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Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 800 Ft

Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

Az elmúlt hónapokban fo-
lyamatosan élénkülõ hazai gaz-
daságról szólnak a hírek, amit
az utóbbi negyedév 3,9%-os, az
Európai Unióban kiugróan jó-
nak mondható magyar GDP
növekedési ütem is jelez és ez
pozitív hatással van a foglal-
koztatottak számának gyarapo-
dására is.

Utánajártunk, hogy Lenti-
ben mit tapasztalnak ebbõl a
helyi vállalkozások és miként
alakul az új munkahelyek
száma.

– Igen, valóban érezhetõ a
gazdaság élénkülése, fõleg az
idei évben. Számottevõen nõtt
a hozzánk érkezett megrende-

Több, mint 200 új munkahely Lentiben
lések száma az utóbbi hóna-
pokban – nyilatkozta

a Németh-FA Kft. ügy-
vezetõje. – Fõleg a nyílászárók,
ablakok és a kész házak iránt
nõtt meg a kereslet, méghozzá
olyan mértékben, hogy a kö-
zeli hónapokban fafeldolgo-
zásra és a gyártásra kb. 30-40
fõ új munkaerõt kívánunk fel-
venni cégünkhöz –tette hozzá.

Hasonló kedvezõ tenden-
ciákról számolt be

a csõvezetéki olaj- és gáz-
ipari elzáró szerelvények gyár-
tásával foglalkozó LOG Valve
Kft. cégvezetõje, aki elmondta,
hogy a vállalat gyártáskapaci-
tását egyre nagyobb mérték-

Németh

László,

Kovács Im-

re,

ben kötik le új megrendelõik,
ezért szükségük van még
további munkaerõre, ezért 50
dolgozó felvételét tervezik a
közeljövõben.

– A Le-Ko Kft. a náluk gya-
korlatot végzõ tanulókat kíván-
ja tovább foglalkoztatni szak-
munkásként, ami plusz 7-8 fõ
felvételét jelenti konkrétan –
tájékoztatott
ügyvezetõ.

Jelentõs volt az emelkedés
a közfoglalkoztatottak számát
illetõen:

– 2012-ben még csak 7 fõ
közfoglalkoztatott volt a város-
ban, de számuk a kormány ál-
tal meghirdetett közmunka-
programoknak köszönhetõen
mára 54 fõre nõtt, akik mind-
annyian folyamatosan dolgoz-

Hordós Krisztina

nak most is – tájékoztatott
a Városüzemel-

tetõ Nonprofit Kft. ügyveze-
tõje. – Ezek egy része kb. 20 fõ
– a Mesterségek tere program
keretében kapott átképzést és
annak lezárultát követõen is
tudjuk biztosítani további fog-
lalkoztatásukat a téli hónapok-
ban is. Ez a lehetõség sok
család számára kínál reményt,
megélhetést a segély helyett.

A fentiekhez
Lenti polgármestere még

hozzátette: – Érdemes szót
ejteni arról, hogy a rövide-
sen kezdõdõ szállodaberu-
házás és fedett fürdõ bõvítés
következtében további fél-
száz új munkahely lesz Len-
tiben az idegenforgalmi szek-
torban is.

Czigány Tibor,

Horváth Lász-

ló,

A Németh-Fa Kft. 30-40 dolgozó felvételét tervezi.

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
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Az elképzeléseknek megfe-
lelõen még idén elindul

egy négycsillagos szállo-
da építése és a fedett fürdõ
bõvítése. A projekt összértéke
meghaladja a 3 milliárd forin-
tot, ami a város történetének
legnagyobb turisztikai beru-
házása.

– A városvezetés célul tûzte
ki, hogy még ebben az ön-
kormányzati ciklusban megte-
remti egy szállodaberuházás
elindításának és megkezdésé-
nek feltételeit Lentiben. Mára
elmondhatom, hogy ezt a célt
sikerült elérni – nyilatkozta
lapunknak

Len-
tiben

Horváth László,

Szállodaberuházás és fürdõbõvítés
Többmilliárdos fejlesztés, félszáz új munkahely Lentiben

Lenti város polgármestere. –
Hosszú elõkészítõ munka ered-
ményeként érkeztünk el oda,
hogy még idén, várhatóan no-
vemberben elkezdõdik az épít-
kezés. Már zajlik az építõipari
cég kiválasztására az ajánlat-
adási eljárás. A megvalósuló
négycsillagos 94 szobás szállo-
da és a fedett fürdõ élmény-
medencékkel és csúszdával
történõ bõvítése egyidejûleg
kezdõdik. A projekt összértéke
3,3 milliárd forint, melynek
pénzügyi háttere biztosított. A
tavasszal benyújtott pályáza-
tunk sikerrel járt, kedvezõ kor-
mánydöntés született, amely

értelmében több, mint 1 mil-
liárd forint uniós támogatást
nyertünk a fejlesztéshez. Az er-
rõl szóló támogatási szerzõdés
már augusztus 5.-én aláírásra
került. A fennmaradó több,
mint 2 milliárd forintot továb-
bi forrásokból sikerült biztosí-
tani. Külsõ befektetõ bevoná-
sát a projektbe nem tervezzük,
ez egyébként jogilag sem len-
ne lehetséges, a szálloda száz
százalékban a város tulajdona
lesz. A beruházás révén jelen-
tõs értékkel bõvül Lenti turisz-
tikai kínálata. Több, mint öt-
ven új munkahely jön létre a
városban valamint a szálloda

vendégei részére további szol-
gáltatások kialakítására is szük-
ség lesz, ami a helyi kisvál-
lalkozások számára nyújt majd
új munkalehetõséget – sorolta
Horváth László.

A szállodaprojekt és für-
dõbõvítés kidolgozásában, il-
letve létrejöttében meghatáro-
zó szerepe volt a

-nek. Errõl beszélt
lapunknak a cég
ügyvezetõ igazgatója.

– A szállodaberuházás és a
fedett fürdõ bõvítése össze-
hangolt szakmai munkát igé-
nyelt a fejlesztési tervek elké-
szítése, a pályázati dokumentá-
ció összeállítása és a pénzügyi
feltételek megteremtése tekin-
tetében egyaránt. Az általunk
koordinált több hónapig tartó
elõkészítõ munkát komoly ta-
pasztalattal rendelkezõ szakér-
tõ cégek bevonásával együtt
végeztük. Jelentõs sikernek te-
kintem, hogy a beruházás fi-
nanciális hátterét megteremtõ
tárgyalásaink eredményeként
a projekt pénzügyi fedezetét
illetõen a beruházás teljes

Lenti Gyógy-
fürdõ Kft.

Kutfej Attila,

Kormányhatározat a lenti beruházásról.

A szálloda látványterve.
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Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

•

•

Bérfõzés

Palackozás

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!

Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,

10 óra!kétszeri lepárlással

Tel.: 30/586-3090
www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

OPTI-LENT OPTIKA
Lenti, Alkotmány utca 22.
Tel.: 06 30 30 55 817
92/352-066
www.optilent.huJelentkezzen be most!

Nyitva tartás:

hétfõtõl - péntekig: 9 -17

szombat: 9 -12

00 00

00 00
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költségvetését – 3,3 milliárd fo-
rintot – egyrészt uniós pályá-
zati pénzbõl, valamint további
egyéb forrásokból sikerült tel-
jes egészében megteremteni –
mondta az ügyvezetõ. – A fej-
lesztés révén jelentõsen nö-
vekszik versenyképességünk a
turisztikai kínálat piacán, hi-
szen az elsõ négycsillagos szál-
lodával olyan szálláshely kíná-
lattal bõvül a város, ami eddig
nem volt meg Lentiben, míg

más fürdõvárosban viszont
igen. A fedett fürdõ kínálata
pedig egy meleg vizes élmény-
medencével és egy fiataloknak
szóló csúszdás élménymeden-

cével bõvül – tette hozzá Kut-
fej Attila.

– Személyesen is nagyon
örülök a megvalósuló fejlesz-
tésnek, amely jelentõsen hoz-
zájárul Lenti turisztikai vonz-
erejének növekedéséhez. Fon-
tos, hogy új munkahelyek jön-
nek létre, ami újabb 50-60 csa-
ládnak nyújt majd megélhetést
és a vendégforgalma révén nö-
vekszik a vendégéjszakák szá-
ma Lentiben, ami növeli majd

a város idegenforgalmi adóbe-
vételét is – tette hozzá

a gyógyfürdõ fel-
ügyelõ bizottságának elnöke,
önkormányzati képviselõ.

Drá-
vecz Gyula,

A Szlovénia-Magyarország
Határon Átnyúló Együttmûkö-
dési Program 2014-2020 idõ-
szakra vonatkozó kidolgozá-
sát segítõ, magyar oldalon

tartott workshopra
kapott legutóbb meghívót szer-
kesztõségünk. A rendezvény
lényegét vezetõ
tanácsadó foglalta össze la-
punknak:

– A program fõ célja, hogy
a következõ hét évre meghatá-
rozza a fejlesztési irányokat a
határon átnyúló együttmûkö-
désben.

– A tematikus célok kialakí-
tása most van folyamatban, az
egyeztetésünk célja, hogy az
alulról jövõ kezdeményezése-
ket megismerjük, a helyi igé-
nyeket feltárjuk és ennek alap-

Lentiben

Konok Edit

– Milyen együttmûködés-
rõl beszélhetünk?

A jövõt tervezik
ján alakítsuk ki a fõ célki-
tûzéseket.

– Természetesen. Ezek mint
jó példák állhatnak elõttünk,
de az új igényekre is nyitottak
vagyunk. A programnak 15
millió eurós a finanszírozási
kerete, ez az összeg szûkebb az
elõzõ idõszakhoz képest, ezért
nagyon fontos, hogy jól, célirá-
nyosan kerüljön felhasználásra.

– A helyi önkormányzatok
a civil szervezetek, a kamarák,
a vállalkozásfejlesztési alapítvá-
nyok képviselõi elsõsorban.
Lentiben inkább a magyar
résztvevõkhöz szóltunk, Lend-
ván pedig a szlovén oldal kép-
viselõit vártuk.

– Figyelembe veszik a ter-
vezésnél a már elindult sike-
res programokat?

– Kik vettek részt a talál-
kozón?

A program kidolgozását segítik a találkozók.

A tervek szerint még idén megkezdõdik az építkezés.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Sokszínû és változatos prog-
ramokat kínált a szeptember
20-21-i hétvégén
megrendezésre került

, amelynek sikerét
bizonyítja, hogy szombaton és
vasárnap egyaránt rengetegen
látogattak ki a rendezvény
helyszíneire.

A fesztivál visszhangjáról
kérdeztük , a

ügyve-
zetõ igazgatóját, aki egyben a
kétnapos rendezvény fõ szer-
vezõje volt.

– Már a rendezvény alkal-
mával és az utána következõ
napokban is számtalan pozitív
visszajelzést kaptunk az em-
berektõl, akik igen kedvezõ
véleményt mondtak a prog-
ramokról és a szervezésrõl
egyaránt. Szerencsénkre az
idõjárás is kegyes volt hozzánk,
hiszen mindkét nap csodálatos
idõ volt, ami önmagában is ki-
csalogatta az embereket –
mondta elöljáróban az ügyve-
zetõ. – Három különbözõ uniós
projekt keretében megvalósí-
tandó programot kellett össz-
hangba hoznunk, amelynek
eredményeként jött létre az
idei Õszi Fesztivál – folytatta
Kutfej Attila. – Ezt tapasztal-
hatták a látogatók is, hiszen a
helyi termelõktõl a különbözõ
egészségügyi szûréseken át a
különféle elektromos közleke-
dési jármûvekig és a gólya-
lábas bohócig volt szinte min-
den. Emellett még borutca,
fõzõverseny, kulturális és gyer-
mekprogramok széles kínálata,
valamint egy páratlan tûzijáték
is szórakoztatta a lentieket.

– Két különlegességet, amit
nem minden nap láthatnak a

Lentiben
Õszi

Fesztivál

Kutfej Attilát
Lenti Gyógyfürdõ Kft.

– Kiemelne valamit a kí-
nálatból?

Sikeres Õszi Fesztivál
Színes programkavalkád, sok látogató

lentiek. Ilyen volt a Fertõrákos-
ról érkezett elektromos busz,
ami több órán át vitte az em-
bereket a városban, valamint a
Tesla S típusú elektromos sze-
mélyautó, amely 28 millió fo-
rintos ára mellett nulláról 100
km/h-ra 4,4 másodperc alatt
történõ gyorsulása révén ön-
magában is kuriózum. Úgy
gondolom, hogy a két nap
során mindenki, aki kilátoga-
tott a fesztiválra megtalálhatta
a számára megfelelõ szóra-
kozási lehetõséget.

– Sokan dolgoztunk együtt
hosszú heteken át a sikeres
rendezés érdekében. A Lenti
Gyógyfürdõ Kft. volt az Õszi
Fesztivál fõszervezõje, koordi-
nátora, de mások közremûkö-
désével együtt jött létre a ren-
dezvény. A helyi termékek
piacában, a két nap kulturális
programkínálatának létrejötté-
ben és a fõzõverseny megszer-
vezésében a mûvelõdési ház
szakemberei és Sándor Alexand-
ra vállalt komoly szerepet, kö-
szönet érte nekik, de segítsé-
günkre voltak a képviselõ-tes-
tület tagjai is. Gáspár Lívia és
dr. Fekete Zoltán az egészség-
ügyi szûrõvizsgálatok megszer-
vezésében, Drávecz Gyula az
elektromos eszközök bemuta-
tójában, Vatali Ferenc képvise-
lõ, valamint Kiss Tamás pedig
– aki a Lenti Gyógyfürdõ Úszó
Klub vezetõje – a sportbemu-
tatók és a játékos sportvetél-
kedõk szervezésében mûköd-
tek közre. Ugyanakkor köszö-
netemet fejezem ki mindazok-
nak, akik munkájuk révén hoz-
zájárultak az Õszi Fesztivál si-
keres megrendezéséhez.

– Mekkora csapat dol-
gozott a szervezésben, rende-
zésben?

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
LAST MINUTE AJÁNLATA

ADVENTI AJÁNLATOK

TÖRÖK KÖRUTAZÁS (4* szálloda + félpanzió)

KITTSEE-SCHLOßHOF-MARCHEGG
(Krampuslauf)

BÉCS-SCHÖNBRUNNI KASTÉLY

Spiegel Csoki -WIENER NEUSTADT-BADEN

SALZBURG

HALLSTATT és ST. WOLFGANG

TRIESZT és a MIRAMARE KASTÉLY

MÁRIAZELL

Heindl Csoki-BÉCS

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:

Október 16-25. 175.000 Ft/fõ

Nov. 29. 6.800 Ft/fõ

Nov. 29., Dec. 6., 13. 6.500 Ft/fõ

Dec. 6. 6.500 Ft/fõ

Dec. 7. 10.500 Ft/fõ

Dec. 7., 20. 10.500 Ft/fõ

Dec. 7.,20. 9.900 Ft/fõ

Dec. 7. 6.900 Ft/fõ

Dec.13. 6.500 Ft/fõ

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Szombathely: 94-311-134 Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási_iroda

Eng.szám: R/0022/1992/2000

A gyerekek nagy örömmel fogadták az elektromos járgányokat.

Az elektromos busz nagy sikert adott.

Wolf Kati is fellépett.
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Az ökováros fejlesztési terv
keretében gazdaságos, úgyne-
vezett geotermikus energiára
alapozott melegvízes fûtési
rendszer kiépítését tûzte ki cé-
lul

. Ennek kapcsán a város ve-
zetése a közelmúltban tanul-
mányút keretében tekintette
meg a szlovéniai
mûködõ Geotermikus Köz-
pont mûködését.

– A geotermikus energia
hasznosításának gondolata már
korábban megfogalmazódott
bennünk, mivel a város által
elindított Ökováros Fejlesztési
Terv is tartalmazza a megvaló-
sítással kapcsolatos elképzelé-
seket – mondta

polgármester – Most jó
esély kínálkozik arra, hogy pá-
lyázati támogatás segítségével
melegvízre alapozva hõköz-
pontot építsünk ki a város
több pontján, amivel megold-
hatóvá válik az intézmények
alacsony költségû fûtése. Az
ilyen hõközpontok fúrt kutak-
ra alapozódnak, melyekbõl a
felszínre jutó melegvíz egy hõ-
cserélõ rendszerbe kerül és ez
adja át a hõt a fûtõvezetéknek.

Lenti Város Önkormányza-
ta

Lendván

Horváth Lász-
ló

Gáz helyett geotermikus energiával fûtenének
Ezzel jelentõs mennyiségû
energiát takarítanánk meg, mi-
vel a mélybõl felszínre jutó víz
további fûtéséhez nem lenne
szükség gázenergia felhaszná-
lására. Terveink szerint az
egyik ilyen hõközpont a Vö-
rösmarty iskola mellett ke-
rülne kialakításra, melynek se-
gítségével nem csak az iskola,
de a közelben található böl-
csõde és napközi otthonos
óvoda épületének fûtése is
megoldható lenne. Hosszú tá-
vú terveink közt szerepel a
megépített hõközpont közelé-
ben található lakóházak hõ-
energiával való ellátása is.

A másik hõközpont a fürdõ
területén lenne, ahol a geoter-
mikus energia hõenergiaként
történõ felhasználásának gya-
korlata már több éves múltra
tekint vissza. A rendszer mû-
ködésének részleteit

ügyvezetõ igazgató is-
mertette.

– A Lenti Termálfürdõben
már 15 éve használjuk a kútból
feltörõ melegvizet fûtésre.
Most ezt a rendszert terveztet-
nénk át a Petrol Geoterm cég
tanácsai alapján úgy, hogy a

Kutfej
Attila

medencékbõl elfolyó meleg-
vízbõl nyernénk ki azt a hõ-
mennyiséget, amivel a fürdõ
megépülõ új részét, a szállodát
és az Arany János Általános Is-
kolát is fûteni tudnánk. A be-
ruházás értéke nagy, ezt dön-
tõen az önkormányzattal kö-
zösen pályázati támogatásból
tervezzük megvalósítani az
Ökováros program keretein
belül. Más típusú, például bio-
massza alapú hõközpontban

nem gondolkodunk, mert a
rendszer fûtõanyaggal való el-
látása nehézségekbe ütközhet,
ugyanis az ilyen típusú alap-
anyagokat inkább Ausztriába
viszik, mivel ott magasabb ár-
on értékesíthetõk. A melegvíz
pedig itt van helyben, alat-
tunk, nem kell ide szállítani,
csak felszínre kell hozni és
már termeli is a hõt, amivel fû-
teni lehet – nyilatkozta lapunk-
nak Kutfej Attila.

Tanulmányúton Lendván.

A található

jelentõs fejlesztés elõtt áll.
Az intézmény vezetõje,

nyilatkozott la-
punknak.

– Egy nyertes pályázat kere-
tében megtörténik a lenti idõ-
sek otthonának átalakítása, kor-
szerûsítése, valamint kapacitás-
bõvítés keretében a férõhelyek
növelése 10 fõvel. A felújított
szárnyban 12 szoba, betegszo-
ba, felújított konyha, ebédlõ,
megújított szociális helyisé-
gek, nõvérszobák, irodák, kö-
zösségi helyiségek kerülnek ki-
alakításra. A bõvített épület-
szárnyban 5 új szoba (14 férõ-
hely) várja az ápolásra szoruló
idõseket. Itt kap helyet az or-
vosi rendelõ és a kegyeleti szo-
ba. Az új épületrész mellett 6
férõhelyes parkoló lesz, köztük
1 a mozgáskorlátozottaknak.

Lentiben Kol-
ping Gondozási Központ

Gás-
pár Lívia

Újabb munkahelyek az idõsek otthonának bõvítésével
Az építési beruházással eszköz-
beszerzés is történik, amely se-
gíti a lakók mindennapi életét.
Megvalósul még az épület
energiatakarékossá, akadálymen-
tessé tétele is. A Kolping Ott-
hon lenti épületében tervezett
fejlesztés várható hatásaként
az intézményben európai szin-
tû munkakörülmények között
magasabb színvonalú szolgál-
tatás nyújtható. Az infrastruk-
turális fejlesztés eredménye-
ként komfortos és otthonos
épületekkel rendelkezõ intéz-
mény áll az ellátottak rendel-
kezésére, amelyben nem csak
lakni, hanem élni is jó. A bõ-
vítés 150 millió Ft-ba kerül és
teljes egészében pályázati tá-
mogatásból valósul meg. Az
építkezés már novemberben
megkezdõdik. A fejlesztéssel új
munkahelyek is létrejönnek –
mondta Gáspár Lívia.

A fejlesztés látványterve.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Nyolc évvel ezelõtt
szerve-

zésével egy idõben merült
fel a Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola tornatermé-
nek európai szintû sport-
csarnokká fejlesztésének el-
képzelése.

– A gondolatot tettek kö-
vették és a Zala Megyei Köz-
gyûlés támogatásával elkészül-
tek az építési tervek. Az elgon-
dolás szerint, a jelenlegi iskolai
tornacsarnok épületének bõví-
tésével egy nemzetközi mérkõ-
zésekre is megfelelõ, több-
funkciós sportcsarnok épülne,
mely alkalmas lenne kézilabdá-
ra, röplabdára, kosárlabdára és
teremfocira egyaránt. Mindez
kiegészülne korszerû 1 300
fõs lelátóval, a szükséges öltö-
zõkkel, parkolóhelyekkel. A ké-
zilabda színvonalas szakmai

Lenti

Nemzetközi Vásár

Európai szintû sportcsarnokot és tekepályát építenének

– Elnök úr, melyek az
aktuális információk a
megyei tervezéssel kap-
csolatban?

– Miután Magyaror-
szág Kormánya elfogadta
az egyes operatív prog-
ramok tartalmát, az Euró-
pai Bizottsággal is meg-
történt a Partnerségi
Megállapodás szövegének
véglegesítése és aláírása.
A megállapodás minisz-
terelnök úr részére tör-
ténõ átadását követõen
nyerhetik el végleges for-
májukat az egyes opera-

Készülnek Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési tervei és programja
Beszélgetés Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével

Manninger Jenõ

tív programok, amelyek jelenlegi változatai elegendõ támpontként
szolgálnak a tervezés végsõ fázisának lezárásához.

– Ezen végleges fázisban hol tart az egyes dokumentumok el-
készítése?

– Még ebben az önkormányzati ciklusban a Zala Megyei Közgyûlés
elé kerülhet a Zala Megyei Területfejlesztési Program, a Megyei Integ-
rált Területfejlesztési Program (Megyei Gazdaságfejlesztési Program,
Egyes Ágazati Operatív Programokhoz Kapcsolódó Részdokumen-
tumok, Megyei Projektlista).

– Ezen dokumentumok elkészítése kapcsán mit emelne ki?
– Fontosnak tartom kiemelni, hogy a 2013. évben lefolytatott pro-

jektgyûjtést követõen ismét megszólítottuk a megye településeit az
általuk legfontosabbnak tartott projektötletek megyei szintû feltér-
képezése érdekében. Közel kétezer értékes és átgondolt projekt-
javaslat érkezett a megyei önkormányzathoz, melyek áttanulmá-

nyozása megtörtént, és a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programba (TOP), valamint az egyes ágazati operatív programokba
kerülhetnek beillesztésre.

– Az ágazati programok közül a leghangsúlyosabban a TOP érinti a
megyét. Melyek az ehhez kapcsolódó legfontosabb tudnivalók?

– A Nemzetgazdasági Minisztérium a forráselhatárolások kapcsán
elkülönítette a megyei és a megyei jogú városi források tervezésének
körét, így mind a megyei önkormányzat, mind a megyei jogú városok
a TOP valamennyi prioritására önállóan és párhuzamosan terveznek.
Természetesen a tervezésben résztvevõ szakértõk között folyamatos a
konzultáció, hiszen a megyében egymást erõsítõ, a gazdaságfejlesz-
tést és munkahelyteremtést elõtérbe helyezõ fejlesztések megvalósí-
tására van szükség. A megyei TOP projektcsomagok ezért a követ-
kezõk: integrált gazdaságfejlesztési-, turizmusfejlesztési-, alternatív
hálózati gazdaságfejlesztési-, foglalkoztatási együttmûködési projekt-
csomag.

– Mikor zárul a tervezést támogató ÁROP projekt?
– Az ÁROP-1.2.11/A-2013 „Területfejlesztési tevékenység támoga-

tása a konvergencia régiókban lévõ megyei önkormányzatok és a
Balaton Fejlesztési Tanács számára” címû projekt lezárásának határ-
ideje 2014. október 31-re módosult, így ezen idõpontig valamennyi
tervezési dokumentum elfogadásra kerül.

hátterét Gódor
Mihály edzõ és
felesége biztosíta-
ná. Mindezek által
kibõvülne annak
a lehetõsége is,
hogy a jövõbeni
sportolók már kis-
gyermek koruk-
ban színvonalas kö-
rülmények között
ismerjék meg a
sportágak szépsé-
geit. Egy ilyen lé-
tesítmény jó alap-
ja lehetne Lenti-
ben a sportturiz-
musnak, a meg-
épülõ szálloda pe-
dig ehhez jó hát-
teret adna, mivel a
sportolók színvonalas szállásá-
nak biztosításáról is gondos-
kodni kell. A sportcsarnokban

helyet kapna még egy nem-
zetközi mérkõzések lebonyolí-
tására alkalmas 4 pályás te-

kepálya – nyilatkozta lapunk-
nak önkor-
mányzati képviselõ.

Drávecz Gyula

A fejlesztés látványterve.
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Idén és
települések önkormányzatai
nyerték el „Az év Zalai Idõsba-
rát Önkormányzata” díjat, amit
Lentiben az Idõsek Világnapja
megyei rendezvényén adtak.

A díjat olyan települések
önkormányzatai kapják, ahol
különös figyelemmel fordul-
nak az idõs emberek felé és az
alapfeladaton túl példamutató
és eredményes kezdeményezé-
seket tesznek az idõskorú la-
kosság érdekében.

Az eseményen
, a Zala Megyei Idõsügyi Ta-

nács elnöke véleményezte

Lenti Szepetnek

Boda Lász-
ló

Idõsbarát önkormányzat

mindkét település pályázatát,
elmondta, elõremutató megol-
dás Lentiben az idõsügyi stra-
tégia, míg Szepetneken a sze-
mélyes kapcsolatokat lehet ki-
emelni, az idõsek és az õket
körülvevõ szervezetek között.

, Lenti pol-
gármestere az idõs-gondosko-
dás terére is kiható elért ered-
ményeket hangsúlyozta, mint a
felújított rendelõintézet, a há-
ziorvosi ellátás, az idõsek ott-
hona, vagy a jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás.

A díjakat , a me-
gyei közgyûlés alelnöke adta át.

Horváth László

dr. Pál Attila

Lenti és Szepetnek az idei díjazott.

Fotó: lenti.huFotó: lenti.hu

Természetesen nem a he-
lyiek állapotára utaltunk a cím-
ben, hanem egy egész estés
mozifilmre, melyet „Zártosz-
tály” címmel a
lenti Gönczi Ferenc Gimná-
zium tanára és
mérnök - informatikus készített.

– Az ötlet a tavaly indult
média szakkör sikeres mûkö-
dése kapcsán pattant ki a fe-
jünkbõl, majd apropót adott a
filmhez az iskola ötven éves
évfordulója – avat a részletek-
be Hantos András, aki a film
produkciós vezetõje volt. – Az
ötlet, a forgatókönyv és a ren-
dezés teljes mértékben közös
munkán alapszik Gyula bará-
tommal.

Nagy Gyula a film operatõ-
re, vágója, az utómunkálatok
elkészítõje, sõt egy jelenetben
a film szereplõje is volt.

– A gimnázium HD kamerá-
jával forgattuk a filmet, vala-
mint használtuk a szakkör vi-
deó lámpáit is, ugyanis a tör-
ténet jelentõs része éjszaka
játszódik az iskolában – tudtuk
meg az operatõrtõl. – 130 órá-

Hantos András,

Nagy Gyula

A lentieknek ajánlják a „Zártosztály”-t
nyi forgatáson vagyunk túl, az
utómunkálatok további 300
órát igényeltek.

– Ötven évvel ezelõtt a he-
lyi gimnázium építkezésén tör-
tént balesetben meghalt egy
kisfiú. A diákok körében az a
legenda terjed, hogy szelleme
az iskola falai között kísért.
Innen az ötlet, hogy a szerep-
lõk a haláleset évfordulójá-
nak éjszakáján titokban zár-
kózzanak be az iskolába, hát-
ha sikerül találkozniuk a szel-
lemmel!

– Lényegében tíz szerep-
lõnk van. Több irányba kellett
bontogatnunk a cselekményt,
hogy mindenki érdekes legyen.

– Nem emelnék ki senkit
fõszereplõként, ugyanis szinte
mindig, mindenki jelen van a
filmben, és fontos szerepet is
játszanak – veszi át a szót
Hantos András. – Nem katego-
rizálnám a filmet. Elõször egy
thriller-szerû történet pattant
ki a fejembõl, de aztán sokkal

– Mirõl szól a film?

– Hány szereplõje van az
alkotásnak?

inkább a dráma felé hajlot-
tunk, és még humor is van
benne.

– Mindenkinek, fõleg a
lentieknek! Egyébként egy kö-
zel 80 perces játékfilmrõl be-
szélünk, és korhatár szerint
azért egy 12-es karikát odarak-
hatnánk a filmkockára az „élet-
szagú” szövegek és a helyen-
ként ijesztõ képsorok miatt.

– A legfontosabb, hogy itt
Lentiben bemutassuk a filmet,
hiszen itt forgattuk. A késõb-
biekben pedig szeretnénk in-
dítani egy amatõrfilm fesztivá-
lon is.

– A díszbemutató dátuma
2014. október 18., helye a Len-

– Kinek ajánljátok a filmet?

– Mikor lesz a bemutató?

ti Városi Mûvelõdési Központ
– folytatja Nagy Gyula. – A be-
lépés díjmentes lesz, de elõ-
zetes regisztrációhoz kötött a
színházterem befogadóképes-
sége miatt. Továbbá megtalál-
hatók vagyunk az interneten is
a zartosztaly.fenti.hu és a www.
facebook.com/zartosztaly.film
oldalakon. Késõbbi terveink
között szerepel DVD-n is elér-
hetõvé tenni.

A film készítõi beszélgeté-
sünk végén köszönetüket fe-
jezték ki a Gönczi Ferenc Gim-
názium vezetésének a helyszí-
nek, a technika biztosításáért,
és megköszönték támogatóik-
nak a sok segítséget, család-
juknak a végtelen türelmet.

(dányi)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



8 2014. szeptember (2.)Lenti és Vidéke

Csereüdültetés…

Harmadik alkalommal fo-
gadták a
diákokat egyhetes táborozá-
son. A tanulók négy intéz-
ménybõl, harminchatan, öt pe-
dagógus kísérõvel vettek részt
az egész hetes programon.
Számukra , az egykori
laktanya épületében kialakított
ifjúsági szálló adott táborhe-
lyet, az étkezést az önkormány-
zat biztosította.

A hetedik és nyolcadik osz-
tályos diákok megismerkedtek
a város nevezetességeivel, el-
látogattak a gyógyfürdõbe,

megtekintették a

Lentiben terézvárosi

Zajdán

Ve-
lemérben

templomot, a ka-
landpark nyújtott szórakozást.

a templom mel-
lett megnézték a bivalyrezer-
vátumot, valamint

professzor szülõházát.
polgármes-

ter a csereüdültetéssel kapcso-
latban elmondta, két lenti álta-
lános iskola mintegy ötven
diákja ezzel egy idõben

utazott, a terézvá-
rosi önkormányzat Dunabog-
dányi Gyermeküdülõ és Erdei
Iskolájába, ahol egy hetet töl-
töttek el és vettek részt a
szervezett programokon.

Márokföldön

Szécsiszigetre

Pákán Öve-
ges József

Horváth László

Duna-
bogdányba

Augusztus elsejétõl
sze-

mélyében új káplán
kezdte meg szolgálatát

.
Kovács Richárd

szárma-
zású, általános és kö-
zépiskolai tanulmá-
nyait is a vasi székhe-
lyen végezte. Ezután
Gyõrbe jelentkezett
papi szemináriumba.
2010 nyarán

szombathelyi
megyéspüspök szen-
telte pappá. Elsõ állo-
máshelye a
Szent László plébánia
volt, ahol két évet szol-
gált, majd
került, ahol szintén két
évig látott el kápláni
teendõket. Szombathe-

Kovács Richárd

Lentiben

szombathelyi

dr. Veres
András

sárvári

Körmendre

Új káplán a Szent Mihály plébánián

lyen a püspöki általános isko-
lában egyik hitoktatója pél-
dáját követve választotta a papi

pályát, mellette több példát is
látott, ami megerõsítette ezt a
választást. Emellett a liturgia

A terézvárosi táborozók.

iránti szeretet is korán kiala-
kult az egyházi környezetben,
ami szintén közelebb vitte eh-
hez a hivatáshoz.

– Hálás lehetek sárvári és
körmendi két-két éves kápláni
létemért, jó példákért, terelé-
sekért. Köszönöm Istennek,
hogy afféle kiemelt kincset is
kaptam tõle: a liturgia iránti
szeretet, érdeklõdést. Most a
lenti plébánia következik, hogy
befogadjon egy újabb ajándé-
kot, hogy mindnyájunkban az

emberi és a keresztényi lét
ajándékjellege még jobban föl-
fedezõdjék és kibontakozzék.
Hogy ebben jó emberként, jó
és egyházhû keresztényként és
Krisztus egyre szentebb és bát-
rabb papjaként segíteni tud-
jak, kérem a kedves keresztény
testvéreim imádságát. Ne fe-
ledjük: „egy hajóban evezünk”,
és sosem fogyunk ki aján-
dékságunkból – olvasható az
új káplán bemutatkozása a len-
ti plébánia weboldalán is.
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A FIDESZ - KDNP

ÖNÖKKEL KÖZÖSEN MEGALKOTOTT PROGRAMJA

LENTIBEN

•

•

•
•

•

•

•

•

Utak, járdák ivóvíz-rendszer

Háziorvosi rendelõk, óvodák, általános és középiskolák

„zöld” energiával.

autóbusz-pályaudvar

szociális otthonban

fedett fürdõ

gyógyszálló

Többfunkciós sportcsarnok

Lenti Nyári Esték

, hegyi utak, kerékpárutak valamint az és a vízelvezetõ árkok további
felújítása.

felújítása, a gázfûtés kiváltása olcsó

A lenti és a „Volán telephely” felújítása.
A férõhely-bõvítés.
Tervezett átadás: 2015. õsz.
A fél milliárd forintos fejlesztése.
Tervezett átadás: 2016. tavasz.
4 csillagos építése, ezáltal 50 új munkahely teremtése.
Tervezett átadás: 2016. tavasz.

, 4 pályás tekepálya, mûfüves pálya, strandröplabda, - kézi, -
focipálya építése.
A programsorozat folytatása.

Munkahelyteremtés

Ingyenes tankönyv

ösztöndíjkeret

Ingyenes diákbérlet

fûtéstámogatás

sportegyesületeket civil

szemétszállítási díjak féláron

ingyenes

helytörténeti múzeum

laktanya

Bárszentmihályfa

Lentikápolna

Lentiszombathely

Máhomfa

Mumor

a helyi vállalkozók támogatásával.
az 1-8. osztályos diákoknak.

Évente 2 millió Ft összegû a felsõoktatásban tanulóknak.

a városrészekbõl bejáró diákoknak.

10.000,-Ft a kisnyugdíjasoknak.

Támogatjuk a és az értékteremtõ szervezõdéseket.

A at a 65 év felettieknek továbbra is biztosítjuk, a 70 év felettieknek pedig a szemétszállítás
marad.

A várban és legalább 300 fõ befogadására alkalmas rendezvényközpont kialakítása.

A gazdasági vagy turisztikai célú hasznosítása.

: a lentikápolnai elágazótól Mumorig vezetõ útszakasz felújítása, tájház kialakítása, sportöltözõ
felújítása.

: a mûvelõdési ház és az orvosi rendelõ felújítása.
: a mûvelõdési ház és a ravatalozó felújítása.

: a máhomfai út és a ravatalozó felújítása.
: az Arany János út és a temetõ közötti útszakasz felújítása.

Politikai hirdetés
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A 2013 elsõ felében elfoga-
dott Befektetés a Jövõbe Nem-
zeti Kutatás - Fejlesztési és In-
novációs Stratégia még kiegé-
szítõ dokumentumként tekin-
tett az intelligens szakosodás
alapú kutatási és innovációs
stratégiára (S3). Ezt követõen
tavaly nyáron a Nemzeti Inno-
vációs Hivatal közremûködésé-
vel elkészült egy S3 összegzõ
dokumentum, amely rávilágí-
tott a lehetséges nemzeti elõ-
nyökre. Majd a Nemzetgazda-
sági Minisztérium összeállítot-
ta a Fehér Könyvet a megyei
fejlesztési szempontok orszá-
gos szintû érvényesítése érde-
kében.

Hol tart a folyamat, és mi-
lyen lehetõségeket rejt még
magában? Errõl ,
a

vezetõjét kér-
deztük.

– Alapvetõ újdonsága, hogy
a program kialakítását egy
alulról építkezõ program elõzi
meg az európai uniós szab-
ványoknak megfelelõen. Fon-
tos, hogy egy összpontosított,
gazdasági igény merüljön fel.
Ez úgy tud megvalósulni, hogy
a megyei erõsségeket meg kell
ismernünk, hogy ezek mentén
haladjon tovább a fejlesztési
folyamat kiépítése. Nem mellé-
kes az sem, hogy a fejlõdés-
politika más térséget ne ve-
gyen alapul, csak saját magára
építkezzen.

– 2013 nyarán kezdõdött a
program kialakítása az alapos
összegzõ dokumentum megfo-
galmazása után, melyben fel-
mérték a megyei állapotokat. A
dokumentumot az Európai
Unió illetékes szervei vélemé-
nyezték és kérték, hogy az in-
novációs elképzelések összeg-
zésére egy alulról építkezõ
rendszer alakuljon ki. A kor-
mány rögzítette 2014 tavaszán
a feladat intézményi kereteit,
és a munka irányítására kor-
mánybiztosi megbízatásban dr.
Pálinkás Józsefet kérte fel. A
kormánybiztos felvázolta a
munka menetét: ez év szep-
temberében megyei tanácsko-
zásra került sor, ezt követõen a
Nemzeti Innovációs Hivatal el-
végzi a megyei visszajelzések
összegzését. 2014. október 14-
én lesz a következõ konferen-
cia, melynek témája a koráb-
ban meghatározott megyei erõs-
ségek országos összesítését kö-
vetõ megtárgyalása lesz. Remé-
lem, hogy ugyanolyan széles

Héder Miklóst
Zala Megyei Kormányhiva-

tal Koordinációs és Szervezési
Fõosztályának

– Mi az újdonság az S3 fej-
lesztési program megalkotásá-
ban a korábbi újítási folya-
matokhoz képest?

– Hogyan folytatódott a
program hazai szervezése?

Fókuszban a vállalkozó
Fejlesztési program kidolgozása Zala megyében

fórumon, mint ezt megelõ-
zõen. 2014 novemberében kor-
mányelõterjesztés készül, mely-
ben elfogadják Magyarország
fejlesztési programját és a fele-
lõsök ezt továbbítják az EU felé.

– A kormányhivatalok a
kormánybiztos megkeresése
alapján aktív részvételt vállal-
tak, elsõsorban adminisztrá-
ciós feladatok ellátására, vi-
szont ez az EU elfogadása
szempontjából alapvetõ fon-
tosságú. Fel kellett vennünk a
kapcsolatot azokkal a megyei
szakemberekkel, akik a fejlesz-
tési terület szakértõi. Mi a ta-
nácskozás elõkészületi mun-
káiba, illetve a tanácskozásra
négy személy aktív közremû-
ködését kértük. Közülük a
program irányítói feladatát dr.
Birkner Zoltán, a Pannon Egye-
tem nagykanizsai kampuszá-
nak igazgatója látta el. Szere-
pünk volt még a sajtó tájé-
koztatásában, meghívók ki-
küldésében, elhelyeztünk kor-
mányhivatalunk honlapján a
vállalkozók számára szakmai
tartalmak elérését biztosító
linkeket. Elérhetõvé tettük a
Nemzeti Innovációs Hivatal ál-
tal mûködtetett s3magyaror-
szág.hu honlap kérdõívét is. Mi
magunk itt Zala megyében is
létrehoztunk egy e-mail címet,
s3info@zalajaras.hu, erre írhat-
tak üzenet azok a vállalkozók,
aki nem tudtak eljönni a szep-
tember 11-iki konferenciánk-
ra, viszont fontosnak érezték,
hogy hozzászóljanak a fejlesz-
tési területekhez. Mi ezeket
természetesen továbbítottuk a
Nemzeti Innovációs Hivatalba
a teljes körû feldolgozás ér-
dekében.

– Milyen szerep jut a kor-
mányhivataloknak a prog-
ram kidolgozásában?

– Miért érdemes az üzleti
szereplõknek részt venniük a

fejlesztési program kialakítá-
sában?

– Milyen tapasztalatokat
gyûjtöttek az elsõ találkozás
alkalmával a szervezõk, le-
bonyolítók?

– Melyek lettek a fõbb fej-
lesztési területek?

– Ennek több oka is van.
Elsõsorban azért, mert lehetõ-
ségük nyílik a saját üzleti meg-
fontolásuk érvényesítésére.
Megismerhetik hasonló profi-
lú cégek elképzeléseit. Termé-
szetesen van olyan vállalkozás,
amelyik nem tud fejlesztései-
vel hozzájárulni a program-
hoz, azonban számukra is na-
gyon hasznos a folyamatban
való részvétel jövõbeni terveik
megvalósításához. Üzleti kap-
csolatépítésre is kiváló egy
ilyen alkalom, a vállalkozások
képviselõi megismerhetik egy-
mást egy ilyen fórumon.

– Komoly üzleti vállalkozók
képviseltették magukat a kon-
ferencián. Biztosítottuk a meg-
felelõ szakmai anyagokat, és
szakembereket, akik segítõ ke-
zet nyújtottak a vállalkozóknak
a fajsúlyos pontok felépíté-
sében. Összességében elmond-
hatom, hogy pozitív tapaszta-
latokkal zárult a nap. Bízom
benne, hogy mind az üzleti,
mind az önkormányzati és a
felhasználói szféra is hasonló
jó véleménnyel van a konfe-
renciáról. Ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a résztve-
võk magas száma, hiszen más
megyékhez képest kétszer
többen jelentek meg. Hogy
még egy kis pluszt adjunk a
vállalkozók számára, a követ-
kezõ tanácskozásra egy, a
2014-20-as pályázatok sokféle-
ségérõl friss információval
rendelkezõ kormányzati szak-
ember meghívását tervezzük –
ezzel is új impulzust adva az új
ötleteknek.

– Kiemelt szerepet kapott
többek között a mezõgazda-
ság, a gépipar, a víztechnoló-
gia, környezettechnológia, de
természetesen szó esett a tu-
rizmus, a fa- és a bútoripar
fejlesztésérõl is. Kiemelném
még dr. Birkner Zoltán javas-
latát, aki nyomatékosította a
felsõoktatás és szakoktatási
együttmûködés továbbfejlesz-
tésének fontosságát. Örömteli,
hogy valóban ráépültek az
egyes prioritások azokra a
szempontokra, melyekkel Zala
megye valami pluszt, valami
többet tud adni az adott terü-
lethez, így Magyarország gaz-
daságához. Valóban olyan sza-
badalommal rendelkezõ vállal-
kozások vannak megyénkben,
amelyek szinte egyedülállóak
országos szinten, vagy gazdasá-
gi súlyuk alapján kiemelném

például a faipart, hiszen Ma-
gyarország erdõállományának
1/7-e Zala megyében található.
A turizmus is idetartozik: a
Zalakaros - Lenti - Hévíz - Ke-
hidakustány turisztikai négy-
szög az egyik legnagyobb szá-
mú vendégéjszakát könyvel-
hette el Magyarországon.

– Valóban, hiszen nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül pél-
dául, hogy Zala megye az egy
fõre jutó GDP adat alapján a
megyei rangsorban a 7. helyen
szerepel. Ugyanakkor az egy
lakosra jutó befektetéseket, il-
letve a felsõoktatási létszámot
vizsgálva csak a 13. - 14. helyen
állunk. Emberi erõforrás szem-
pontjából és a gazdasági akti-
vitást alapul véve megyénk 3.
helyen található az országban,
tehát lényegében megvan az a
humán erõforrás kapacitás,
amire lehetne építeni az inno-
vációs stratégia megvalósítá-
sát. Következésképpen bõven
van még mit kiaknázni számos
ágazat lehetõségének köszön-
hetõen. Erre is esélyt biztosít
az S3 program. De természete-
sen a népszerûsítés a felhasz-
nálók között is folyamatosan
zajlik. Azt szeretnénk elérni,
hogy a tanácskozások a vállal-
kozók számára kézzelfogható
eredményt hozzanak például
azáltal, hogy bevonunk a prog-
ramba több valóban sikeres
hazai vállalkozást. Olyanokat,
amelyek közülük jönnek és
sikerült valóban egyedi és
kiemelkedõ dolgot letenniük
az asztalra.

– Koordinálom a Nemzeti
Innovációs Hivatal és a Zala
Megyei Kormányhivatal közöt-
ti kapcsolattartást, természete-
sen ez olyan nagyságrendû fel-
adat, amelyhez nagy szüksé-
gem volt nagyszerû kollégáim
aktív együttmûködésére. Már
most elkezdtük az októberi
tanácskozás szervezését. Töb-
bek között elkészítjük azt az
adatvédelmi nyilatkozatot, mely
azt a célt szolgálja, hogy a
vállalkozások engedélyezzék az
adataik kiadását más vállalko-
zók részére, melyet kifejezet-
ten kértek az elsõ tanácskozás
alkalmával. Természetesen to-
vább menedzseljük a Nemzeti
Innovációs Hivatal kéréseit, és
a vállalkozások közötti kap-
csolattartás gördülékeny folya-
matait is.

– Mi jellemzi Zala megyé-
ben a fejlesztési képességeket?
Beszélhetünk-e innovációs pa-
radoxonról, amikor viszony-
lag jó gazdasági teljesítmény
szerény innovációs teljesít-
ménnyel párosul?

– Személy szerint mi a fõ
feladata az egész programot
illetõen?

Héder Miklós

Lenti és Vidéke
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Zala Megyei Önkormányzat 90 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert az Államreform Operatív
Program ÁROP-1.2.11/A-2013 „Területfejlesztési tevé-
kenység támogatása a konvergencia régiókban lévõ
megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési
Tanács számára” címû konstrukció keretében, melybõl a
„Zala megye fejlesztésének alapjául szolgáló területfej-
lesztési dokumentumok elkészítése” címû projektet va-
lósította meg.

A 2012.04.13 - 2014.09.30. között megvalósult projekt keretében
elkészített dokumentumok képezik az alapját a 2014-2020 pályázati
ciklusban megvalósítandó fejlesztéseknek. A gazdag és harmoniku-
san fejlõdõ Zöld Zala célkitûzés megvalósítását az önkormányzat
elsõsorban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program,
továbbá az egyéb ágazati és határon átnyúló programok forrásainak
lehívásával kívánja elérni.

A területfejlesztési dokumentumok a Nemzetgazdasági Tervezési Hi-
vatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott üte-
mezés szerint készültek. A Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció
elfogadására az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció
elfogadását követõen 2013. december 19-én került sor. A Koncepció
magában foglalja a projekt keretében a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség által elkészített helyzetelemzés regionális ki-
tekintésû aktualizálását is. Elkészült a stratégiai és operatív részbõl
álló Zala Megyei Területfejlesztési Program, valamint elkészültek a
2014-2020 közötti uniós idõszak tervezését segítõ, a területi és az
ágazati operatív programokhoz illeszkedõ gazdaságfejlesztési rész-
dokumentumok (Zalai Gazdaságfejlesztési Részprogram, Zala Megyei
Ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó részdokumentumok,
megyei fejlesztési elképzeléseket tartalmazó projektlista). A megyei
önkormányzat ezen felül koordinációs feladatot látott, és lát el a
megyei jogú városok elképzeléseinek összehangolása, a határ menti
programok tartalmának és a párhuzamosan futó megyei fejlesztések
összhangjának biztosítása, valamint a közösségvezérelt helyi fejlesz-
tések (CLLD) végrehajtása során. A megyei területfejlesztési kon-
cepció és program kidolgozása során a megyei önkormányzat biz-
tosította, és ezen túl is biztosítja a partnerséget.
A www.zala.hu oldalon folyamatosan elérhetõk a projekttel kapcso-
latos aktuális információk.

2014. október 1.

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

ELKÉSZÜLTEK A ZALA MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK
ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK

– Sajnos nem csak az elõre
tervezett tennivalóinkra és
programjainkra kellett ener-
giát szentelnünk az elmúlt idõ-
szakban, hanem a nem várt
helyzeteket is le kellett küzde-
nünk, gondolok itt az árvízi

Mozgalmas volt a szeptember Rédicsen
károkra – mondja
polgármester.

– Egy örömteli hírrel kez-
deném, szeptember 24-én ír-
tuk alá Dobronakon Marjan
Kardinar polgármesterrel a
Dobronak-Rédics közötti test-

Tóth Lajos

vértelepülési együttmûködési
megállapodást, melynek már
korábbról vannak elõzményei,
de úgy gondoltuk, hogy itt az
ideje jobban elmélyítenünk a
kapcsolatot.

– Testvértelepülésként jobb
partnert nem is találhattunk
volna Dobronaknál, hiszen kö-
zös gyökerekkel rendelkezünk,
falvaink hasonló méretûek és
hasonló problémákkal küz-
dünk. Hiszem, hogy egy olyan
gyümölcsözõ kapcsolat veszi
kezdetét községeink között,
mely hosszú távon sok pozitív
hatást gyakorol mindkét tele-
pülés életére. Lehetõségünk
lesz egymást jobban megis-
merni, emellett pedig igyek-
szünk lehetõséget teremteni
arra, hogy a két település kö-
zösségei, civil szervezetei, ba-
ráti társaságai megismerhessék
egymást.

– Szeretnénk egy jól mûkö-
dõ és sokrétû kapcsolati hálót
kiépíteni, így a közigazgatás
mellett a gazdaságfejlesztés, a
kultúra, a sport, a turizmus és
az ifjúság nevelése terén is
együttmûködhetünk és segít-
hetjük egymást. A közeljövõ-
ben tervezünk Erdély és Auszt-
ria felé is nyitni, így ezen te-
rületekrõl is szeretnénk majd
testvértelepülési megállapodá-
sokat kötni, de ennek az elõ-
készítése és a megvalósítása
már az új testületre vár.

– A szeptember 13-i villám-
árvíz alapjaiban fordította a
feje tetejére közösségünk éle-
tét. Néhány óra leforgása alatt
kéthavi vízmennyiség zúdult a

– Miért Dobronakra esett
a választásuk?

– Milyen kapcsolódási pon-
tokat keresnek testvértelepü-
lésükkel?

– Milyen károkat okozott
az árvíz?

falura és a környezõ dombos
területekrõl is ránk zúdult a
víz, amellyel a vízelvezetõ
rendszerünk nem tudott meg-
birkózni. A víz levonulását kö-
vetõen elindultak a helyreál-
lítási munkálatok, melyben a
polgári védelmi szervezetünk-
be beosztottak mellett nagyon
sok önkéntes is közremûkö-
dött, s ez jól mutatja közös-
ségünk erejét és az itt élõk
összefogását. Önkormányza-
tunk lehetõségei szerint segít
a bajbajutottakon, szerencsére
már több helyrõl érkeztek ado-
mányok is, melyek szétosztásra
kerülnek a károsultak között.
Szeretnénk megköszönni min-
denkinek a felajánlott segítsé-
gét, emellett pedig mindenki-
nek köszönjük a fáradozását és
a munkáját, melyet a közössé-
gért a helyreállítás kapcsán tett.

Szeptember 27-re tervez-
tük Szüreti vigasságok címû
rendezvényünket, melyet a ka-
tasztrófa miatt újra kellett gon-
dolnunk. Mivel a rendezvényt
pályázati támogatásból valósít-
juk meg, mely több környezõ
település rendezvényeit is ma-
gában foglalja, így minden-
képp meg kellett tartanunk a
programot, mert a többi tele-
pülés rendezvényeinek kifize-
tését is meghiúsítottuk volna.
Leginkább úgy tudunk talpra
állni, ha közösségünket egy
ilyen nehéz helyzetet követõen
összefogjuk, s erre a legalkal-
masabb egy ilyen rendezvény,
bár a Szüreti vigasságok he-
lyett most Szüreti Jótékonysági
Fesztivált rendeztünk, melyen
adománygyûjtést végeztünk az
árvízkárosultak részére, a be-
folyt adományokat természete-
sen teljes egészében a káro-
sultak megsegítésére fordítjuk
– zárta gondolatait Tóth Lajos.

dj

Marjan Kardinar dobronaki (balról) és Tóth Lajos rédicsi pol-
gármester aláírja a testvértelepülési megállapodást.
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A és utcák
keresztezõdésében, a

sarkán és az és a
épülete között

is két oldalon készült el aka-
dálymentesített feljáró

. A munkálatok költsége
meghaladta az 500 ezer fo-
rintot.

A rendelõintézet esetében
, a Kolping

Támogató és Foglalkoztató
Központ gondozója is jelezte
az önkormányzat felé, hogy a
mozgáskorlátozott, kerekes szék-
kel vagy mankóval közlekedõ
ellátottaknak komoly gondot

Kossuth Akácfa
dr. Hetés

Ferenc Szakorvosi Rendelõin-
tézet OTP
járási hivatal

Len-
tiben

Véginé Szabó Ida

Akadálymentes belváros
okozott, hogy az intézmény
fõbejáratán keresztül közelít-
sék meg a nappali ellátót, vagy,
hogy a mindennapi sétához itt
vigyék ki a kerekes székeseket.
A hátsó kijáratán át való köz-
lekedés pedig balesetveszé-
lyes, mert a mozgáskorlátozot-
taknak ki kellett menniük a
forgalomba.

– A ciklusprogramnak is ré-
sze volt az akadálymentesítés –
mondta alpol-
gármester. – Konzultáltunk a
fogyatékosok nappali intézeté-
nek munkatársaival és sikerült
számukra is megfelelõ megol-
dást találni.

Ferenci Róbert

Ferenczi Róbert alpolgármester és Véginé Szabó Ida kolpingos
gondozó.

Fotó: lenti.huFotó: lenti.hu

A
és a

szervezésében került sor a
napokban a II. Fogyatékos-

Kolping Támogató és
Foglalkoztató Központ
Fehérbottal a Kerka Mentén
Együtt Egymásért Egyesület

A fogyatékosság nem akadály

ság nem akadály – játék ha-
tárok nélkül programra

.

intézményvezetõ a rendezvény
kapcsán kiemelte, céljuk, hogy

Len-
tiben

Pozonec Csoma Veronika

a megyébõl és a megyehatáron
túlról (az idén már Bajáról is
érkeztek vendégeik) egy talál-
kozót szervezzenek a fogyaté-
kos intézményekben élõknek
és megpróbálják megismertet-
ni õket a társadalom szélesebb
rétegeivel.

Az esemény vendége volt
, a Szociá-

lis és Gyermekvédelmi Fõigaz-
gatóság igazgató-helyettese, a
megjelenteket pedig

polgármester köszön-
tötte a megnyitón:

– Egy tökéletes világban
mindenki egészséges és bol-
dog, és az emberek megértik
egymást, odafigyelnek egymás-
ra, nincsenek betegek, sérül-
tek és mindenkinek egyenlõ
esélye van, hogy kibontakoz-
tassa a benne szunnyadó tehet-
séget. A fogyatékos emberek a
társadalom leghátrányosabb
helyzetû csoportjaihoz tartoz-
nak, nem csak az egészségi ál-
lapotuk, hanem körülményeik
miatt is.

, a Lenti Ön-
kormányzat Szociális és Egész-
ségügyi Bizottsága elnökét, a

dr. Halász Gabriella

Horváth
László

Gáspár Líviát

találkozó meghívottjaként a
helyben élõ fogyatékos em-
berek esélyeirõl kérdeztük:

– Lenti Város Önkormány-
zata a térségben elsõként al-
kotta meg a helyi esélyegyen-
lõségi programot, amelyben a
fogyatékos emberek alkotják
az egyik célcsoportot. Céljaink
között szerepel azoknak a
programoknak a támogatása,
amelyek a fogyatékos embere-
kért vannak. Azt tudjuk, hogy
a fogyatékosság nem betegség,
hanem egy állapot és igazán
akkor kerülhetnek hátrányos
helyzetbe, ha a társadalom
nem teremti meg a számukra
azokat feltételeket, hogy akár
teljes életet élhessenek. Min-
dennek fontos alapja az aka-
dálymentes közlekedés. Váro-
sunk hosszú évek óta törekszik
arra, hogy az utcák, a középü-
letek akadálymentesen meg-
közelíthetõek legyenek. A na-
pokban is folyik ilyen munka a
városban, éppen az OTP elõtti
gyalogátkelõhelynél tettük aka-
dálymentessé a közlekedést –
emelte ki Gáspár Lívia.

dj

Balról Gáspár Lívia, Horváth László, dr. Halász Gabriella és
Pozonec Csoma Veronika.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A köznyelvben nevezett 2014.
évi XXXVIII. törvényt az Országgyûlés 2014. július 4-i
ülésnapján fogadta el, melynek fõbb rendelkezései 2014.
július 26-án léptek hatályba.

A törvény hatálya alá tartoznak mindazon deviza vagy
forint alapú fogyasztói kölcsönszerzõdések, melyek tartal-
mazzák:

–

.
A devizamentõ törvény kimondja, hogy a

napja között kötött, fenti két krité-
riumoknak megfelelõ szerzõdésen (hitel-, kölcsönszerzõdés,
pénzügyi lízingszerzõdés) alapuló követelések behajtása a
munkabérbõl nem jogszerû. A munkáltató azonban köz-
vetlenül nem állíthatja le a letiltás teljesítését, mert ez minden
esetben a végrehajtó feladata.

Ennek fényében

kormánymegbízott,
Zala Megyei Kormányhivatal

devizamentõ törvénynek

vagy

Rigó Csaba

az árfolyamrés, azaz eltérõ vételi és eladási ár-
folyamok alkalmazását

– az egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõségét
2004. május 1.

és 2014. július 26.

tájékoztatunk minden érintett mun-
kavállalót, hogy amennyiben szerzõdésük megfelel
bármely fent kiemelt két kritériumnak, és a mun-
káltató a letiltást foganatosítja, akkor
végrehajtási kifogással élhetnek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a végrehajtási ki-
fogást az illetékes bíróságnak címezve, de a végrehajtó
útján nyújtsák be a lehetõ legrövidebb idõn belül, hogy
a letiltás leállítása minél elõbb megvalósulhasson!

haladéktalanul

FELHÍVÁS!

A történet 2007 Pécsett,
tavasszal kezdõdött, amikor

és
egyetemisták a kondite-

remben történõ edzést a jó
idõre való tekintettel – és azzal
igénnyel, hogy valami újat csi-
náljanak – áthelyezték a sza-
badba.

– Egész pontosan egy szõ-
nyegporolóra – helyesbít Joós
István, akivel épp a

tartott bemutató után beszél-
gettünk. – Az edzések lényege,
hogy különbözõ módokon ki-
zárólag a saját súlyunkat hasz-
nálva sportoljunk. A három
alapelem – húzódzkodás, tolódz-
kodás, fekvõtámasz variációk-
összefûzésével igazán hatásos,
izomfejlesztõ és nem utolsós
sorban látványos mozdulatokat
lehet megtanulni. A legjobb az
egészben, hogy itt az „eszköz”
maga a test, hiszen ha nincs is
ilyen célból kialakított pálya a
közelben, egy szõnyegporoló,
vagy ahhoz hasonló stabil al-
kalmatosság biztosan akad,
amin a gyakorlatok elvégez-
hetõek.

Joós István Radányi Nor-
bert

lovászi Bu-
da Ernõ Általános Iskolában

– Mikor vált kicsit komo-
lyabbá az edzés?

Bemutató Lovásziban
A „saját súlyos edzés” népszerûsítése a céljuk

– 2013-ban felvettük a kap-
csolatot a New York-i Barten-
daz egyesülettel, amely a leg-
népesebb rajongótáborral ren-
delkeznek a saját súlyos edzést
végzõk körében, s amely úttö-
rõ volt a sportág népszerûsíté-
sében. 2014 márciusában pe-
dig megalapítottuk a magyar-
országi testvércsapatot, a Bar-
tendaz Hungary-t. Ma már or-
szágos csapatról, bejegyzett
sportegyesületrõl beszélhe-
tünk, tagjaink fellépnek külön-
bözõ rendezvényeken, elsõsor-
ban Budapesten és Pécsen, il-
letve a környezõ települése-
ken. Zala megyében 4 hónapja
kezdtem el ennek a sportág-
nak a népszerûsítését, egészen
pontosan Lovásziban, abban az
általános iskolában, melyben
magam is koptattam a pado-
kat. Az ilyen edzõpályák álta-
lában egy „húzódzkodóból” és
egy párhuzamos korlátból áll-
nak. Egy helyi vállalkozás, – az
EUR Kft. – szakemberei el is
vállalták a kivitelezést, majd
személyes kapcsolataim és a
közösségi média segítségével
kerestem olyan embereket,
akikkel a pécsihez és a buda-
pestihez hasonlóan a zalai csa-

patot is megalapíthatjuk. Je-
lenleg hat fõt számol a teljes
zalai csoport. Legfiatalabb ta-
gunk 16 éves, a legidõsebb ta-
gunk 50! (Landi Erik, Kománo-
vics Tamás, Takács Zoltán,
Szabó Dániel, Joós József és
jómagam.) Ebbõl is látszik,
hogy kortól, de egyébként
nemtõl is függetlenül bárki
csinálhatja ezt az edzésformát.
A szervezet célja: a saját súlyos
edzés népszerûsítése, az egész-
séges életmód hirdetése. Egy
olyan alternatívát akarunk kí-
nálni a testépítésre, erõsítésre,
amihez a szabadban és terem-
ben egyaránt végezhetõ, s amit
kizárólag a saját testünket és
erõnket kell használnunk.

– Mi történt a bemutató
órán és milyen sikered volt?

dj

– A mai testnevelõ órán
örömmel mutattam meg a 8.
osztályos diákoknak és a test-
nevelõ tanárnak az elkészült
edzõpályát és az alapmozdula-
tokat. A közös bemelegítést
követõen, mely alatt bemutat-
tam számukra az egyesületün-
ket, együtt edzettünk egy tan-
óra keretében. Az óra remek
hangulatban telt el, a diákok
igyekeztek az útmutatásaim
alapján szabályosan csinálni a
gyakorlatokat, néhányuknak si-
került is. A végén pedig többen
odajöttek hozzám, kérdeztek,
nyitottak voltak a sportágra.

Joós István bemutatója a diákoknak.

Nem kellett részt vennie az
adósságkonszolidációban a

, mivel
nem volt eladósodva, így az
államtól húsz millió forint
vissza nem térítendõ támoga-
tást kapott, tudtuk meg

, a település pol-
gármesterétõl. Az önkormány-
zat a kapott támogatást olyan
beruházásokra költötte, melye-
ket már régóta tervezett és je-
lentõsen hozzájárul a lakosság
komfortérzetének javításához.

– Elõször is az Idõsek Nap-
közi Otthonának épületét fes-
tettük ki és ugyanitt mennye-

pá-
kai önkormányzatnak

Lu-
kács Tibortól

Jól gazdálkodott a pákai önkormányzat

zetburkolást is végeztünk –
részletezte Lukács Tibor –
Ároktisztítás volt a következõ
munkánk, valamint útfelújí-
tást, aszfaltozást végeztünk a
Táncsics út teljes hosszában és
a Petõfi út egy szakaszát is el-
láttuk új burkolattal a gyógy-
szertár elõtt. Ezek mellett 65
méteren járdát alakítottunk ki,
a kultúrháznál mozgássérül-
teknek rámpát építettünk.
Megújult a közel 50 éve épült
felvezetõ lépcsõnk is, melyet
csúszásmentes járólappal lát-
tunk el.

dj

Az aszfaltozott feljáró és az új járda.
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A hagyományoknak megfe-
lelõen rendezték meg az idõ-
sek napját . A ren-
dezvényen közel százötven
helybéli nyugdíjas vett részt,
akiket pol-
gármester köszöntött. A mû-
sorban felléptek a helyi

és , a
, a és

a németfalusi
, a helyi , és a

is,
operett és örökzöld slá-

gereket énekelt,
háziorvos pedig egész-

ségtippeket adott az idõseknek.
Ez alkalommal is köszön-

tötték a község legidõsebb la-

Csesztregen

Czupi Magdolna

óvo-
dások iskolások Cseszt-
regi Színjátszók Kortalan

Vadvirág Nép-
dalkör pávakör
hastánccsoport Kuszik Me-
litta

dr. Venczel
István

Idõsek napja Csesztregen

kóit, az 1924-es születésû
, az 1920-ban

született , vala-
mint a legidõsebb házaspárt,

és feleségét,
akik a

ajándékcso-
magját vehették át.

A szépkorúakat
a megyei közgyûlés alel-

nöke is köszöntötte, aki azt
hangsúlyozta, a helyi és a me-
gyei önkormányzat ugyancsak
feladatának tekinti az idõsek
támogatását, akár szociális jut-
tatások, a rászorulóknak ebéd-
kiszállítás formájában, vagy
például a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás által.

Göncz Lászlót
Fentõs Jenõnét

Fentõs Józsefet
Csesztreg Községért

Közalapítvány

dr. Pál At-
tila,

Közel százötven nyugdíjas vett részt az ünnepségen.

Dr. Pál Attila is köszöntötte a szépkorúakat.

Jótékonysági szüreti feszti-
vált rendeztek a
szeptember 13.-án hajnalban
történt árvíz károsultjainak
megsegítésére. Az esemény az
Itthon vagy - Magyarország,
szeretlek programhoz kapcso-
lódott.

– A rendezvényen a kultu-
rális mûsor, fõzõverseny és az
esti Szent Mihály-napi máglya-
gyújtás mellett a további meg-
oldandó feladatokról is szót
váltunk – mondta
polgármester. – Adománygyûj-
tõ ládát helyeztünk el, ahol a
rendezvény ideje alatt bárki
hozzájárulhatott lehetõségei
szerint a károsultak megsegí-
téséhez. Nyolcvanöt lakost érin-
tett a tragédia, számukra az

Rédicsen

Tóth Lajos

Jótékonysági fesztivál Rédicsen
önkormányzat anyagi és egyéb
segítséget is biztosít. Több
helyrõl kaptunk felajánlásokat
is, élelmiszert, bútort, ruhát,
tisztítószert.

, a megyei
közgyûlés alelnöke is köszön-
tötte a rédicsieket, illetve a

községbõl érkezõ
vendégeket. A közgyûlés alel-
nöke arról beszélt, az árvíz
sújtotta településeken élõk
megmutatták, hogy összefo-
gással ilyen nehéz helyzetben
is fent tudnak maradni. Hoz-
zátette, fel kell készülni ezekre
az eseményekre, az önkor-
mányzatok számára fontos a
támogatás biztosítása, hogy a
lakók biztonságban érezhes-
sék magukat.

Dr. Pál Attila

Dobronak

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p XIV. évfolyam 2012. július

Soós József költõ az adománygyûjtõ ládával.



152014. szeptember (2.) Lenti és Vidéke

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Közéleti havilap

Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783

Göcsej Nyomda Kft.;

ISSN 1585-3411

Lenti és Vidéke
Több száz vendég részvé-

tele mellett szentelte fel
veszprémi érsek

a hegyen a
által

építetett a „Jézus Krisztus szí-
neváltozása” magánkápolnát.

A tulajdonos régi álmát va-
lósította meg a kápolna meg-
építésével, ami családi temet-
kezési helyként is szolgál
majd.

Dr. Márfi Gyula érsek olyan
pozitív kezdeményezések ne-
vezte a kápolna megvalósítá-

dr.
Márfi Gyula

kerkateskándi dr.
Tánczos Frigyes Attila

Kápolnát emeltek Kerkateskándon

sát, ami mutatja, hogy a hit él
még az emberekben, nem csak
az elvallástalanodásnak vagyunk
tanúi, hanem az ellenkezõ fo-
lyamat is megindult.

Az ünnepi szentmise kere-
tében a veszprémi érsek fel-
szentelte a kápolnát és a szer-
tartáson kötelezõen használt
kellékeket, emellett bemu-
tatták festõ-
mûvész díszítõ mûveit is. Az
ünnepséget a pécsi

énekegyüttes mûsora
zárta.

Huszár Ferenc

Vivat
Bacchus

Dr. Márfi Gyula szentelte fel a kápolnát.

Kondákor József, Torma-
földe

– Mekkora támogatást si-
került elnyerni?

polgármestere legutóbbi
beruházásukról tájékoztatta
lapunkat:

– Augusztus 30.-án a falu-
nap keretében került sor a te-
lepülés felújított kultúrházá-
nak ünnepélyes átadására. Az
épület felújítására a Torma-
földi Gyermek Rehabilitációs
Egyesület nyújtott be pályáza-
tot a Zala Zöld Szíve Vidék-
fejlesztési Egyesülethez, falufej-
lesztés, falu megújítás címen.

– Az egyesület 25 millió
forint támogatást nyert el. Eb-
bõl az épületet teljes egészé-
ben fel tudtuk újítani a tetõ-
cserétõl a nyílászárók kicseré-
léséig, megvalósult a fûtéskor-
szerûsítés, új belsõ burkolatok
kerültek az épületbe és a külsõ
hõszigetelést is megoldottuk.
Az épületet jelképesen Cseres-
nyés Péter országgyûlési kép-
viselõ adta át a falunapi ün-
nepségen, melyet kulturális
mûsor is színesített. A felújí-

Megújult a kultúrház Tormaföldén

tott épületben a civil szerve-
zetek, a helyi lakosok a mai kor
színvonalának megfelelõ épü-
letben tarthatják rendezvé-
nyeiket – összegezte Kondákor
József polgármester.

dj

A falunapi ünnepségen adták a felújított kultúrházat.

Horváth László
Ferenczi Róbert

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Héra József

Gáspár Lívia

Dr. Fekete Zoltán

Vatali Ferenc

Héra József

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

Drávecz Gyula

polgármester,
alpolgármester

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

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

2014. október 1-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2014. október 1-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2014. október 6-án (hétfõn) 8.00-9.00 óráig,

2014. október 6-án (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,

2014. október 7-én (kedden) 14.00-15.00 óráig,

2014. október 8-án (szerdán) 15.00-16.00 óráig.

2014. október 1-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2014. október 6-án (hétfõn) 16.15- 17.15 óráig
mumori kultúrházban,

2014. október 7-én (kedden) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2014. október 7-én (kedden) 17.00-18.00 óráig a
Lentiszombathelyi kultúrházban,

2014. október 8-án (szerdán) 18.00-19.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák
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Politikai hirdetés


