányzat a
szépkorúakat.

A kormány biztos alapokra
helyezte az egészségügyi rend-
szert, a kórházak adóssága ne-
gyedével csökkent, és 300 mil-
liárd forintos fejlesztési prog-
ram zajlik az ágazatban – je-
lentette ki már-
cius 10-én .

A miniszterelnököt a kani-
zsai városháza elõtt fogadta

polgármes-
ter, országgyûlési képviselõ, a

országgyûlési
képviselõjelöltje.

Ezután a polgármesteri iro-
dában közel egy órán át foly-
tattak beszélgetést a városról,
illetve Nagykanizsa és a dél-
zalai térség jövõjérõl.

A miniszterelnöki látogatás
a kórháznál folytatódott, hi-
szen átadásra kerültek a

fejlesz-
tése, korszerûsítése során meg-
újult osztályok és épület-
részek.

Az itt elhangzó beszédében
Cseresnyés Péter kiemelte,
hogy a mai nap a város, a
térség és az ország ünnepe is.
A városé és a térségé, mivel az
itt élõ százezer ember egész-
ségének, élete jobb minõsé-

Orbán Viktor
Nagykanizsán

Cseresnyés Péter

Fidesz-KDNP

Kani-
zsai Dorottya Kórház

Az egész térségnek fontos a beruházás
gének jelent garanciát e kór-
házi megújulás, ami egyben
biztonságot, tehát bátrabb, sta-
bilabb jövõképet és terveket
eredményez. És ünnep az or-
szág egészének is, hiszen egy
újabb erõs bástyája született az
egészségügynek.

– Azt mondhatjuk egyenes
derékkal kiállva, hogy a kórház
megújulása közös megújulá-
sunk bizonyítéka, amely meg-
koronázza azt a kitartó mun-
kát, azt a stratégiát, amely az
elmúlt éveket jellemezte, és
amely elindította térségünket
egy hosszú távú fejlõdés útján.

A miniszterelnök a Kani-
zsai Dorottya Kórház két fej-
lesztési programjának zárása-
ként tartott avatón azt mond-
ta: 2010-ben úgy gondolta,
négy év elteltével az lehet a
legjobb hír, hogy egyetlen kór-
ház sem dõlt be, de ennél
többre futotta Magyarország
erejébõl.

A magyar egészségügyi rend-
szert biztos alapokra helyez-
tük. A kórházak adósságát a
négy évvel ezelõtti 120 mil-
liárd forintról a negyedével
sikerült csökkenteni, közel

400 program keretében 300
milliárd forintot meghaladó
fejlesztés zajlik az ágazatban,
és sikerült megfordítani a

trendet, így a 2009-es szint alá
szorult az egészségügyi dolgo-
zók elvándorlása – sorolta az
eredményeket a kormányfõ.

Orbán Viktor emléktáblát ajándékozott a kanizsai kórháznak,
amit a fõigazgató, dr. Brünner Szilveszter vett át. Jobbról
Cseresnyés Péter, balról Lázár János államtitkár.

Ingatlaniroda külföldi partnerei részére

keres eladó ingatlanokat,

06-30/988-66-58.

akár azonnali készpénzes vásárlással!
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Nyolc éve szolgálja a válasz-
tókörzet polgárait
aki a képviselõ-
jelöltjeként (Zala megye 01.
sz., zalaegerszegi székhelyû vá-
lasztókörzetében) ismét meg-
méretteti magát április hato-
dikán. Vele beszélgettünk.

– Gyakorlatilag szabad az
út a konszenzusos megoldás
irányába, s ehhez a Kúria, a
Parlament és a bankok ésszerû
és jogszerû együttmûködése
szükséges. Természetesen a
legnagyobb vitát az árfolyam
megállapítása jelenti majd. Sze-
rintem a hitelfelvétel idõpont-
jában érvényben lévõ árfolyam
lenne a mérvadó.

Vigh László,
Fidesz-KDNP

– Az új Parlament egyik
legfontosabb és legsürgetõbb
feladata a devizahitelesek
helyzetével kapcsolatos. Eb-
ben útmutató az Alkotmány-
bíróság döntése, vagyis nem
reménytelen a helyzet.

– Errõl nyilván lesznek
még heves viták. Mi a követ-
kezõ feladat, ami „dobogóra”
kívánkozik?

A folytatás reményében
Beszélgetés Vigh Lászlóval

– A munkahelyteremtés!
Amikor a Fidesz 2010-ben
átvette a kormányzást, 3,7
millió munkavállaló volt az
országban. Ma ez a szám
meghaladja a 4 milliót. Minden
gazdasági tényezõnek az alapja
ez a szám. A cél az, hogy 5

millió munkavállaló „tartson
el” 5 millió inaktív polgárt.

– Mi mást mondhatnának?
Nekik voltak programjaik, ami-
ket soha nem valósítottak meg.
Mi viszont szeretnénk folytat-
ni a nemzetépítõ programun-
kat, ami már eddig is sikeres
volt. Segíteni a családokat, a
gyesen lévõ édesanyákat, foly-
tatni a rezsicsökkentést. Arra
még nem volt példa Magyar-
ország történetében, hogy
nem növekedtek, hanem folya-
matosan csökkentek a köz-
üzemû díjak.

– Nagyon fontos Zalaeger-
szegen és körzetében, annak
ellenére, hogy az országos és a
megyei átlag alatt van a mun-
kanélküliség, a foglalkoztatott-
ság növelése. Orbán Viktor mi-
niszterelnök úrral folytatott
tárgyalásunk egyik központi
témája volt egy meghatározó,
sok munkahelyet teremtõ cég
Zalaegerszegre telepítése. Ki-
emelt beruházás lesz a megye-

– Az ellenzék elõszeretettel
hangoztatja, hogy nincs a
Fidesznek programja…

– Ennyit az országos dol-
gokról! Milyen tervekkel kezd
munkához körzetében (pon-
tosabban folytatja), ha ismé-
telten bizalmat kap a válasz-
tópolgároktól?

székhelyen a kórház rekonst-
rukciója, a szívsebészet továb-
bi fejlesztése, ami összességé-
ben 4,6 milliárd forintos pro-
jektet jelent. Zalaegerszeg e
fejlesztés révén fontos egész-
ségügyi központ lesz, ami az
újabb munkahelyteremtés mel-
lett régiós centrumerõsítõ
lépéseket jelent majd.

– Zalaegerszegen és térsé-
gében jó ütemben halad a köz-
intézmények felújítása. Közé-
jük tartozik a Hevesi Sándor
Színház, amelyre valóban ráfér
a felújítás. Megígértem, hogy
erre a célra rendelkezésre áll
majd egy 100 millió forintos
keret.

– Ezen a téren megkerülhe-
tetlen a ZTE. Megkezdõdött a
konszolidáció folyamata. A kö-
vetkezõ lépés, hogy egy meg-
bízható névadó szponzort ke-
ressünk. Ez a klub nem csak a
felnõtt csapat játékosairól szól,
hanem arról a többszáz fiatal-
ról is, aki itt sportol. Akik a
jövõt jelentik…

– Rendkívül fontos a régiós
központi szerepet betöltõ kór-
ház fejlesztése. Más téren mit
tervez?

– Gazdaság, egészségügy,
kultúra… A sportról még nem
beszéltünk!

E.E.

Vigh László: – Folytatni
szeretnénk a nemzetépítõ
programot.

Lapunk megjelenési kör-
zetében a következõ telepü-
lések kaptak állami támoga-
tást, elismerve ezzel felelõs-
ségteljes, takarékos gazdálko-
dásukat (az összeg millió fo-
rintban értendõ):

1,5,
1,5, 2,95,

1,5, 1,5,
1,5,

1,5,
1,5, 2,95,
2,95, 1,5,

2,95, 2,95,

Alsószenterzsébet Bag-

lad Barlahida Bel-

sõsárd Bödeháza

Felsõszenterzsébet Gá-

borjánháza Gosztola

Hernyék Kányavár

Keménfa Kerkafal-

va Kerkakutas

Kissziget Külsõsárd

Ledvadedes Lendvaja-

kabfa Lovászi Ma-

gyarföld Márokföld

Mikekarácsonyfa Ne-

mesnép Nova Or-

taháza Páka Pör-

defölde Pusztaapáti

Rédics Resznek

Szécsisziget Szent-

györgyvölgy Szentkoz-

madombja Szijártóhá-

za Tormafölde

Zalaszombatfa Zebec-

ke

2,95, 1,5,
1,5,

1,5, 20,
1,5, 1,5,

6,5,
2,95, 10,

2,95, 20,
1,5,

1,5, 10, 6,5,
2,95,

6,5,
1,5,

1,5, 6,5,
1,5,

1,5.

Elismerés a jó gazdálkodásért
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2011 januárjában kialakítot-
ták az elsõ kormányablakokat,
melybõl akkoriban 29 kezdte
meg mûködését országosan.
Ezt követõen 2013 októberé-
ben bõvült újra a kormány-
ablakok száma. 2014-ben pe-
dig az új típusú kormányab-
lakok megnyitása vette kez-
detét – mely immár az ok-
mányirodai feladatokat is tel-
jes körûen ellátja. Mindez iga-
zi mérföldkõnek számít a köz-
igazgatás úttörõ reformjában.

A kormányablakok meg-
nyitásáról és az újdonságokról
beszélgettem ,
Zala megye kormánymegbí-
zottjával.

Rigó Csabával

– A kormányablakok már
2011 óta az állampolgárok
szolgálatában állnak orszá-
gos szinten, többek közt a
megyeszékhelyen is. Miért volt
szükség újak nyitására, és
mit jelent a sokat emlegetett
új típusú kormányablak?

Ablak nyílik a modern közigazgatásra
Interjú Rigó Csabával, Zala megye kormánymegbízottjával

– Ezt a rendszert bõvíteni
kellett, hiszen tavaly megala-
kultak a járások és ezek lét-
rejöttével „finomhangoltuk”
az állampolgárok és a köz-
igazgatás közötti kapcsolatot.
Ezért teljes mértékben kézen-
fekvõ volt, hogy minden já-
rásban, ahol okmányiroda
van, azok bázisán további új
típusú kormányablakokat hoz-
zunk létre.

– Akik személyesen szeret-
nének olyan ügyet intézni az
új rendszerben, amivel nem
szükséges más szakigazgatási

– Zala megyében már há-
rom járási kormányablak
nyílt meg – elõször Hévízen,
majd Lentiben és nem is
olyan régen Zalaegerszegen.
Mit jelent a megyeszékhely,
illetve környezõ települések
lakóinak, valamint a Hévízre
és a Lentibe érkezõ turis-
táknak a kormányablak át-
adása?

szervhez fordulni, azok szá-
mára ezután jóval egyszerûbb
lesz az ügyintézés. Ilyen ese-
tekben az ügyfél a legjobb he-
lyen jár, ha a járási kor-
mányablakot keresi fel, hiszen
itt 266 ügy intézése lehet-
séges, és ez a szám folya-
matosan növekszik, remé-
nyeink szerint 2500 fölé emel-
kedik majd.

– Megvalósításuk egyet je-
lent a mûszaki és fizikai ki-
alakítással, akadálymentesítés-
sel, arculatkialakítással, ügyfél
pultok, bútorzat, infrastruktú-
ra, informatika kiépítésével –
tehát széleskörû és gondos
odafigyelést igényel. A kor-
mányablakokat az önkormány-
zatoktól ingyenesen hasz-
nálatba vett ingatlanokban
hozzuk létre. Ez esetben
élnünk kell a hely adta lehe-
tõségekkel akkor is, ha prob-
léma merül fel. Ezek termé-
szetesen nem megoldhatatlan
feladatok, ilyennek számított
az, amikor fûtésleválasztást
hajtottunk végre a Zalaeger-
szegi Polgármesteri Hivatal-
ban, ahol a zalaegerszegi kor-
mányablakot alakítottuk ki.
Hiszen annak fényében, hogy
kormányablakaink reggel 8-
tól este 8-ig állnak az állam-
polgárok rendelkezésére, ész-
szerû döntést kellett hoznunk
arra vonatkozóan, hogy az épü-
let többi részében ne kelljen
fûteni egészen este 8 óráig.

– Az Új Széchenyi Terv, te-
hát uniós támogatásokból és
rendkívüli kormányzati intéz-
kedések forrásai felhasználásá-
val sikerült megterveztetni és
elõkészíteni a kormányabla-
kok nyitását.

– Mi mindig örülünk az
ilyen híreknek. De mi mérjük

– Voltak-e gondok a kor-
mányablakok kialakítása
során?

– Az eddigi kormányabla-
kok avatását milyen finan-
szírozási formából lehetett
megvalósítani?

– A hírek szerint az ál-
lampolgároknak még soha
nem volt annyira könnyû az
ügyek intézése, mint most.
Európában is egyedülálló ez
a kormányablak arculat, és
ügyintézési gyakorlat. Még az
ellenzék is pozitívan fogadta
a kormány döntését.

is ezt, hiszen kíváncsiak va-
gyunk az állampolgárok véle-
ményére. A központi felmérés
94 %-os elégedettségi szintet
mutat az állampolgárok kö-
zött. Azonban az igazi elis-
merés számunkra az, ha az
ügyfél azt mondja, hogy a
bankban egy ügyet 10 perc
alatt intézett el, azonban a
kormányablakban ez mind-
össze 7 perc volt. Nagyszerû
érzés ez, hiszen ekkor tudom,
hogy a kollégák magas szín-
vonalon végzik a munkájukat.

– A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem segítségével képez-
tük ki kollégáinkat az új tí-
pusú ügyintézésre.

– Ugyanazt, mint állampol-
gárként. Maximális empátiát,
ahol elsõ az állampolgár. Ne
távozzak dolgom végezetlenül
és lényegében mindenben
kapjak õszinte segítséget.
Olyan ügyben is, amely nem
oda tartozik, ebben az eset-
ben automatikusan irányítsa-
nak át más szervhez. De sze-
retnék segítséget kapni abban
is, ha jelszavamat módosítani
kell az ügyfélkapuban, vagy ha
a lejárt útlevelem pótlását kell
gyorsan elintézni. Mindent
összevetve, szeretnék jó érzés-
sel bemenni és ügyeket intéz-
ni a kormányablakokban.

– Természetesen nyílik még
kormányablak az idén. Továb-
bi öt elõkészítése van folya-
matban. Kormányablakokat
avatunk majd Nagykanizsán,
Keszthelyen, Zalalövõn, Pa-
csán, és Zalaegerszegen a Kos-
suth 9-11. szám alatt elõrelát-
hatólag ez év õszén. A fejlõdés
nem áll meg, hiszen az állam-
igazgatás átalakítása egy fo-
lyamat, és tiszta szívbõl kívá-
nom az állampolgároknak,
hogy megtalálják számítá-
saikat a kormányablakokban
és a saját bõrükön érezzék,
hogy egy új és ügyfélbarát
korszak köszöntött be a köz-
igazgatásban.

– Milyen képzésben része-
sültek ezek a munkatársak?

– Kormánymegbízottként
mit vár a kormányablakban
dolgozóktól?

– Több helyen olvashat-
tuk, hogy az idei év közigaz-
gatási korszerûsítési folya-
mata itt még nem ér véget. Mi
várható még?

Rigó Csaba: – Új korszak köszöntött be az államigazgatásban.
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A pro-
jektfelelõsét,
a hétköznapi felzárkóztató
program mûködésérõl is kér-
deztük:

– Délután fél kettõtõl vár-
juk szaktanárunkkal a gyereke-
ket. Elsõ osztályostól, akár ti-

zalabaksai Tanoda
Virágh Enikõt

„A nehézsorsú családok hátterét erõsítik…”

zenharmadik osztályos fiatalig
is várjuk az érdeklõdõket, sen-
kit nem utasítunk vissza, de
csak úgy senki nem „eshet be”
hozzánk, hiszen még tavaly
tartottunk egy toborzást, mely-
re több, mint ötvenen jelent-
keztek. Ebbõl harminc fõ hiva-

talosan is tanulója tanodánk-
nak, de nem küldünk el senkit,
aki kéri a segítségünket. Mind-
erre egyébként „Nyitott tano-
da” programjaink is vannak.
Korábbi nyertes pályázatunk-
ból citeráink is vannak és a
népzene, a közös játék még a
kevésbé tehetségesek számára
is vonzó zenetanulási lehetõ-
ség (képünkön).

– Filmklubot tartunk szom-
batonként és most indult „Élet-
vezetési” programunk. 625 kg
vetõkrumplit ültetünk el az
önkormányzat által biztosított

– Milyen hétvégi progra-
mokat szerveznek?

területen. Az elvégzett munka
alapján fogjuk elosztani a ter-
mést, amely nem csak krump-
li, hanem hagyma és egyéb
zöldség lesz. „Életutak” progra-
munkban most egy helybéli,
családjából elsõ diplomásként
kiemelkedõ mérnök számol be
életútjáról. Szakmabemutató-
kat is tartunk hasonló megfon-
tolásból, célunk hogy elõsegít-
sük a fiataljaink pályaválasz-
tását, hozzájáruljunk nehe-
zebb sorsú családok gyerme-
keinek a képzéshez, korrepetá-
láshoz, vagy épp az Inter-
nethez való hozzáféréshez.

dj

Politikai hirdetés Politikai hirdetés

Ausztriai munkalehetõségek

szak - és segédmunkában

mindenkinek!

06-30/363-10-82; 06-30/314-56-17.
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Éves beszámoló közgyûlé-
sét az új vezetõség megvá-
lasztásával együtt tartotta a

– A kitûzött céljainkat meg
tudtuk valósítani – mondta

elnök. – Moz-
galmas esztendõt tudhat maga
mögött az egyesület, hiszen
sok olyan programunk volt,
amelyre a tagságon kívül Lenti
város lakosságát is mozgó-
sítottuk.

A közgyûlésen a vezetõség
mandátumának lejárta miatt
tisztújítást is tartottak. Az új
elnök tanárnõ,
alelnök (a
Lenti Posta vezetõje), a titkár

lett.
– A szakmai és szabadidõs

programok változatosságára
törekszünk. Csatlakozunk a

Lenti Honismereti Egyesület.

Sabján Sándor

Simon Márta
Simon Istvánné

Tantalics Béla

Éves beszámoló és tisztújítás
város 35. évfordulójához kap-
csolódó programokhoz, és
egyéb, a civil életet színesítõ
eseményeket is szervezünk.
Három szakmai konferenciát
szervezünk. Áprilisban a „Len-
ti múltja és jelene” címû, majd
az I. világháború eseményeit,
Lenti vonatkozású történéseit
összefoglaló konferenciát tar-
tunk. Õsszel Zrínyi Miklós ha-
lálának 750. évfordulója alkal-
mával szervezünk egy konfe-
renciát. Kiemelt célként fogal-
maztuk meg tagságunk bõví-
tését, és ezen belül a fiatalság
bevonását az egyesületi mun-
kába. Elképzeléseink között
szerepel egy „Civil Közösségi
Nap” megszervezése, amely
hagyományteremtõ módon ko-
ra õsszel kerülne megren-
dezésre – mondta Simon Már-
ta, az új elnök.

Pályázati összegek és önerõ
felhasználásával építette meg a

az Euró-
pai Unió szabványainak is meg-
felelõ új játszóterét, alakította
ki annak odaillõ környezetét –
mondta lapunknak

polgármester.
– A helyi sportegyesület

még 2012 novemberében adta
be pályázatát a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Leader csoportjához,
ahol sikeres elbírálásban része-
sült – folytatta a polgármester.
– A játszótér építésére 100 %-os
támogatást kaptunk, összesen
4.996.000 Ft-ot! 2013 õszén
elkészültünk a kivitelezéssel,
majd a közelmúltban, március
18-án megtörtént az ellenõrzés
és végre a gyerekek is birto-
kukba vehették a gyönyörû esz-
közöket. A kerítés és a hozzá
vezetõ közel 100 méteres járda
kialakítását pedig önkormány-
zatunk önerõbõl valósította
meg, így tényleg egy modern,
szép környezetû játszóhe-
lyet adhattunk át a legkiseb-
beknek.

pákai önkormányzat

Lukács Ti-
bor

Gyönyörû játszótérrel gyarapodtak…

28. alkalommal szervezte
meg a közelmúltban borverse-
nyét a

elnök-
tõl megtudtuk, hogy vendé-
geik érkeztek – a helyi egyesü-
leti tagokon kívül – a

, a
, és jelen voltak

barátaik is, akik egyéb-
ként a foglalkozásokra is el
szoktak járni.

– 62 minta érkezett a bor-
bírálatunkra, ebbõl 50 fehér, 4
rozé, 5 vörös és 3 direkt termõ
– folytatta egyéb részletekkel
az elnök tájékoztatóját. – Vál-
toztattunk az eddig megszo-
kott bírálói összetételen is, hi-

Rédicsi Kertbarát Kör
Egyesület. Gaál Károly

dob-
ronaki Szõlõtermelõk Egyesü-
letétõl lenti Kertbarát Kör-
tõl hosszú-
falusi

Szigorúbb bírálat a boroknak
szen dr. Pálfi Dénes kertész-
mérnök életkorára való tekin-
tettel már nem vesz részt bor-
bírálatokon, így Zalaszentgrót-
ról érkezett három szakember,
valamint Cuk Lajos lendvai bo-
rász, aki a Magyar Boraka-
démia tagja is egyben.

– 10 aranyérmes bor lett,
ebbõl nyolc helyi termelõé.
Érdekesség, hogy vegyes bor-
ból – melybõl korábban ke-
vesebb szokott aranyat kapni –
4, a fajborból pedig 6 kapott

– Milyen eredmények
születtek?

arany minõsítést. Az „Év bora”
kitüntetõ címet Vass Ferenc
Rajnai rizling bora nyerte el.

A borbírálaton jelenlévõ
polgármester így

értékelte rendezvényüket:
–Ezúton is szeretnék gra-

tulálni minden gazdának az
idei borbírálaton elért ered-
ményéhez, s szeretném meg-
köszönni a Rédicsi Kertbarát
Körnek, hogy idén is meg-
szervezte a már hagyományos-

Tóth Lajos

nak nevezhetõ borbírálatát. S
bár az idei zsûri egy kicsit
szigorú volt, azért azt gondo-
lom, hogy egy cseppet sem
kell szégyenkeznünk az elért
eredmények miatt. Vélemé-
nyem szerint akkor tudunk
még tovább fejlõdni, ha néha
kisebb kudarcok érnek min-
ket, s azokat átgondolva még
tovább tudjuk tökéletesíteni a
technikánkat, amely még jobb
eredményhez vezet.

Politikai hirdetés
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Vegye igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
Bõvítettük belföldi és egynapos

programkínálatunkat is!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat

igény esetén készséggel postázzuk.

A csodálatos KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig

ÉSZAK-OLASZ tóvidék és mûemlékvárosok

SZÕREGI RÓZSAFESZTIVÁL:
Szeged-Ópusztaszer

DOLOMITOK és DÉL-TIROL gyöngyszemei

GÖRÖGORSZÁG: Üdülés a festõi TOLOI-öbölben

JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással

DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros

Az OLASZ csizma sarka: PUGLIA- SZICÍLIA

SVÁJC gazdagon

LONDON és a királyi rezidenciák

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

www.zalavolan.hu/utazási_iroda

Máj.30-Jún.1. 41.500 Ft/fõ

Jún.5-9. (Pünkösd) 74.500 Ft/fõ

Jún.20-22. 30.900 Ft/fõ

Júl.3-6. 69.900 Ft/fõ

Júl.6-14. 111.900 Ft/fõ

Júl.23-27. 72.500 Ft/fõ

Júl.23-27. 62.900 Ft/fõ

Júl. 23-31. 159.900 Ft/fõ

Júl.29-Aug.3. 121.900 Ft/fõ

Aug.4-10. 135.900 Ft/fõ

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Politikai hirdetés
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A szépkorúakat köszöntöt-
ték március elején a

településrész mûve-
lõdési házában. A hagyomá-
nyoknak megfelelõen ez al-
kalommal is zenés mûsorral és
vendéglátással kedveskedtek a
városrészben élõ idõseknek.

A rendezvényen elõször
városrészi kép-

viselõ köszöntötte a megjelen-
teket, majd or-
szággyûlési képviselõ mondott
beszédet, melyben kiemelte az
egymásra való odafigyelés és
az egymással való törõdés fon-
tosságát. Az országgyûlési kép-
viselõ sorait követõen

polgármester is
köszöntötte a megjelenteket,

bárszent-
mihályfai

Drávecz Gyula

Vigh László

Hor-
váth László

Idõsek napja Bárszentmihályfán

valamint felelevenítette az el-
múlt idõszakban a városrész-
ben végrehajtott fejlesztéseket,
többek közt a tavaly õsszel 20
millió forintos beruházás ke-
retében végzett útfelújításo-
kat, amelyek a Lentiben és a
környéken élõk, illetve a város-
részek lakóit is szolgálják.

A délután további részében
a szórakoztatásé volt a fõsze-
rep, a népdalkör dal-
csokrot adott elõ, majd

elõadását tekinthették meg a
jelenlévõk. A program végén a
zalaegerszegi

színészei népszerû
slágerekkel szórakoztatták a
közönséget.

Nefelejcs
len-

tikápolnai diákszínjátszók

Hevesi Sándor
Színház

Vigh László országgyûlési képviselõ köszöntötte a szépkorúa-
kat Bárszentmihályfán.

Az elmúlt napokban zajlott
Budapesten, a Hungexpo te-
rületén Magyarország legna-
gyobb turisztikai kiállítása a 37.
Utazás Kiállítás, ahová 40 000-en
látogattak ki.

Összesen 30 000 ezer négy-
zetméteren 45 ország, több
mint 500 kiállítóval képvisel-
tette magát és színes kulturális
forgataggal, kedvezõ utazási
ajánlatokkal fogadta a közön-
séget. A rendezvény kiemelt
témája volt a családi utazás. A
külföldi díszvendég Tunézia
volt, a hazai pedig Pécs és
Matyóföld. A hazai turisztikai
régiók mindegyike képviseltet-
te magát az Utazás kiállításon,
ahol a helyi színeket, a kultu-
rális értékeket, a továbbvihetõ
hagyományokat és az aktív
szabadidõ aktív eltöltési lehe-
tõségeit kínálták a negyvenez-
res közönségnek.

hagyományosan im-
már 15. alkalommal a

és a helyi
képviselte.

– Több százan fordultak
meg a négy nap alatt stan-
dunknál. Népszerû volt az erre
az alkalomra készített Lenti és
a Kerka völgye címû tájékoz-
tató kiadványunk, amely a vá-

Lentit
Lenti

Gyógyfürdõ Kft.
Tourinform Iroda

Lenti az Utazás 2014 kiállításon
rost, a termálfürdõ szolgálta-
tási kínálatát, a Szent György
Energiaparkot, a fürdõ szállás-
ajánlatait, valamint a fõbb tér-
ségi látnivalókat mutatta be –
nyilatkozta a cég
marketingvezetõje. – Kelendõ
volt a Lenti város 2014. évi
programkínálatát bemutató fü-
zet is. Nagy sikere volt a fürdõ
standján rendezett nyeremény-
játéknak, amely keretében egy
két személy részére szóló 3
napos wellness hétvégét lehe-
tett nyerni. Tapasztalataink
kedvezõek voltak a kiállítást
illetõen. Nagyobb érdeklõ-
dést és látogatószámot tapasz-
taltunk, mint tavaly. A für-
dõ standjánál több olyan
vendéggel is találkoztunk, akik
már megfordultak Lentiben,
a fürdõben töltötték szabad-
ságukat és jó érzés volt a
kedvezõ élményeket és véle-
ményeket hallani – összegezte
tapasztalatait a marketing-
vezetõ.

A rendezvény ideje alatt a
vásárközpont különbözõ hely-
színein a médiából ismert sztá-
rok produkciói valódi feszti-
válhangulatot teremtettek a lá-
togatók számára.

Forrás:

Csuka Zoltán

www.lenti.hu

A márciusi nõnapi rendez-
vény a legnagyobb, legnépe-
sebb program a településrész
életében, hiszen a helyi lakó-
kon kívül gyakran más telepü-
lésekrõl is érkeznek érdeklõ-
dõk, akik kíváncsiak a hölgyek
körében népszerû eseményre.
A szervezõk színes mûsort ál-
lítottak össze erre az alkalom-
ra, a népdalénekesek és nép-
táncosok mellett a helyi gye-
rek elõadása, valamint zenés,
tréfás mûsor várta a hölgyeket,

Nõnapi mulatság Lentikápolnán

illetve meglepetéssel is ké-
szültek számukra. Idén már
harmadik éve hagyomány,
hogy a helyi férfiakból össze-
állt alkalmi társulat is fellép
nõnapon, õk most kánkán
show-táncukkal szórakoztat-
ták a hölgyeket. Mellettük

, a harmonikás érkezett
meglepetés vendégként

.
A mûsort megelõzõen

polgármester kö-
szöntötte a vendégeket.

Márió
Lenti-

kápolnára
Hor-

váth László

Lentikápolnán a helyi férfi „táncosok” is önálló mûsorral
készültek.

Horváth László polgármester,
Ferenczi Róbert alpolgármester

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Drávecz Gyula

Héra József

Vatali Ferenc

Dr. Fekete Zoltán

Héra József

Drávecz Gyula

Vatali Ferenc

fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet
jelentkezni.

2014. április 2-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2014. április 7-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig,

2014. április 7-én (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,

2014. április 9-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2014. április 29-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.

2014. április 7-én (hétfõn) 16.15- 17.15 óráig a
mumori kultúrházban,

2014. április 7-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,

2014. április 9-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák
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Rekordszámú,
közel 90 borminta
érkezett a

hagyo-
mányos borverse-
nyére. Az esemény
különlegessége volt
még, hogy a 77
éves

okleveles ker-
tészmérnök, zsûri-
tagként elköszönt
a lentiektõl.

– Nagyon szép,

Lenti
Kertbarát Kör
Egyesület

dr. Pálfi Dé-
nes

Kitûnõ eredmények a borbírálaton

gazdag fajta-összetételû, vala-
mint színre, tisztaságra kifo-
gástalan borok érkeztek a mai
bírálatra – foglalta össze ta-
pasztalatait a neves borszakér-
tõ a fehérborok kóstolása után.
– A helyi termelõk a maximu-
mot hozták ki a szõlõkbõl a
borba, bár illat- és zamatanyag-
ban szerényebbek a borok,
mint a korábbi évjáratokban.
Korábban éles, magas savakkal
találkozhattunk, most viszont
harmonikus, a maradék cukor-
ral jól bánó termelõi borokat
kaptunk.

– 75. életévem betöltése
után határoztam el, hogy el-
kezdem a visszavonulást, és
most így „két hetesen”, 77 éve-
sen jutottam el Lentiig, hogy
ettõl az egyesülettõl is elkö-
szönjek. Gyönyörû múltra te-
kint vissza az egyesület élete,
még Lukács Gyula elnökle-
tével kezdtük el a közös mun-
kát és ha most visszagondo-
lunk az akkor kóstolt borokra
és a mostaniakra, egy napon

– Elköszön a lenti egyesü-
lettõl!...

sem lehet õket említeni, ami a
termelõk érdeme.

– Azért nem búcsúzunk el
végleg, hiszen elõadásokra, be-
mutatókra továbbra is meghív-
juk, vagy invitálás esetén, mint
korábban, ellátogatunk a mér-
nök úrhoz! – veszi át a szót a
gondolathoz kapcsolódva

egyesületi elnök.

– A legtöbb bor, számsze-
rûen 60 minta a tagságunktól
érkezett, de itt vannak a szlo-
véniai társegyesületünktõl Csen-
tébõl, Kebelérõl a termelõk és
a rédicsi Kertbarát Kör is
képviselteti magát.

A Lenti Kertbarát Kör Egye-
sület borversenyének eredmé-
nyei: 5 okleveles, 16 bronz, 46
ezüst és 21 aranyérmes bor
született, mely utóbbi érdekes-
sége, hogy 1 rozé és 2 vörös-
bor volt, a többi pedig fehér
aranyérmes. Lenti Város Bora
kitüntetõ címet 2014-ben a

érte el szür-
kebarát borával.

Rösz-
ler Attila

– Honnan érkeztek a ven-
dégek és a borok?

Kovács Borház

dj

Jobbról dr. Pálfi Dénes, mellette Röszler
Attila.

Befejezõdött a
körzeti tekebajnokság 2013/14-es
idénye, melyrõl a térség te-
keeredményeinek legnagyobb
tudója, (Lovászi)
versenytitkár számolt be la-
punknak:

– 15 csapat két kategóriá-
ban – vegyes (melyben igazolt
játékosok is szerepelhettek),
valamint amatõr – mérte össze
a tudását. Ez összesen 142 fõ
játékost jelentett, tehát a járás
jelentõs tömegsportjáról be-
szélhetünk. Egy nõi csapat in-
dult, de amúgy 18 nõi játékost
tartunk nyilván. Mind a csapat,
mind az amatõr bajnokságot a
pórszombati Kiss Szikvíz csa-
pata nyerte meg. Második lett
a csapatbajnokságban az IPA
Lenti csapata, az amatõrök kö-
zött pedig a Satnya Banda
ugyancsak Lentibõl. Harmadik
helyezett a Sör Dögök Lentibõl
a csapatbajnokságban, illetve
az Ölfások Szentgyörgyvölgy-
rõl az amatõrök között. Egyé-
niben a legjobb nõi ered-
ményt érte el Boronyák Judit

reszneki

Németh Tibor

Nagyreményû tervek Reszneken
277 fával (Kiss Szikvíz), a fér-
fiak között Pais János 320 fával
(Kiss Szikvíz), az igazoltak kö-
zül pedig a legjobb Bekõ Péter
292 fával az IPA Lenti csa-
patából.

A verseny további folytatá-
sáról Resz-
nek polgármesterét, a sport-
egyesület egyik vezetõjét kér-
deztük:

– Szeretnénk tovább bõví-
teni versenyzõink számát, me-
lyet technikai bõvítéssel, a
feltételek, tehát egy 4-6 sávos
pálya kialakításával érnénk el.
Ez a pálya alkalmas lenne NB-s
csapatok, válogatott és nemzet-
közi, például lendvai csapatok
fogadására is. Megkezdtük a
tárgyalásokat a lendvai egyesü-
lettel, önkormányzati szinten
is elkezdjük az egyeztetéseket,
összesítjük az erõinket, meg-
vizsgáljuk a pénzügyi lehetõ-
ségeket, gondolva a szlovén-
magyar közös pályázati prog-
ramokra is. Ezzel elérhetnénk
tervünket, hiszen Ausztriában,
Horvátországban, Szlovéniá-

Kercsmár Istvánt,

ban is erõs a tekesport, csak
nálunk kapott kevesebb figyel-
met és így központja lehet-

nénk ennek a szép sportágnak
– zárta gondolatait Kercsmár
István.

A tekeverseny díjazottai.

Politikai hirdetés
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Az elmúlt hónapokban
országgyûlési kép-

viselõ, a ország-
gyûlési képviselõ-jelöltje nagy
kedvvel és érdeklõdéssel járta
végig a választókerületéhez tar-
tozó településeket, hogy talál-
kozzon és beszélgessen a tér-
ségben élõ emberekkel, megis-
merve a helyi adottságokat, ér-
tékeket, problémákat és a le-
hetséges fejlesztési, együttmû-
ködési formákat.

Cse-
resnyés Péter

Fidesz-KDNP

A térség jövõje az együttmûködésben rejlik
Számos lehetõség nyílt arra

is, hogy a látogatások alkalmá-
val a döntéshozókkal, a helyi
polgármesterekkel, egyházi kép-
viselõkkel vagy akár egyes csa-
ládokkal is személyes beszél-
getés keretében tárják fel, hogy
milyen irányokat tartanak meg-
felelõnek, illetve mik lehetnek
az esetleges közösen leküzden-
dõ akadályok a jövõben.

Ahogy egy korábbi vele ké-
szített interjúban említette:

– Hiszek abban, hogy e tér-
ség jövõje az erõs vidék és az
erõs város közös együttmûkö-
désében rejlik, ahogy ez a ko-
rábbi évszázadok során is mû-
ködött. És hiszem azt is, hogy
az eddig elvégzett munka azt a
stratégiát igazolja, amely elin-
dította térségünket a hosszú
távú fejlõdés útján. Az elmúlt
négy év során mind a városok,
mind a térség fejlesztésében
egy a helyi értékekre támasz-
kodó, azokból merítõ, az itt
élõk tehetségét felkaroló és

együttmûködõ stratéga men-
tén haladtunk, melyet a jövõ-
ben is követni kívánunk.

A következõ idõszakban is
nagy hangsúly kerül a gazda-
ságfejlesztés és a foglalkoztatás
bõvítésére új vállalatok bete-
lepítésével, az alsóbbrendû
utak felújítására, Nagykanizsa
és a térség megerõsítésére, a
kis- és középvállalkozások, a
helyi termelõk, a mezõgazda-
ság és a turizmus értékeire
építve – emelte ki Cseresnyés
Péter.

Kányaváron is sokan voltak kíváncsiak Cseresnyés Péter
programjára.

Egészhetes programsoro-
zattal várta a

az érdeklõ-
dõket az „Arany-napokon”.

igazgatót kértük az
események összefoglalására:

– Hagyományos programja-
ink kitûnõen sikerültek, gon-
dolok itt a rajversenyre, far-
sangi mulatságunkra, szavaló-
versenyünkre, vagy épp a non
stop olvasási akciónkra. Külön-
legesség volt a „Kisaranyosok
Klubkoncertje”, ahol a zenét
tanuló kisdiákok mutatták be
tudásukat az évfolyamtársaik-
nak. A „Nem létezõ tárgyak tár-
latán” szólásainkat jelenítették
meg a tanulók igen kreatív for-
mákban, így látható volt pél-

lenti Arany János
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola

Boa László

Rengeteg program az Arany-napokon

dául a „falnak is füle van” szó-
lásuk is. Immár 40 éves kap-
csolatunk van a lendvai két-
nyelvû általános iskolával, ün-
nepi hangverseny keretében
léptek fel növendékeink az
egyik est zárásaként. Sportfog-
lalkozások, fireball, ügyességi
vetélkedõk, röplabda, tanár-di-
ák mérkõzések alkották a moz-
gásos programokat és nagy si-
ker volt a „Magyarország, Sze-
retlek!” vetélkedõhöz hasonlí-
tó mûveltségi vetélkedõnk is
(a képen) – zárta tájékoztató-
ját Boa László igazgató.

MUNKALEHETÕSÉG!

A Lenti Gyógyfürdõ Kft

munkatársat keres.

Érdeklõdni és jelentkezni
06-20/937-1207

.

• Középfokú végzettség.
• Német nyelv társalgási
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• Úszni tudás.
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01. számú országgyûlési

egyéni választókerület

(Zalaegerszeg)

Vigh László
(Fidesz-KDNP)

A választókerülethez tartozó települések: Alsószenterzsébet, Babosdöbréte, Baglad, Bagod, Bak, Barlahida, Becsvölgye, Belsõsárd,
Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Bödeháza, Csatár, Csesztreg, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Felsõszenterzsébet, Gáborjánháza,
Gellénháza, Gombosszeg, Gosztola, Hagyárosbörönd, Hernyék, Hottó, Iborfia, Kálócfa, Kávás, Keménfa, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas,
Kiskutas, Kispáli, Kozmadombja, Kustánszeg, Külsõsárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Lenti, Lickóvadamos, Magyarföld, Márokföld,
Mikekarácsonyfa, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesnép, Németfalu, Nova, Ormándlak, Ozmánbük, Pálfiszeg, Petrikeresztúr,
Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Salomvár, Sárhida, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Teskánd, Vaspör, Zalabaksa,
Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalalövõ, Zalaszentgyörgy, Zalaszombatfa, Zalatárnok.

02. számú országgyûlési

egyéni választókerület

(Keszthely)

Manninger Jenõ
(Fidesz-KDNP)

A választókerülethez tartozó települések: Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Alsópáhok, Alsórajk, Baktüttös, Balatongyörök,
Balatonmagyaród, Batyk, Bezeréd, Bókaháza, Búcsúszentlászló, Cserszegtomaj, Dióskál, Döbröce, Dötk, Egeraracsa, Egervár, Esztergályhorváti,
Felsõpáhok, Felsõrajk, Garabonc, Gelse, Gétye, Gõsfa, Gyenesdiás, Gyûrûs, Hahót, Hévíz, Kallósd, Karmacs, Kehidakustány, Kemendollár,
Kerecseny, Keszthely, Kilimán, Kisbucsa, Kisgörbõ, Kisvásárhely, Lakhegy, Ligetfalva, Mihályfa, Misefa, Nagygörbõ, Nagykapornak, Nagyrada,
Nemesapáti, Nemesbük, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Óhíd, Orbányosfa, Orosztony, Pacsa, Padár, Pakod,
Pethõhenye, Pókaszepetk, Pölöske, Pölöskefõ, Pötréte, Rezi, Sármellék, Sénye, Söjtör, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Szentpéterúr,
Tekenye, Tilaj, Türje, Vállus, Várvölgy, Vasboldogasszony, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszõlõs, Vonyarcvashegy, Vöckönd, Zalaapáti,
Zalabér, Zalacsány, Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalakaros, Zalaköveskút, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót, Zalaszentiván,
Zalaszentlászló, Zalaszentlõrinc, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály, Zalavár, Zalavég.

03. számú országgyûlési

egyéni választókerület

(Nagykanizsa)

(

Cseresnyés Péter
Fidesz-KDNP)

A választókerülethez tartozó települések: Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Belezna, Bocska, Borsfa, Börzönce, Bucsuta,
Csapi, Csertalakos, Csömödér, Csörnyeföld, Dobri, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy, Galambok, Gelsesziget, Gutorfölde, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Iklódbördõce, Kacorlak, Kányavár, Kerkaszentkirály, Kerkateskánd, Kiscsehi, Kisrécse, Kistolmács, Kissziget, Lasztonya, Letenye,
Lispeszentadorján, Liszó, Lovászi, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Maróc, Miháld, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye,
Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Oltárc, Ortaháza, Páka, Pat, Petrivente, Pördefölde, Pusztaederics, Pusztamagyaród,
Pusztaszentlászló, Rigyác, Sand, Semjénháza, Sormás, Surd, Szécsisziget, Szentkozmadombja, Szentliszló, Szentmargitfalva, Szentpéterfölde,
Szepetnek, Tófej, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Újudvar, Valkonya, Várfölde, Zajk, Zalakomár, Zalasárszeg,
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak, Zebecke.

SZAVAZÓLAP

ORSZÁGOS PÁRTLISTA
(Az illusztráció csak minta és részlet.)

18. VIGH LÁSZLÓ

3. CSERESNYÉS PÉTER
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Öngyógyító Lenti Kistérség

(Folytatás a köv. oldalon)

2014. február 28.-án, pén-
teken került sor a

átadó ünnepségére.
Elsõként

polgármestere köszön-
tötte a szép számmal megje-
lent vendégeket, majd ezt kö-
vetõen országgyû-
lési képviselõ mondott kö-
szöntõt és méltatta az egész-
ségfejlesztési iroda létrehozását.

A Himnusz elhangzása után
a nemzeti színû szalagot Hor-
váth László és Vigh László vág-
ta át, így immáron hivatalosan
is megnyitotta kapuit az Egész-
ségfejlesztési Iroda.

A vendégek megtekinthet-
ték az irodát, melyet

, Lenti Önkormányzata
egészségügyi bizottságának el-
nöke és mu-
tatott be az érdeklõdõknek.
Ezt követõen a Lenti Városi
Mûvelõdési Központban meg-
kezdõdött a nyitókonferencia.

Elsõként Horváth László
mondta el köszöntõjét és Vigh
László osztotta meg gondola-
tait az egészség védelmérõl és
az egészségfejlesztés helyi és
országos lehetõségeirõl.

Az országos és helyi nép-
egészségügyi cselekvések kap-
csolódásai címmel tartott elõ-
adást mb.
fõosztályvezetõ az Emberi Erõ-
források Minisztériuma, Egész-
ségügyért Felelõs Államtitkár-

dr. Hetés Fe-
renc Szakorvosi Rendelõin-
tézet Egészségfejlesztési Irodá-
jának

Horváth László,
Lenti

Vigh László

Gáspár
Lívia

dr. Fekete Zoltán

dr. Bicsák Krisztina

Az Öngyógyító Lenti Kistérség programnyitó konferenciája

ság, Népegészségügyi Fõosz-
tály részérõl. Elõadása kezdõ
gondolataiban meleg szavak-
kal emlékezett kötõdésére Len-
tihez, hiszen hosszú évekig a
lenti egészségügyben és köz-
igazgatásban szolgálta a város
és környéke lakóit. Elõadásá-
ban utalt arra a kormányzati
szándékra, hogy az egész or-
szágban, valamennyi járási köz-
pontban létre kívánnak hozni
egészségfejlesztési irodákat, és
ezek mûködését a kormány a
késõbbiekben is támogatni
fogja.

A konferencia folytatása-
ként „Népegészségügy a XXI.
Században” címmel

, az Országos Egészség-fej-
lesztési Intézet fõigazgatója
tartotta meg elõadását. Beszélt

Léder Lász-
ló

a jól látható általános tenden-
ciákról, mint idõsödõ nyugati
társadalmak, családi értékrend
válságáról. A továbbiakban a
népegészségügy problémáját
emelte ki. Statisztikai adatok-
kal támasztotta alá elõadását.
Végül a hálózati kapcsolatok
fontosságára hívta fel a figyel-
met, és országos elhelyezke-
dést, térképet mutatott a je-
lenleg már mûködõ egész-
ségfejlesztési irodákról.

A következõ elõadó
, a Zala Megyei Kor-

mányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervének tiszti
fõorvosa volt. Elõadásának cí-
me és témája a lakosság egész-
ségi állapota Zala megyében és
Lenti kistérségében. Szintén
statisztikai adatokkal támasz-
totta alá az egészségfejlesztési
irodák és szakemberek munká-
jának fontosságát. Annál is
inkább, mert Lenti és kistér-
ségére vetítve, de országosan
is sajnos igaz, nagyon magas a
daganatos megbetegedések,
keringési, emésztõszervi és
mozgásszervi megbetegedé-
sek száma, valamint az ebbõl
adódó halálozási arány. Elõ-
adásában kiemelte, hogy az
egész nyugat-dunántúli régió-
ban a lenti járásban az egyik
legmagasabb az agyi keringési
megbetegedések aránya.

Dr. Fekete Zoltán ,,Öngyó-
gyító Lenti Kistérség” Egész-
ségfejlesztés az összefogás ere-

dr.
Paizs Teréz

jével - címmel mutatta be az
egészségfejlesztési iroda mun-
káját és a projektben dolgozó
szakembereket. Elõadásában az
összefogás erejét taglalta a kü-
lönbözõ szervekkel, civil szer-
vezetekkel. Bemutatta szakmai
szemszögbõl nézve a projek-
tet, mi az a három fõ út, amin
elindultak. Többször kihang-
súlyozta, hogy a pályázat be-
nyújtása elõtt a kormányhi-
vatal népegészségügyi szak-
igazgatási szervének szakem-
bereivel folytak az egyezteté-
sek, hogy merre induljanak,
mik azok a betegségcsopor-
tok, amiket meg lehet, meg
kell szólítani.

Elõadásában utalt rá, hogy
a pályázat 3 fõ programcso-
portot tartalmaz:

– Egészségügyi szûrõvizs-
gálatok alkotják az egyik leg-
fontosabb elemét a pályázati
programoknak, melyekrõl a
Lenti Egészségfejlesztési Iroda
honlapján lehet tájékozódni.

– Másik fontos eleme prog-
ramjaiknak a rendezvényszer-
vezés. Ezen belül elõadások,
klubfoglalkozások, mozgásklu-
bok, gyógyúszó klub, valamint
terápiás lovaglás és egyéb
egészségfejlesztõ programok
zajlanak a járás számos telepü-
lésén. A projekten belül egész-
séghetek, egészségnapok meg-
szervezésére is lehetõség
nyílik.

Horváth László polgármester köszöntötte a résztvevõket.

A konferenciát Vigh László országgyûlési képviselõ nyitotta meg.
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Az Öngyógyító Lenti Kistérség programnyitó konferenciája

– A harmadik fõ eleme a
programnak az egészségfej-
lesztési iroda szolgáltatása, ami
irányítja, koordinálja, összefog-
ja a projektben dolgozókat, és
a kliensként bekerült lakos-
ságot, vagy a még nem beke-
rült embereket éri el és pró-
bálja megszólítani.

Szünet után ,
az Öngyógyító Lenti Kistérség
projektmenedzsere tartotta
meg elõadását, aki bemutatta a
rendelõintézetet, felvázolta az
egészségügyi ellátást Lenti és
kistérsége területén, érintve az
aprófalvas településszerkezetû
térségét, és kihangsúlyozta a
kommunikáció fontos szere-
pét és az összefogás jelen-
tõségét. Fontosnak tartotta ki-
emelni, hogy az új egészségfej-
lesztési irodák nem veszik át
az alapellátás szerepét, hanem
kiegészítik azt. Feltett egy na-
gyon fontos kérdést az elõadá-
sában: kinek a feladata a be-
tegség megelõzése és az egész-
ség megtartása?

Az egyéné vagy a társa-
dalomé?

A válasz sem váratott sokáig
magára. Mint ahogy fontos a

Gáspár Lívia

kommunikáció az emberek
életében, olyan fontos az egyén
és a társadalom összefogása az
egészség megtartása, vagy eset-
legesen az egészség visszaszer-
zése érdekében.

Végül, de nem utolsó sor-
ban három már mûködõ egész-
ségfejlesztési iroda mutatko-

zott be és tette színessé és
mindenképpen tanulságossá a
konferenciát, hiszen minden
elõadásban hallhattunk új dol-
gokat, valamint nagyon jó öt-
leteket meríthettünk egymás
munkájából a további sikeres
mûködése érdekében.

Fonyódról
EFI (Egészségfejlesztési Iro-

da) projektmenedzser, Keszt-
helyrõl EFI
szakmai vezetõ, míg Balaton-
almádiból EFI
szakmai vezetõ látogatott el
hozzánk és osztotta meg ve-
lünk tapasztalatait.

A konferencia végén kérdé-
sekre és hozzászólásokra volt
lehetõség.

Nyitó konferenciánkon meg-
jelent vendégeinknek és elõ-
adóinknak az Egészségfejlesz-
tési Iroda valamennyi munka-
társa nevében szeretnénk meg-
köszönni, hogy megtiszteltek
bennünket és felejthetetlenné
tették számunkra ezt a napot.

Borcsek Barba-
ra

Hegedûs Mária

Várszegi Judit

Természetesen az ün-
neplés mellet tovább foly-
tatódott az egészségfejlesz-
tési iroda és a programba
bevont szakemberek mun-
kája is.

A kampányszûrések folyta-
tásaként és

is megtörtént a száj-
üregi szûrés.

A vastagbélrák szûrést már-
cius 19.-én ren-
dezték meg, ahol ismét magas
létszámmal vettek részt a vizs-
gálaton.

Lovásziban Csö-
mödéren

Csesztregen

Bõrgyógyászati szûrés is
történt március 5.-én

19.-én pedig
Csömödér háziorvosi körze-
tében.

Elkezdõdtek a szemészeti
vizsgálatok is Március 10.-én

háziorvosi
körzetében. Március 14.-én Pá-
kán, március 26.-án pedig

körzetben
történtek ilyen vizsgálatok.

Nõgyógyászati szûrésre már-
cius 20.-án ke-
rült sor.

Tüdõgyógyászati kampány-
szûrések a szemészeti vizsgá-
latokkal azonos idõben elkez-
dõdtek. Az egy idõben való
ütemezésre azért volt szükség,
mert mindkét vizsgálatnak
olyan eszközigénye van, ami
miatt a kistelepülésen élõ la-
kosságot be kell szállítani a
körzetközpontban lévõ dr.

Tornyi-
szentmiklóson

Lenti II-es számú

Lenti III. számú

Gutorföldén

Hetés Ferenc Szakorvosi Ren-
delõintézetbe.

A települések lakóinak szû-
rõvizsgálatokra történõ beszál-
lítását a Lenti Kistérség 30
személyes busza végzi, gon-
doskodva arról, hogy a szûré-
seken résztvevõk kényelmesen
eljuthassanak a szakrendelõ
szemészeti és tüdõgyógyászati
rendelésére. A busszal történõ
beszállítás költségeit az Egész-
ségfejlesztési Iroda pályázati
forrásokból biztosítja, így a szû-
réseken résztvevõk az utazás
költségeit is megspórolhatják.

A szûrések mellett több
program is fut. Az alábbi
felsorolásból is látható, milyen
sokrétû programokat hoztak
létre a járás egészségügyben
dolgozó, valamint egészségfej-
lesztéssel és az egészséges élet-
mód népszerûsítésével foglal-
kozó szakemberei.

Vigh László és Pintér László országgyûlési képviselõk, vala-
mint Horváth László polgármester a nemzeti színû szalag át-
vágásával átadták az egészségfejlesztési irodát.

Gáspár Lívia projektmenedzser elõadás közben.

Dr. Paizs Teréz, a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szervének megyei tisztifõorvosa elõadást
tart a konferencián.
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Egészségfejlesztést célzó programok a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi rendelõintézet szervezésében.

Szûrõvizsgálatok

Az emlõdaganatokat és here-
daganatokat bemutató mûanyag mintákon szemé-
lyesen gyõzõdhetnek meg, milyen az emlõ és a here-
daganat tapintása!

– Egészséges táplálkozásról elõadás, ételbemuta-
tóval, kóstolóval (garantáltan finom és egészséges).

– Masszázs-gyógymasszázs szakemberek rész-
vételével

– Gerinctorna és igény szerint terhestorna
foglalkozás

– Balesetvédelmi és elsõsegélynyújtó foglalkozás
gyakorlati bemutatóval

Tegyen Ön is többet egészségéért! Sok szeretettel
várják a rendelõintézet dolgozói a Lenti Egészség-
napon

.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
támogatásban részült a „EGÉSZSÉGHÍD - Az egészséges
Lentiért” elnevezésû projekt. A programot Lenti Város Ön-
kormányzata 2013. szeptember 01. és 2014. augusztus 31.
között valósítja meg.

„Az egészséges Lentiért” elnevezésû projekt keretében a
rendelõintézet egészségnap megszervezésére vállalkozott.

A tervezett egészségnap , szomba-
ton kerül megrendezésre, délután .

Helyszíne: Városi Mûvelõdési Központ
Az egészségnap során számos program közül választ-

hatnak az érdeklõdõk. A rendelõintézet munkatársai szer-
vezésében

– elvégzésére lesz lehetõség (vércukor-
mérés, koleszterinszint mérés, vérnyomás mérés, testzsír és
bõrredõ vastagság mérés).

2014. április 12.-én
13.00 órától

2014. április 12.-én szombaton a Mûvelõdési
Házban

Híd az egészséghez!
Egészségnap Lentiben

EGÉSZSÉGHÍD - Az egészséges Lentiért
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1053
Lenti Város Önkormányzata
8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.
Telefonszám: 06-92/553-900

– szív- és érrendszeri beteg-
klubok,

– szülõk klubja,
– vitalitas klub,
– lelki egészség klub,
– ismeretterjesztõ fórum

és elõadás alkoholproblémák-
kal küzdõk számára,

– ismeretterjesztõ fórum
és elõadás a dohányzással kap-
csolatban,

– érzékszervi, mozgásszer-
vi megbetegedések, szájüregi
daganat és rákmegelõzõ álla-
potokra irányuló elõadás,

– gerinc- és tartásjavító
torna,

– gyalogló természetjáró klub
idõsebb korosztály számára,

– gyógyúszó klub,
– hastánc mozgásklub,
– jóga klub,
– kerékpáros túra klub,
– keringést javító torna, gya-

logló túra klub gyermekek
számára,

–relaxációs lazító torna,
– Tai-chi-Kung mozgás-

klub,
– terápiás lovaglás.
Bár a füstmentes akciót és

a települési fogyókúra vetél-
kedõt már meghirdettük, en-
nek ellenére bátran csatlakoz-
hatnak a csapathoz az újabb
jelentkezõk.

A programokról érdeklõd-
hetnek az Egészségfejlesztési
Irodában személyesen, vagy te-
lefonon a 06 92/ 351-485-ös
telefonszámon hétfõtõl - pén-
tekig 08.00-16.00 óráig.

Továbbra is rendelkezésre ál-
lunk a
honlapon, ahol a tanácsadói
felületen kérdéseket, észrevé-
teleket várunk. Az ,,E hírlevél”
linken pedig olvashatják, nyo-
mon követhetik mindig ak-
tuális programjainkat.

Minden megjelent cik-
künkben egy-egy hónaphoz

www.lentirendelo.hu/efi

kötött világnapról is beszá-
molunk.

Márciusban ünnepeljük a
VÍZ világnapját, az élet egyik
nélkülözhetetlen elemét.

„Víz!
Se ízed nincs, se zamatod,

nem lehet meghatározni té-
ged, megízlelnek, anélkül,
hogy megismernének. Nem
szükséges vagy az életben:
maga az élet vagy.”

Március 22. a víz világnapja
1994 óta, mivel az ENSZ köz-
gyûlése így határozott többek
javaslatára, ugyanis sokan be-
látták, hogy ránk köszöntött a
„vízválság” korszaka.

Azóta világszerte ezen a
napon ünneplik egyik legfél-
tettebb kincsünket, a vizet.

A víz világnapja

(Saint-Exupéry)

Magyarország is csatlako-
zott a nemzetközi kezdemé-
nyezéshez, amelynek egyik
fontos célja, hogy a jövõ
generációiban tudatosítsa a víz
szerepének, védelmének jelen-
tõségét. Minden évben más
jelmondat jegyében zajlik a
megemlékezés létünk nélkü-
lözhetetlen elemérõl.

Az idei mottó: „Tiszta vizet
az egészséges világért!”

A földi élet alapja a víz.
Életünk minõsége közvetlen
összefüggésben van vizeink
minõségével: az egészséges
ökológiai rendszerek alapja a
jó minõségû víz, és ez vezethet
az emberi jóllét és egészség
fejlõdéséhez.

Amióta az ember, mint bio-
lógiai lény öntudatra ébredt,
felfogta az õt körülvevõ éltetõ
elem jelentõségét. Az õskor
kezdetleges kõszerszámokat

A szép számmal megjelent résztvevõk egy csoportja a konfe-
rencián.
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Az Öngyógyító Lenti Kistérség programnyitó konferenciája

használó embere is tudta, hogy
a vízbõl táplálékot szerezhet,
az ókori kultúrák legtöbbje is
folyók mentén alakult ki. Az
utóbbi évszázadban az ember
elõbb le akarta gyõzni a ter-
mészetet, majd lassan felismer-
te, hogy bizony milyen nagy
kincs is az. A víz, amely ugyan
Földünk felületén többségben
van, mára mégis kevéssé vált.
Az édesvíz a Föld egyre na-

A víz maga az élet.

gyobb területein kevesebb,
mint amennyi szükséges volna
az ott élõknek, s ez konflik-
tusok, tragédiák forrása. Az
emberiség egy vízválság terhé-
vel lépett be a XXI. századba,
melybõl kiút csak szemlélet-
váltás útján, azonnali cselek-
véssel lehetséges.

A víz jelenléte meghatároz-
za mindennapi életünket, ter-
mészetesnek vesszük, hogy a
jó minõségû ivóvíz a kellõ

Az átadás pillanatai.

A konferencia résztvevõinek egy csoportja.

Dr. Fekete Zoltán, a projekt szakmai vezetõje az összefogás
erejét hangsúlyozta ki az elõadásában.

mennyiségben mindig a ren-
delkezésünkre áll. Ennek kö-
vetkeztében sokszor nem úgy
viszonyulunk lételemünkhöz,
mint ahogy azt megérdemel-
né. Gyakran pazaroljuk, nem
vigyázunk környezetünkre, ez-
által felszíni és felszín alatti
vizeinket szennyezzük. Sajnos
beláthatatlan következmények-
kel járhat, ha rövidesen nem
változtatunk ezen a magatar-
táson. Jelenünk és az eljövendõ

generációk sorsa többek között
azon is múlik, hogy miképp
gazdálkodunk a Földön meg-
lévõ vízkészleteinkkel, hogyan
óvjuk és hasznosítjuk vizeinket.

Március 22-e jó alkalmat
teremt arra, hogy végiggondol-
juk, mit jelent számunkra a
víz, mint az élet jelképe, szim-
bóluma, melyet joggal tekint-
hetünk az élet bölcsõjének.
Lenti Egészségfejlesztési Iroda

munkatársai


