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Hotel Balance, Lenti

Közel 3 milliárdos fejlesztés a Lenti Termálfürdőnél!
Sajtótájékoztató keretében jelentették be minap a Lenti Termálfürdő legújabb induló fejlesztéseit. Kutfej Attila ügyvezető
igazgató a tájékoztatón kiemelte, hogy most kezdődik a tervezési
fázis és a 2019-es kivitelezés után 2020-ra fejeződik be az építkezés, ami a fürdő teljes felújítását tartalmazza.
– A meglévő fedett fürdő részt majdnem teljesen felújítjuk: a
főépületnél emeletet húzunk, ahol az új gyógyászati részleg és
szépségfarm kap helyet, kibővítjük a szaunát – hangzottak az
induló beruházás részletei a sajtótájékoztatón. – A jelenleg már
korszerűtlennek számító nyári bejáratot és a vendéglátó egységeket elbontjuk, egy teljesen új megjelenésű főbejáratot építünk,
büfékkel és további vendéglátó egységekkel, vendégszobákkal.
Medencéink is megújulnak, köztük például a külső gyógyvizes
medence, de a gyermekekre is gondolunk, hiszen a pancsoló- és
gyermekmedence is átalakul. Újra füvesítjük, parkosítjuk az
egész fürdő területét, öntözőrendszerrel látjuk el. Létesítményünk új irodahelyiségekkel is bővül. A fejlesztésnek köszönhetően teljes belsőépítészeti átalakuláson megyünk keresztül,
mely egy új arculati megjelenést is eredményez.
– Mekkora összegbe kerül ez a megújulás a terveik szerint és
honnan a támogatás?
– Számításaink szerint 2 milliárd 790 millió forintos beruházást indítunk, melyhez a Magyar Kormánytól kapjuk a támogatást. 2017 őszén született egy kormánydöntés, melyben nevesítve
volt a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark az említett összeggel.
– Hová helyezhető majd a versenytársak ismeretében, vagy
akár nemzetközi viszonylatban a Lenti Fürdő a fejlesztések után?

A szerződés aláírása… Balról Trajer Ferenc, Kutfej Attila és
Horváth László.

– A fejlesztések megvalósulása után véleményem szerint
Európa bármely országában magas színvonalat képviselne a
fürdő. Elhelyezkedésünk miatt a közelben lévő osztrák, szlovén,
horvát konkurenciára is gondolnunk kell, a beruházásnak köszönhetően ezeken a területeken továbbra is versenyképesek leszünk. Olyan létesítményt szeretnénk kivitelezni, – a folyamatos
karbantartási munkálatok elvégzése mellett – amely a következő
15-20 évben megállja a helyét ebben az erős piaci versenyben.
A sajtótájékoztatón Horváth László, Lenti polgármestere is
köszöntötte a megjelenteket, majd a tervezői szerződés aláírása
következett, Trajer Ferenc ügyvezető igazgató, a Domo Plan
Építész Kft. és Kutfej Attila, a Lenti Gyógyfürdő Kft. részéről.
dj

TOP információs nap a Megyeházán

A rendezvényt dr. Pál Attila nyitotta meg.

2018. június 19-én került
megtartásra Zalaegerszegen, a
Megyeházán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert
támogatások kedvezményezett-

jeinek munkáját segítő információs nap. A rendezvényt dr.
Pál Attila, a megyei közgyűlés
elnöke nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a ténylegesen
2016-ban indult uniós prog-

ram keretében Zala megyében
20.942.849.608 Ft már lekötésre került, ez a teljes 23,2
milliárd forintos hétéves uniós
költségvetési ciklus zalai TOP
forráskeretének 90%-a. A
TOP pályázati felhívásai iránt
tehát nagy volt a kereslet,
eddig már 158 támogatási kérelem részesült pozitív elbírálásban.
A maradvány forráskeretre
még az idei évben várható a
pályázati felhívások megjelenése, melyek közül kiemelte a
közgyűlési elnök, hogy csak az
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére önmagában 1,5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. Mivel
ezen intézkedésen már az első
pályázati körben több, mint 1,1
milliárd forint került a nyer-

tes pályázókhoz, így látható,
hogy a második körös felhívásra is számtalan pályázat
várható. Mivel a TOP elsődleges kedvezményezetti köre
az önkormányzati szféra, így
indokolt az újabb pályázatok
kellő időben történő előkészítése.
Az információs nap keretében Oláh Gábor, a Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési
programokért felelős helyettes
államtitkára tájékoztatást nyújtott az indikátorok teljesítéséről, az esetleges költségnövekmények kezeléséről. A szakmai
nap végén mind a Pénzügyminisztérium, mind a Magyar
Államkincstár jelenlévő szakembereihez kérdéseket tehettek
fel a szép számban megjelent
érdeklődők.
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Katasztrófavédelem és útügyek

Ülést tartott a megyei közgyűlés

Fotó: Zalatáj
Egri Gyula szóbeli kiegészítést is fűzött a beszámolóhoz.
Mellette Pácsonyi Imre, Bene Csaba (alelnökök), dr. Pál Attila
elnök és dr. Mester László főjegyző.

A Zala Megyei Közgyűlés 2018. június 28-i ülésén Egri
Gyula tű. ezredes, igazgató tartott tájékoztatót a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság elmúlt évi tevékenységéről,
melyben kiemelkedő szerepet kapott a proaktív hatósági munka
és a lakosság felé irányuló preventív kommunikációs tevékenység. A minél hatékonyabb munkavégzés érdekében megújult a
tűzoltó készenléti állomány képzési rendszere, egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak a gyakorlatorientált képzések, valamint
folyamatosan fejlesztik az önkéntes tűzoltó és mentő egységeket,
amelyeket egyre inkább bevonnak a mentési munkálatokba.
Elmondta, hogy Zala megyében megvalósul a riasztást követő 20
percen belüli kiérkezés, s ezt várhatóan tovább javítja majd,
hogy az év második felében Letenyén is befejeződik a kataszt-

Továbbra is dr. SifterRózsa a kormánymegbízott

Dr. Sifter Rózsa

A közigazgatásnak nincs
más létjogosultsága és más
mértéke, mint az emberek és a
haza szolgálata – mondta Orbán Viktor miniszterelnök minap az Országházban, a kormánymegbízottak kinevezési
okiratának átadásán.

A kormányfő szerint ma a
magyar állam legjobban működő szerve a középszintű közigazgatás. „Azt várjuk a Miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy a központi közigazgatás is méltóztasson felzárkózni erre a színvonalra,
hogy azt tudjuk mondani: ez a
különbség a következő években
majd eltűnik” – fogalmazott.
Hozzátette, a középszintű
közigazgatásban bevezették
az életpályarendszert, de tervezik
a központi közigazgatásban dolgozók fizetésének emelését is.
A kormánymegbízotti körben csak egy helyen, JászNagykun-Szolnok megyében
történt változás. Zala megyében ismét dr. Sifter Rózsa, az
eddigi kormánymegbízott kapott bizalmat.

rófavédelmi őrs létesítése. Munkájuk elismerésének tekintik a
társadalom széles körében érezhető pozitív megítélést, amelyre
további hatékonyság javulással és erős preventív tevékenységgel
kívánnak továbbra is rászolgálni. A megyei közgyűlés elfogadta
a tájékoztatást.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóságának működéséről és a megyei utak állapotáról Imre Béla, a társaság üzemeltetési és fenntartási osztályának vezetője tájékoztatta
a testület tagjait. Elhangzott többek közt, hogy az 1750 km-t
meghaladó megyei úthálózat fenntartása mellett 2018. március
végétől a társaság végzi egyes megyei kerékpárút szakaszok
üzemeltetését is. A hálózat üzemeltetésére és fenntartására az
úthálózat mutatóinak figyelembe vételével évente, normatív forrásfelosztás alapján kapnak pénzügyi fedezetet a megyei igazgatóságok feladataik ellátására. Zalában 2017-ben 2.21 milliárd
forint, 2018-ban pedig 2.22 milliárd forint állt rendelkezésre,
amelyet igyekeznek a lehető leghatékonyabban felhasználni. A
megyében is gondot jelentő útburkolat felújításokra, korszerűsítésre külön célzott forrásfedezetet biztosít a központi költségvetés egyedi programok alapján részben hazai, részben uniós
források felhasználásával. Ilyen például a TOP program, melynek keretében augusztusban megkezdődnek a megyében a felújítások, összesen 12 kilométernyi útszakaszt korszerűsítenek. A
másik ilyen forrás az országos 100 milliárd forintos korszerűsítési program, melynek keretében már több helyen meg is kezdődtek a munkálatok Zalában is, ahol összesen 34 kilométernyi
útszakasz újul meg 3.5 milliárd forintból. Jelentős útépítési munkálatok is zajlanak – például az M76 Fenékpuszta, 76. számú
főút Zalaegerszeg bevezető szakasza, M70 sávbővítés –, amelyek
a már megvalósult burkolaterősítésekkel együtt a 7. számú főúton és a 75. számú főúton a közlekedési infrastruktúra javítását
célozzák. A közgyűlés elfogadta a tájékoztatást. (Forrás: Zala
Megyei Önkormányzat)
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Megyezászló a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziumnak
Június 16-án Körmend főterén tartotta hagyományos kibocsátó és tanévzáró ünnepségét a Rendészeti Szakgimnázium, melynek a rendőrképzés
terén kifejtett munkája elismeréseként ez alkalomból megyezászlót adományozott a Zala Megyei Közgyűlés.
Az intézményt szoros szálak kötik Zala megyéhez. Az
iskolának helyet adó objektum
korábban évtizedekig a zala-

egerszegi határőr kerület, majd
igazgatóság kiképző bázisa
volt, s az egykori zalai határőr
állomány tagjainak jelentős része itt szerezte meg a munkájához szükséges szaktudást, de
az alapításkor itt dolgozók többsége is megyénkből került ki.
A szakgimnáziumnak jelenleg is számos zalai munkatársa
van, valamint itt képezik a
megye jelenlegi rendőr tiszthelyettesi állományának közel

Falunap Zalaszombatfán

A megyezászlót Pácsonyi Imre adta át Hollósi Gábor ezredesnek.

100 %-át. Az elmúlt évek statisztikáját nézve évente általában több mint 70 fő folytat
tanulmányokat az intézményben Zalából.
A megyezászlót Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke adta át az iskola igazgatójának – Hollósi Gábor ezredesnek –, s köszöntőjében
kiemelte az intézményben vég-

Vállalkozó kedvű férfiak szálltak „nyeregbe” a „flúgos futamon”.

Gazdag volt a kulturális műsor, fellépőkben nem volt hiány.

Gazdag, színes programajánlattal várták Zalaszombatfán a
falunap résztvevőit. A hetési községben az ünnepség keretében
avatták fel a fedett rendezvényteret.
A falunap egyik érdekes eseménye volt az úgynevezett
„flúgos futam”. Árvay László gondolta ki, hogy a vállalkozó
kedvű férfiak különböző mezőgazdasági kisgép (fűnyíró, kapálógép, stb.) „nyergében” versenyezzenek.
A falunapi rendezvényen lehetőség nyílt arra is, hogy fotót
készítsenek a résztvevők a hetési fumut ábrázoló installációnál.
A kulturális műsorban számos fellépő adott zenés, szórakoztató műsort.
Fotó: Bedő Andrea

zett magas színvonalú munka
iránti megbecsülését és elismerését.
Az ünnepségen részt vett
dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy,
rendőrségi főtanácsos, országos
rendőr-főkapitány-helyettes, valamint a Belügyminisztérium
képviseletében Kovácsné dr.
Szekér Enikő bv. ezredes,
főosztályvezető.

Élő bika rodeóval csábít a
XXX. Göcseji Aratónapok
Kaszák suhanása, paták dobogása – a XXX. Göcseji Aratónapok jubileumi programsorozatának idei különlegessége a
lélegzetelállító Élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság. A
kézikaszás arató mesterek és cséplő asszonyok, legények
viadala mellett a vakmerő riderek és a bikák küzdelmének is
szemtanúi lehet az, aki ellátogat július 13. és 15. között
Novára.
Menetrend:
Július 14. 19:00 Élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság
elődöntő
Július 15. 19:00 Élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság
döntő
Kedvezményes jegyek elővételben már 1800 Ft-ért
kaphatóak: https://goo.gl/wNdkSE
Egyedülálló Bika Rodeó, kézikaszás aratás és cséplőverseny,
falusi ízek, gulyásparti, tarlófutóverseny, népi hagyományok,
100 tagú cigányzenekar, Ismerős Arcok, aratóbál a Fáraó
együttessel és persze véget nem érő mulatságok Éder Gabee,
Bódi Csabi, Csimszi Rudolf & Mónika, Kacor Feri és Jolly &
Suzi főszereplésével – színes program kavalkáddal és nagy-nagy
szeretettel várják a kicsiket, nagyokat az ünnepi rendezvényre.
XXX. Göcseji Aratónapok, július 13-15. Nova!
Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/1653996887968675/
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Nyugdíjas klubok művészeti találkozója Lovásziban

Egy komplett lakodalmas jelenetet is bemutattak.

Az EFOP „Muramenti lakodalmas szokások felelevenítése”
projekt keretében került megrendezésre Lovásziban a nyugdíjas
klubok művészeti találkozója – tájékoztatott Tóth Károlyné, a
Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub vezetője.
– Találkozónk ennek megfelelően a hagyományőrzés jegyében zajlik, felelevenítjük a régi lakodalmas szokásokat, nótákat,
játékokat – tette hozzá a klub vezetője.

– Honnan várnak vendégeket a találkozóra?
– Mint minden évben a határon túlról, Muraszombatról is, de
itt lesznek a megyei klubok Nagykanizsáról, Eszteregnyéről,
Szepetnekről, Lentiből, Rédicsről, Zalaegerszegről és a szomszéd községből, Tornyiszentmiklósról is. 16 csoportot várunk,
elég nagy szervező munkára volt szükség, klubtagjaink, polgármester úr, pedagógusok segítettek a lebonyolításban.
Az eseményen részt vett Bene Csaba, a megyegyűlés alelnöke, Cseresnyés Péter államtitkár, köszöntőt mondott Léránt
Ferenc, Lovászi polgármestere:
– Külön köszöntöm azokat a klubokat, csoportokat, amelyek
ez évben első alkalommal tisztelik meg rendezvényünket. Így a
Zalacsányi Nyugdíjas Klub képviselőit, a Tornyiszentmiklósi
Kerti Sándor Kulturális Egyesület dalkörét, a fűzvölgyi csoportot és a visszatérő muraszombatiakat, a szomszédos Szlovéniából. Lovászi örömmel fogadja önöket és büszke arra,
hogy ezen összejövetelt már hatodik éve – az önök hathatós
támogatásával – sikerült tető alá hozni. Reményeink szerint még
sok-sok találkozónak lehetünk részesei és helyet biztosító
szervezői.
A lakodalmas szokásokhoz híven különleges élményben lehetett részük a megjelenteknek, ugyanis a helyi klub tagsága a
menyasszonyt, vőlegényt, vőfélyt és a mulató rokonságot megjelenítve egy komplett jelenettel idézte fel a régmúlt szokásait.
dj

„A városi fiú”
Berkes József zalabaksai író kötete
Otthonában kerestük fel Berkes József
zalabaksai alkotót, aki a közelmúltban –
kiadója támogatása mellett – Budapesten,
az országos könyvvásáron mutatta be legújabb önéletrajzi ihletésű könyvét.
– Keszthelyi születésűként, városon
nőttem fel, így állítok emléket magam, és
családom történetének „városi fiúként” –
ad magyarázatot a kötet címére Berkes
József. – A könyv témája családom és személyes történetem, semmilyen feljegyzést
nem használtam az íráshoz, csak az emlékeimet. Sokáig dolgoztam rajta, voltak részek, amelyeket javítgattam, átírtam és
most jött el az idő, hogy megjelenhetett a
könyv.
– Milyen célt fogalmazott meg, amikor
nekiállt ennek a történetnek?
– Egyfajta emlékművet szerettem volna
állítani azoknak az ismerősöknek, akiknek
gyakorlatilag már elkorhadt a fejfájuk a
temetőkben, sokan már nem is tudják,
hogy léteztek, az írott sorok által most
hallhatatlanná tettem őket. Lehet, hogy
furcsa ez így, de hadd említsem például a
kerkakutasi barátaimat, akikkel együtt
dolgoztam, már nem is ismerik ott a
nevemet, kollégáim már nem élnek.
– Önéletrajza mennyire követi az időszak történelmi valóságát?
– Minden felmenőmet megemlítem a
kötetben, sokat foglalkozom a iskoláimmal, az ott tapasztaltakkal és több mint

– Kinek ajánlja a könyvét?
– Mivel személyes történetről beszélünk, elsősorban a családomnak ajánlom,
aztán a baráti körömnek, akikkel sokszor
felelevenítjük a múltunkat, mindazoknak,
akik valamilyen szempontból érinttettek
voltak az életemben, és azoknak is, akik
ezt az időszakot, az elmúlt közel száz
esztendőt szeretnék megismerni.
(d)

Berkes József új kötetével.

kétszáz archív fotóval egészítettem ki a
leírtakat. Még Ferenc József is ott van a
kötetben, amikor nagypapám ilyen képeslapon küldött köszöntőt. Foglalkozom a
katonai múltammal, harckocsizóként szolgáltam és rengeteg élményem van abból az
időszakból. Felidézem munkahelyeimet,
összesen három szövetkezetben dolgoztam
növényvédőként, majd üzem- és agrármérnökként, így lesz teljes ez a visszaemlékezés és kiderül hogyan váltam észrevétlenül falusi fiúvá.

A fővárosi könyvbemutatón.

www.zalatajkiado.hu
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„Szent jussunkat e drága hagyatékhoz”
Megemlékezés Nován
Nem kell beszélni róla so- hazáját. A természeti, ásványi
hasem, / de mindig, mindig kincseinek, termőföldeknek,
erdeinek, folyóknak, vasútvogondoljunk reá. /
Mert nem lehet feledni, nalaknak, gyáraknak, kulturánem, soha, /Amíg magyar lesz lis intézményeknek elveszítése hatalmas sebeket ejtett a
és emlékezet, /
Jog és igazság, becsület, nemzet testén
A múlt század utolsó évtire-mény, / Hogy volt nekünk
zedében bekövetkezett keletegy országunk e földön, /
Melyet magyar erő szerzett közép-európai rendszerváltozávitézül, / S magyar szív és ész sok, valamint az európai uniós
csatlakozások következtében, a
tartott meg bizony. /
Egy ezer évnek
vére, könnye és /verejtékes munkája adta
meg /
Szent jussunkat e
drága hagyatékhoz.
(Juhász Gyula: Trianon)
100 évvel ezelőtt,
1920. június 4-én a
Párizs melletti Versaillesban, az első világháború győztesei
által diktált békeszerződés megpecsételte
a XX. századi magyarság sorsát.
A vesztes központi hatalmak oldalán
harcoló történelmi Magyarországot
megcsonkították, ezeréves
területének több mint
kétharmadától megfosztották, és több
millió magyar került
a határokon túlra úgy,
hogy nem hagyta el Az emlékmű.

A Göcsej Szíve Dalkör a magyarság gyászát kifejező dalokat
adott elő.

határok átjárhatóságával a helyzet jelentősen javult.
Június 4-e ma már nem
csupán a fájdalmas emlékezés
dátuma, hanem 2010. óta a
Nemzeti Összetartozás Napja.
Az Országgyűlés a törvény
elfogadásával kinyilvánította:
„a több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden
tagja és közössége része az
egységes magyar nemzetnek,
melynek államhatárok feletti
összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és
közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
Az emléknap megemlékezik a nemzeti tragédiáról,

de arra is lehetőséget nyújt,
hogy tanúságot tegyünk a
magyarság
összetartozása
mellett.
Június 4-én tartott novai
megemlékezésünkön hangzottak el a fenti mondatok. Juhász
Gyula, és József Attila költeményét Nagy Kornél tolmácsolásában hallgathattuk meg,
a Göcsej Szíve Dalkör a magyarság gyászát kifejező dalokat
adott elő. Vörös Bianka Móra
László versét szavalta. Szőcs
Emese megindító előadásában
hallhattuk a Székely Himnuszt.
Kiss György plébánia kormányzó beszéde zárta a megemlékezést.

Nemzeti Összetartozás Napja
Lendvakecskésen a 469. sz. határkőnél tartotta a Nemzeti Összetartozás Napja tiszteletére szervezett megemlékezését június
elején Lenti Város Önkormányzata és a Honismereti Egyesület.
– Köszönettel tartozunk azoknak, akik már nincsenek közöttünk, de hagyományt teremtettek ennek a megemlékezésnek,
gondolok itt Sánczi Ferenc Gulag-túlélő, helyi lakosra és
Tantalics Béla helytörténészre – kezdte tájékoztatóját lapunknak
Horváth László polgármester. – A történelem határvonalánál
állunk, amit politikusok húztak meg, nem törődve azzal, hogy
családokat, rokonokat, barátokat választanak el egymástól.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Megemlékezés a 469. sz. határkőnél.

Ilyenkor nem csak Trianonra emlékezünk, hanem jelenlegi, a határon túli magyarsággal kialakított kapcsolatunkat is tovább erősítjük. Különösen fontos a fiatalok bevonása ezekbe a rendezvényekbe, több pályázat is a rendelkezésünkre áll közös programok
szervezésére és megemlíthetem a hungaricumokkal kapcsolatos
projektünket is, amelyben szintén szerepel a kapcsolatépítés.
A megemlékezésen Horváth László polgármester mellett Simon Márta egyesületi elnök is szólt a trianoni események hátteréről, megvilágítva azok következményeit, majd a megjelentek
koszorúzással zárták a megemlékezést.
dj
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Gyermek tüdőgyógyászati szakrendelés Lentiben

Dr. Kopeczky Ágnes és Takácsné Joós Ildikó asszisztens.

Az év elején beszámoltunk lapunk hasábjain arról, hogy dr.
Kopeczky Ágnes tüdőgyógyász szakorvos érkezésével a Lenti dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet szakrendelése bővül és
a későbbiekben a gyermekpulmonológiai szakrendelés elindítása
is lehetővé válhat. Az elképzelések mára valóra váltak, a szakorvos vezetésével hetente immár a gyermekeket is várják a
tüdőgyógyászati szakrendelésre.
– Allergiás tünetekkel, köhögési panasszal fordulhatnak hozzánk a gyermekek, háziorvos kollégáink tudják, mikor jön el az
Az egészségügyben és a szociális területen dolgozókat ünnepség keretében köszöntötte minap Lenti Város Önkormányzata és a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelőintézet. Ünnepi beszédet Kiss Tamás önkormányzati képviselő mondott:
Semmelweis a „meg nem értett zseni”
az egyik legismertebb magyar tudós, orvos a világon, aki korát megelőző felismerésével változtatta meg a szülészeti
gyakorlatot és mentette meg az édesanyákat a haláltól, a gyermekágyi láztól –
hangzottak a képviselő gondolatai.
Az ünnepségen Varga Lászlóné dr.
Geresits Gizella nyugalmazott gimnáziumi tanár szavalattal, valamint a Lenti
Arany János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei, furulya muzsikával működtek közre. (Keszei Kata és
Maturicz Mira - furulya, felkészítő tanáruk: Szekérné Gróf Lilla - zongora).
A folytatásban kitüntetések átadására
került sor. Lenti Város Önkormányzata és
a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet elismerését vehette át Tóth Ferencné,
a rendelőintézet röntgen-asszisztense, Válicsné Völgyi Judit, a rendelőintézet gazdasági igazgatója, Varga Andrea, a Kolping Gondozási Központ Lenti és Kistérsége intézményének szociális gondozóápolója, Virág Marianna, a Kolping szociális gondozója, Székedli Szabolcs, a
Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Zala Megyei Kirendeltség Lenti
Mentőállomásának mentőgépkocsi-vezetője, Baloghné Sipos Ágnes, a Bölcsőde
Lenti intézményének élelmezésvezetője,
Cseke Ildikó, a „Napsugár” Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti
intézményének esetmenedzsere.
dj

a pillanat, hogy hozzánk utalják őket – válaszolta érdeklődésünkre dr. Kopeczky Ágnes.
– Mikor észlelheti a szülő, hogy ilyen betegséggel küzd a
gyermeke?
– Ha a családban van allergiás, vagy asztmás, illetve ha azt
észlelte a szülő, hogy a gyermek régebb óta köhög, vagy fullad,
mindenképpen érdemes felkeresni minket.
– Mi történik a vizsgálat során?
– Fizikális vizsgálatról beszélünk, „hallgatózás” vizsgálat a
kezdet és akiknél már lehet, allergia vizsgálatot végzünk, valamint mellkas röntgen is a rendelkezésünkre áll. Ezek után megbeszéljük, milyen további, esetleg gyógyszeres kezelés szükséges a gyógyuláshoz.
– Mikor érhető el ez a szakrendelés?
– Hétfői napokon várjuk a már ismert, illetve gondozott betegeket, kontrollvizsgálatok és gyógyszerfelírás történhet, pénteken pedig azokat várjuk, akiknek akkut panaszuk van például
fulladás, vagy nehéz légzés.
A légzésproblémákkal küszködők és allergiás esetek számának növekedése indokolttá tette az új szakrendelés beindítását, melyről dr. Fekete Zoltán a következőket emelte ki:
– A légzésproblémákkal megbetegedett gyermekek eddig
Zalaegerszegre voltak kénytelen utazni a vizsgálatokra, most ezt
szerettük volna kiküszöbölni, hiszen a szülőnek munkából kiesést, hiányzást okozott. Most helyben, Lentiben is megoldhatók
a vizsgálatok a gyermekpulmonológiai szakrendelés elindításával, tehát könnyebbé, gyorsabbá tesszük az ellátást.

Az anyák megmentőjére emlékeztek

Az ünnepség résztvevői.

Lenti Nyári Esték
Lapzártánkig már két program is lezajlott az idei Lenti Nyári Esték rendezvénysorozatában és a tapasztalat azt mutatja, még az esős időjárás sem csökkenti
az érdeklődést a zenei rendezvény iránt.
– Az idén is változatos zenei élményben lehet részük az érdeklődőknek, már
csak az időjárásnak kellene kegyesebbnek lennie, hogy szabadtéri előadásaink
legyenek. – fogalmazta meg reményét

Horváth László polgármester az első
előadáson, ahol egyébként a Pedrofon
Rock 'n'Roll Show Band és Polyák Lilla
volt a fellépő.
A Lesz Vigasz zenekar, majd Janicsák
Veca koncertje ismételten a színházteremben zajlott, de nagyon bíznak a szervezők
abban, hogy a többiek már a rendezvénytéren léphet fel a műsorfolyamban.
(d)
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A járás pedagógusait köszöntötték
A hagyományoknak megfelelően a járás pedagógusait a
lenti művelődési központban
tartott ünnepségen köszöntötték a Pedagógus nap alkalmából. A megjelenteket Horváth
László polgármester köszöntötte:
– A Pedagógus napon emlékeinkben végigsuhannak a
gondolatok és visszaemlékezünk a régi tanítókra is. Pedagógusként, szülőként tudjuk,
hogyan áradt belőlük a gyermekszeretet, a fáradhatatlanság, hivatástudat, ugyanakkor
azt is tudjuk, régen nem gyermekléptékű épületekben folyt
a nevelés-oktatás, sokkal egyszerűbb körülmények voltak,
mint napjainkban.
Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ
igazgatója mondott ünnepi
beszédet, majd lapunknak úgy
értékelte a tanévet:
– Az év zökkenőmentesen
telt, iskoláink szinte mindegyike jeleskedett valamilyen versenyen a tudományoktól kezdve a sportig, ami nagy örömmel tölt el bennünket, hiszen
feladatunk a személyi és tárgyi
feltételeknek biztosítása a
gyermekek fejlődéséhez és
fejlesztéséhez. Kiemelném komoly projektmunkánkat, melynek eredményeként 2,5-3 milliárd forintos fejlesztéseket
valósíthatunk meg a közeljövőben intézményeinkben.
Az ünnepségen elismerésben részesültek: a Rédicsi Mó-

A kitüntetettek.

ra Ferenc Általános Iskola nevelőjeként Durgó Szeréna Anna pedagógus, a Pákai Öveges
József Általános Iskolából
Kancsalné Nemes Mária pedagógus, a Pákai Öveges József
Általános Iskola Novai tagintézménye nevelőjeként és vezetőjeként Tüske Tamás pedagógus, a Csesztregi Kerkai
Jenő Általános Iskolából Szabóné Bertai Anna pedagógus,
a Lovászi Buda Ernő Általános Iskolából Ádám Attiláné
pedagógus, a Lenti Napközi
Otthonos Óvodából Gasparics
Lászlóné óvónő, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Lámfalussy Sándor Szakképző
Iskolájából Huzián Gábor
okleveles faipari mérnök-tanár,
a Lenti Arany János Általános

Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolából Véghné Pető Erika
pedagógus, Kósáné Robb Olga
pedagógus és Gyulavári Adrien zenepedagógus, a Lenti
Vörösmarty Mihály Általános
Iskolából Horváthné Hajba
Györgyi pedagógus és Kovács
Edit pedagógus, a Móricz
Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből Györfi Lászlóné gyógypedagógus, a Gönczi Ferenc
Gimnázium és Szakgimnáziumból Fentős István pedagógus, a
Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Lenti tagintézményéből Lukácsné Krajcsics Marianna gyógypedagógus.
A Járási Pedagógus Nap
díszoklevelek átadásával folytatódott. Aranydiplomát vehe-

tett át Nagy Sándorné nyugalmazott pedagógus (Nova),
Molnár Tihamérné nyugalmazott pedagógus (Rédics), Kaj
Erzsébet nyugalmazott pedagógus (Lenti). Gyémántdiplomát kapott Tabáni Istvánné
nyugalmazott pedagógus (Rédics), Horváth Lászlóné nyugalmazott
óvodapedagógus
(Lenti), Berke Gyuláné nyugalmazott pedagógus (Lenti),
Zsirai Károlyné nyugalmazott
pedagógus (Lenti), Csondor
Józsefné nyugalmazott pedagógus (Zalabaksa). Vasdiplomában részesült Horváth Istvánné nyugalmazott pedagógus
(Rédics). Rubindiplomát vehetett át Kulcsár Lászlóné nyugalmazott pedagógus (Lenti).
dj

Csornai iskolások Szentgyörgyvölgyön
Szentgyörgyvölgy község régi, jó kapcsolatot ápol az Őrségi
Nemzeti Parkkal, hiszen a falu határa a nemzeti park kezelésében van. Idén június végén egy pályázat keretében csornai
általános iskolai osztály járt Szentgyörgyvölgyön. A csoportnak
minden napra akadt program, amit mind a gyerekek, mind a
kísérő tanárok nagyon élveztek.
A GÓ-NA Szabadidőközpont medencéje jelentette a kedvenc
kikapcsolódást a tanulók számára, de ezen kívül részt vettek egy
játékos, falut megismerő kincskeresésen és agyagozhattak
Csótár Rezső fazekas műhelyében.
Az Őrségi Nemzeti Park osztályvezetője, Kevy Albert, a Szentgyörgyvölgyi-patak vízivilágát ismertette meg a gyerekekkel. A különböző – a patakban fellelt és nagyítóval megvizsgált – élőlények
zajos tetszést váltottak ki a program résztvevői között. A tanulók,
mit az igazi tudósok, kutatólapot vezettek a talált víziállatokról.
Márkus Rita természetvédelmi területfelügyelő a gyógynövényekkel ismertette meg a gyerekeket. A növénygyűjtést sajnos
megakadályozta az eső, de a korábban szedett növényekből
végül finom tea készült.
VZs

Kevy Albert és a csornai csoport a Szentgyörgyvölgyi-patak
partján.

9

Lenti és Vidéke

2018. július

Vörösmartysok Szlovéniában és Horvátországban
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
„Határtalanul! - Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” programja részeként a lenti
Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42 tanulója szlovéniai és horvátországi 4 napos
tanulmányi kiránduláson vehetett részt.
– Intézményünk tanulói az idei tanévben először vettek részt a Határtalanul!
program keretében megvalósuló kiránduláson – kezdte beszámlóját a kirándulás
részleteiről Csondorné Kovács Veronika
osztályfőnök, aki pályázója és projektvezetője is volt a csoportnak. – Utunk alapprogramja: Magyar történelmi és kulturális kincsek nyomában Szlovéniában és
Horvátországban, tengerparti látogatással
Fiumében és Abbáziában.
– Milyen előkészületeket kívánt szakmai szempontból egy ilyen tartalmas út?
– Az előkészítő órák során megismertük Magyarország és Horvátország csaknem ezer éves kapcsolódását. Felelevenítettük közös történelmünk nagyjait, a két
nemzet közös hőseit, akik kérlelhetetlenül
harcoltak vállvetve a szabadság eszméjéért. Foglalkozások keretében kutattuk fel a
Zrínyiek, a Frangepánok és az Erdődyek
jelentőségét a magyar történelemben.
Szlovénia vonatkozásban tárgyaltuk a
hetési régió különleges néprajzát. Tablókat, prezentációkat készítettünk.
– Emeljen ki néhány megtekintetett
történelmi emlékhelyet!
– Természetesen a szomszédos Lendván kezdtük a látogatást, ahol megtekintettük a Bánffy-Esterházy kastély kiállítását, Zala György alkotásainak miniatűr
másait, valamint a híres hetési tájegységre
jellemző viseletet és használati tárgyakat.

A Vörösmartysok a Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolát is meglátogatták.

A térségben még Dobronak nevezetességei következtek (Trópusi kert, Bakónaki-tó) majd este megérkeztünk Zágrábba. A második napon városnéző sétára
indultunk Horvátország fővárosában.
Meglátogattuk a Káptalandombon emelt
székesegyházat. Itt nyugszik Erdődy
Tamás, valamint az 1919-es újratemetésük óta Frangepán Ferenc és Zrínyi Péter is. A következő uticélunk már a tengerparthoz vezetett, a Fiuméhez tartozó
Tersattoba látogattunk. A Tersattoi Mária
búcsújáró templom kápolnája magyar
hadihajók emlékét őrzi. Felsétáltunk
Tersatto várába, amelyet a Frangepánok
építettek a 13. században. A monarchia
világa elevenedik meg a horvát tengerparton, hiszen Fiume (Rijeka) mellett
Abbázia (Opatija) volt a magyar üdülőhely a Kvarner-öbölben. Mesebeli sétát

tettünk itt – a kirándulás harmadik napján
– az egész horvát tengerpart talán
legszebb, legromantikusabb sétányán. Ez a
híres Lungomare, amely 12 km hosszan
húzódik, gyakran mélyen a sziklafalba
vájva egészen Lovrantól Abbáziáig (Opatija). A befejező napon Varasdra utaztunk,
amely 200 évig Horvátország fővárosa
volt. Városnézésünk során felkerestük az
Erdődyek várkastélyát és tettünk egy sétát
Európa talán legszebb barokk belvárosában. Zárásként pedig Csáktornyán, a Zrínyiek sasfészkében folytattuk kirándulásunkat.
Megtudtuk még, hogy a lenti delegációt Petrovics Krisztina osztályfőnök és
Saliné Pörzse Enikő tanár kísérte, a pályázat támogatási összege pedig 2 504 330
Ft volt.
dj

Klubdélután Lendvadedesen
Jó házigazdák voltak
A lendvadedesi önkormányzat – Szabadi Tamás polgármester vezetésével – évek óta
családias környezetet biztosít a
lenti Szépkorúak Civil Szervezete számára, klubdélutánjuk
eltöltéséhez.

– A lendvadedesi önkormányzat épülete 50 fő befogadására alkalmas, főzőhelyiséggel és kiszolgáló egységekkel
rendelkezik, immár négy éve
visszajáró vendégei vagyunk a
háznak – kezdte beszélgeté-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

sünket Barta Ödönné, a szervezet vezetője. – Ilyenkor néhányan már reggel a helyszínen
vagyunk, az idén pörkölt, tarhonya és nokedli volt a menü
és ebédre érkezik a tagság.
– Mivel töltik a délutánt?

munka!
eird ssen Otthoni
Különböző termékek
H k ! összeállítása,
egyebek:
lná un
06-90- 603-906
(audiopress.iwk.hu 635Ft/min,
0612228397, 06204963980)

– A finom étel után kellemes beszélgetéssel, korábbi kirándulásaink felidézésével telik
az idő és tervezgetjük a következő programjainkat. Hűen egyesületi múltunkhoz, ilyenkor a
helyi világháborús emlékművet
is megkoszorúzzuk.
– Milyen programokat terveznek a közeljövőben?
– Először Gasparich Győző,
Külsősárd polgármestere meghívásának teszünk eleget július közepén, aki a falunapi rendezvényre hívta meg a tagságot, majd
egyeztetünk egy időpontot a lenti
Hagyományok Házánál egy kemencés sütéshez, szeretnénk valamilyen finomsággal felavatni a
nemrég épített kültéri kemencét.
(d)
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DR. HETÉS FERENC
SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
8960 LENTI KOSSUTH ÚT 10.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EFOP 1.10.2.-17-2017-00010 KÓDSZÁMÚ „A LENTI
DR. HETÉS FERENC SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSE”

Az arcfestés sem maradhat el.

A már jól bevált helyszínen, a művelődési ház udvarán
tartotta meg gyermeknapi programját a rédicsi önkormányzat,
karöltve a helyi szülői közösséggel. Petőné Horváth Anita helyi képviselőtől és az esemény egyik szervezőjétől megtudtuk,
a helyi és a Zala Megyei Önkormányzat támogatásával jött létre
rendezvényük és külön köszönetét fejezte ki Mikóné Kiss Éva
védőnőnek segítségéért.
– Természetesen minden támogatónknak és aktív résztvevőnek jár a köszönet, hiszen így lehetett sikeres a gyermeknapi programunk – folytatta gondolatait a szervező. – Nagy érdeklődést mutattak a gyerekek a kiállított tűzoltó és rendőrségi
járművek iránt és elengedhetetlen „kellékei” voltak gyermeknapunknak a légvár és a népi játékok standjai. Különleges élményt jelentett a lenti kutyaiskolás bemutató, aki pedig kézügyességét szerette volna próbára tenni, ő a meghívott kézműveseknél agyagozhatott, festhetett, ragaszthattott. Tettünk egy
felajánlást a beteg zalabaksai Czettin Szófiának, ugyanis adományládánk és a lángossütő bevételét az ő gyógyulásához ajánlottuk fel. Egészségügyi szűrés, lángos, limonádé, fagyi várta még
az érdeklődőket, és minden évben nagy sikere van sportvetélkedőinknek. Gaál László tanár úr az idén kötélhúzással, floorball
játékkal és szülő-gyerek játékos versennyel várta a megjelenteket – zárta beszámolóját Petőné Horváth Anita szervező.
dj
A „Civilkurázsi” Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért
Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről az alábbi közleményt
teszi közzé:
A közalapítvány eredményének alakulása 2017. évben:
SZJA 1% felajánlás
64.022 Ft
Közhasznú tevékenység bevétele
4.230.569 Ft
Közhasznú tevékenység kiadásai:
11.035.446 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény (veszteség)
-6.804.877 Ft
Az alapítvány célja a Lentiben működő és nyilvántartásba
vett sportegyesületek működésének támogatása; sporttevékenységük fejlesztése; a város sportéletének fejlesztése; a versenysport kiemelt támogatása; diáksport, tömegsport támogatása; új
civilközösségek kialakulásának elősegítése; a már működő
civilszervezetek tevékenységének segítése; hozzájárulás működési feltételeik megteremtéséhez, fejlesztéséhez; hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,
foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások,
kulturális tevékenység támogatása; kulturális örökség megóvása; környezet és természetvédelmi mozgalmak létrehozásának,
működésének támogatása; közrend védelme; polgárőrség támogatása.
2017. évben a közalapítvány 22 civil szervezetet részesített
támogatásban.
Pálné Szalai Erika,
a kuratórium elnöke

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet 32,88 millió forint európai uniós vissza
nem térítendő támogatást nyert az EFOP-1.10.2.17-2017-00010 azonosítószámú pályázaton. A dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet átfogó,
stratégiai célja az aktív kórházi ellátásokat kiváltó
járóbeteg szolgáltatások fejlesztése, és a minden
személy számára egyenlő eséllyel hozzáférhető,
emelt szintű járóbeteg szakellátás elérhetőségének
biztosítása a Lenti járás területén.

A rendelkezésre álló 32,88 millió forint támogatásból az
alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:
Jelen fejlesztés alapvető célja a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézetben olyan szakdolgozói létszámfejlesztés-bővítés megvalósítása, amelyek által csökkenthetőek Lenti járásban az egészségügyi szolgáltatásokhoz
való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek, csökken az egészségügyben a betöltetlen álláshelyek száma,
javulnak az egészségügyben a munkaerő megtartását
szolgáló munkakörülmények és feltételek, valamint a
lakosság számára nyújtott ellátások minősége és hatékonysága.
A dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet konkrét
célja olyan középtávú, foglalkoztatást támogató program
elindítása az intézményben, ami átmeneti bértámogatást
biztosít a szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében.
A projekt támogatja a rendelőintézet hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához való
hozzájárulást.
A pályázat 4 fő szakdolgozói létszámbővítést és 1 fő
szakdolgozó más munkakörben történő alkalmazását
biztosítja.
A pályázat céljainak megfelelően, a fenti létszám
fejlesztés segítségével a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelőintézet szakdolgozói létszáma és szakmai
összetétele hosszútávon is biztosítja Lenti város és Lenti
járás lakosságának szakorvosi valamint szakdolgozói
ellátását.
Az elnyert támogatás segítségével az egészségügyi
ellátás területén Lenti járás lakosságának egyenlő esélyt
biztosít, és a szakelleátás egységesen magas szakmai
színvonalon végezi megelőző és gyógyító tevékenységét, ezáltal közvetetten hozzájárulva az életesélyek és
az egészségben eltöltött életévek számának növekedéséhez.
Lenti, 2018. 05. 18.
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Lentit is érintette a Tour of Szlovénia mezőnye
Magyarország szempontjából is jelentős verseny érintette a
közelmúltban Lentit, ugyanis a Tour of Szlovénia kerékpáros körverseny mezőnye a Hosszúfaluból (Szlovénia) induló etapon,
Lentin áthaladva folytatta útját Göntérháza (Szlovénia) felé. A
sportesemény sajtótájékoztatóján kérdéseinkkel Révész Máriusz
kormánybiztoshoz fordultunk, akinek szakterülete a kerékpározás.
– Szakmai és turisztikai szempontból is egyedülálló, hogy
hazánkat is érinti a szlovén körverseny mezőnye. Ezekre a versenyekre a szervezők, a résztvevő nemzetek nem csak versenyként, hanem egyfajta országmarketingként is tekintenek. A Tour
of Szlovénia versenyét az Eurosport televíziós csatorna több
napon keresztül közvetíti, és ahogy tőlük megszokott, ilyenkor
az útvonal, a vidék kulturális látnivalói is bemutatásra kerülnek.
Mindenki úgy tartja, ezáltal kedvet kaphatnak a nézők, hogy személyesen is felkeressék az adott települést, tájat és természetesen
a kerékpározás, sportolás népszerűsítésére is kiváló alkalom a
közvetítés. Horváth László polgármester úr kiemelte, ilyen erős
mezőny még nem járt a városban, én kiegészíteném, hazánkban
sem. Elég a 2014-es Tour de France győztes Nibali, vagy épp
Cancellara, Vinokurov nevét megemlítenem.
A kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és
népszerűsítésével foglalkozó kormánybiztostól még megtudtuk,

Felvételünk a lenti tájékoztatón készült.

hogy terveik szerint néhány év alatt a magyarországi kerékpáros
körversenyt is hasonló szintűre szeretnék fejleszteni. A szlovén
mezőnyre egyébként sokan kíváncsiak voltak a városban, iskolás
csoportok, kerékpárosok, további sportkedvelők figyelték, ahogy
pár perc alatt végigsuhantak a rédicsi körforgalomtól a Lenti,
Kossuth út - Sugár út - Béke - Akácfa - Bethlen -Kossuth út Rédics útvonalon.
dj

Középpontban a kerékpáros turizmus
Immár második alkalommal találkoztak a Lenti Művelődési Központban a Szlovénia és Magyarország összefogásán alapuló, „Kerékpáros turisztikai szolgáltatáscsomagok
kialakítása Zala megyében”
projekt résztvevői, ahol az első
műhelymunka eredményeinek
összefoglalása és az öt létrehozott szolgáltatáscsomag bemutatása volt a fő téma. Egyéb
részletekről Márton György
ügyvezető igazgató (Logframe
Kft.) együttműködési és közlekedési szakértőt kérdeztük.
– Projektünk a Zala Megyei
Önkormányzat támogatásával Pácsonyi Imre, a megyegyűlés
valósulhat meg, melyben olyan alelnöke nyitotta meg az összeturisztikai szolgáltatáscsoma- jövetelt.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

gok összeállítása a cél, ami a
későbbiekben a kerékpáros turisták számára vonzó lehet. Az
első találkozón a helyi szereplők – szép számmal, legalább ötvenen összegyűltek –
szakértői segítséggel egyeztettek a lehetőségekről, a kínálatok csomagokba szervezéséről.
– Hogyan folytatódtak az
egyeztetések a mai találkozón?
– Próbáltuk a két találkozó
között a felvetéseket rendszerezni, végül öt szolgáltatás csomagot sikerült összeállítanunk, ami
kiajánlható lehet a turisztikai
piacra. Ezek között van amelyik
Lentiből csillagtúraszerűen vezet
például Lendvadedes, vagy épp
Bázakerettye irányába, illetve

van olyan általunk javasolt túracsomag is, ami a „Vasfüggöny kerékpárútra” illeszkedve ad javaslatokat útvonalakra.
Ez utóbbi Vas megyéből indulva egészen Tornyiszentmiklósig fűzi fel a településeket.
Az eseményt Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke
nyitotta meg, előrevetítve, hogy
az egyeztetések után Vas és
Zala megyei, valamint a szlovéniai partnerekkel történő regionális találkozóra kerülhet
sor az év végén, ahol már a
projektnek megfelelően nemzetközi szinten is értelmezhető, kiajánlható csomagok öszszeállítása lesz a cél.
(d)
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Energiahatékonysági találkozó Nagykanizsán a RURES projektben

Vass István ügyvezető adott tájékoztatást a résztvevőknek.

A Zala Megyei Önkormányzat az Interreg CENTRAL
EUROPE program keretében megvalósuló „A megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság fenntartható használatának
támogatása a rurális térségekben”, RURES CE933 számú projektben megtartotta 2. Helyi Szakértő Csoport találkozóját,
amelynek ezúttal Vass István passzívháza adott otthont. A találkozó elején Szabó Károly projektmenedzser köszöntötte a résztvevőket és röviden ismertette a projekt eredményeit. Mint megtudtuk, az első időszakban az energiahatékonysági projekt elméleti megalapozása ment végbe, mely során 2 tanulmány is készült, amely a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, valamint az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értékeket mutatja be. Ezen felül készülőben van egy olyan megvalósíthatósági tanulmány, amely alapot
biztosít egy új energiahatékonysági mikrohitel bevezetésének
KKV-k részére. A projekt későbbi szakaszaiban Lentiszombathelyen egy energiaudvar elnevezésű bemutató park kerül kiala-

kításra, amely segítségével az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a megújuló energia hasznosításának lehetőségeibe.
A projekt bemutatását követően Kókai Miklós, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitelmenedzsere ismertette a korábban említett ZALAGREEN mikrohitel terméket,
mint a zalai vállalkozásokat segítő jó gyakorlatot. Műhelybeszélgetés keretében Vass István, a HEVA Kft. ügyvezetője vezette be
a résztvevőket a passzívház építésével kapcsolatos szigorú előírások világába. Ismertette a rendezvény helyszíneként szolgáló
épület passzívházzá alakításának lépéseit, az egyes elemek kiválasztásához vezető tervezési folyamatot, illetve beszélt a működtetéssel kapcsolatos tapasztalatokról. A beszélgetés során szó
esett a passzívház kialakításának és működtetésének költségeiről
is, amely a viszonylag költséges beruházási igénytől eltekintve
rendkívül meggyőző eredményt mutatott a normál épületek
fenntartási költségeihez viszonyítva.
A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
További információ a projekttel kapcsolatban:
Zala Megyei Önkormányzat
Szabó Károly
szabo.karoly@zalamegye.hu

Már kétszer túráztak…
Most Lovászi volt a célpont
Az áprilisban alakult Gyalogló Idősklub Lovásziba szervezte
meg idei második túráját – tájékoztatta lapunkat Császár Dezső
klubvezető.
– A több mint 30 főből álló csapatot Jánosi Ferenc, a Kerkavölgye Baráti Kör Egyesület vezetője fogadta és kalauzolta
végig a lakótelep alatt húzódó bunkerrendszer labirintusain. A
túra során megtudtuk, hogy a létesítmény saját víz és áramellátással, szellőző berendezéssel volt felszerelve. Megnéztük az

Séta a bunkerben.

egykori parancsnoki szobát, telefonközpontot, valamint az
orvosi részleget is. Túránkat egyébként a Lenti Civilkurázsi
Közalapítvány támogatta.
dj
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Családi nap Reszneken

A tekecsapat: Csiszár Balázs csapatkapitány, Boczkó András,
Bundics Lajos, Harmat László, Horváth Péter, Horváth Zsolt,
Kulcsár Ferenc, Szabó Péter, Szunyogh Pál, Tamás Renátó,
Varga Márk.

A Humán Szolgáltatások
Fejlesztése a Lenti Járásban
EFOP 1.5.3. pályázat keretében
került megrendezésre a Családi nap Reszneken a szabadidőparkban, tudtuk meg Kercsmár István polgármestertől.
– Legalább 130-140 fő látogatott ki a rendezvényre,
ami a program sikerét jelezte
számunkra.
– Hogyan állították össze
a programot?
– Reggel a korai órákban
kezdetét vette a horgászverseny, majd 9 órakor elkezdődött a főzőverseny. A délutáni
programok Gubinecz Ákos népi
hangszer és népdal bemu-

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

tatójával kezdődtek, a fiatalok
és idősek egyaránt nagy érdeklődéssel hallgatták a térség
és egyéb vidékek népzenéjét.
A nap folyamán ingyenes ugrálóvár, kemencében sült langalló várta az érdeklődőket.
Családi vetélkedőkön különböző ügyességi versenyszá-

mokban mérkőzhettek meg a 2
fős csapatok (1 gyermek, 1 felnőtt), itt értékes nyereményekért
küzdöttek a kicsik és nagyok.
– Milyen érdekes feladatok
voltak?
– A feladatok közt szerepelt a „lóbáló” (ahol harisnyanadrágot kellett a fejre húzni
benne teniszlabdával és a vízzel töltött műanyag üvegeket
kellett eltalálni). Volt még simuló, pattogó, okoskodó játék,
ez utóbbi becsapós kvíz kérdésekből állt. Végül kispályás
focimeccs zárta a programsorozatot. A családi nap keretén
belül adta át a kupát és az
érmeket Monostori Anita, a
Za-la Megyei Tekeszövetség
el-nöke a HTT- Resznek tekecsapatának, amely megszerezte az NB II-ben a második helyet. A csapat 9 évvel ezelőtt a
3. helyen végzett, az idén sikerült ezt a teljesítményt is
túlszárnyalni, sok idegenbeli
győzelemmel és hazai pályán

1 vereséggel és 1 döntetlen
eredménnyel. A szervezőkkel,
résztvevőkkel együtt úgy gondoljuk, minden korosztály talált tartalmas időtöltésre lehetőséget a családi programunkon.
Horgászverseny: 1.Bundics
Lajos (Resznek), 2. Fordán
Géza (Lenti), 3. Bundics Norbert (Lenti). Külön díjazták a
leghosszabb halat kifogó horgászt is: Bundics Lajos 21 cmes fogásával lett az első.
Főzőverseny: 1. Szabó Andrea és Liszjákné Babolcsai
Erika csapata - Kapros nokedli
vargányás kakaspörkölttel, 2.
Reszneki Töketlen Csajok csapata, 3. Extrém ízek csapata.
Vetélkedő: 1. Csövesbánatok csapata, 2. Kékek, 3. Viki
és Peti SE.
A polgármester külön megköszönte a szervezők – Csiszárné Fliszár Eszter, BoczkóTóth Tímea – és segítőik közreműködését.
dj
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Rendkívüli időjárás - újfajta szemlélet

Gazdaságilag soha meg nem térülő beruházás lenne az elvezető kapacitás jelentős bővítése.

Az éghajlatváltozás által okozott károk már jelentkeznek:
rendkívüli intenzitású és mennyiségű esők.
Az előző három év rendkívüli csapadék eseményei egyértelműen változást mutatnak, és ez a változás kedvezőtlen. Az előrejelzések a lokális, nagy intenzitású esőzések gyakoriságának
növekedését jelzik.
A rendkívüli csapadék események egyre nagyobb károkat
okoznak, éves és országos szinten ez már több milliárd forintban
mérhető. A jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszerek ezeket a
rövid idő alatt leesett, nagy mennyiségű csapadék vizeket nem
tudják elvezetni azonnal, ezáltal elöntések, a víz által okozott
jelentős károk keletkezhetnek.
Általában ezen esetek vis maior eseménynek minősíthetőek,
így a felmerült kárt mindenkinek magának kell viselnie.
Fenti problémákra nem lenne tökéletes megoldás az elvezető
rendszerek jelentős kapacitás bővítése sem, ha lenne rá egyáltalán pénz. Gazdasági szempontból soha meg nem térülő beruházás lenne. A megoldás a korszerű, integrált csapadékvíz gazdálkodás, melynek megvalósítása a pénzen kívül sok odafigyelést,
rendszerszintű együttműködést, és nem utolsó sorban mindenkitől szemléletváltást követel.
Folyamatosan felhívjuk a figyelmet: amennyiben az intenzív
esőzések első 10-30 percében felfognák az ingatlantulajdonosok
az esővizet, a károk túlnyomó része elkerülhető lenne. És ezt
öntözési célokra használhatnák.
Ide kapcsolódó, hasonlóan fontos téma: A Zalavíz Zrt. működési
területén a szennyvíz elvezető hálózat elválasztott rendszerű, ami azt
jelenti, hogy csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetni TILOS!
A vezetékek és szennyvíz átemelők az elvezetendő szennyvíz
mennyiségére épültek ki, azok többlet csapadékvíz elvezetésére
nem alkalmasak.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Egy átlagos családi ház tetejéről 20 mm lehullott csapadékmennyiség esetében 2-3000 liter (2-3 m3) víz kerül elvezetésre. A
méréseink szerint 20 mm csapadék esetén 10-15 ezer m3 csapadékvíz kerül a szennyvíz hálózatba egyetlen nap alatt. Ez
azt jelzi, hogy az ingatlanok, ipari üzemek, intézmények közel
30 % bevezetheti a csapadékvíz legalább egy részét a szennyvízcsatornába.
Idén már több mint tíz alkalommal esett ennél jóval nagyobb
mennyiségű csapadék!
Mit okoz, ha a csapadékvizet a szennyvízhálózatba engedjük?
1. Zalavíz Zrt.-nek több tíz millió forint/év villamos energia többletköltséget, a szivattyúk, gépészeti elemek kopását,
gyorsabb elhasználódását, összességében szennyvízelvezetési
és tisztítási ráfordítások jelentős növekedését. Ez a
többletköltség jelenleg nem okoz díjnövekedést 2012 óta, de
jelentős forrásokat von el az alapfeladatoktól, így idővel
csökkenhet a szolgáltatás biztonsága és minősége, illetve ennek árát a következő nemzedékek fogják többszörösen megfizetni.
2. A túlterhelt szennyvíz elvezető rendszeren bekövetkező
kiöntések okozhatnak:
• Felesleges környezeti terhelést, esetleg környezeti kárt.
• Más fogyasztóknak, embereknek, intézményeknek elöntést, jelentős kárt, melyet – megfelelő ingatlanbiztosítás hiányában – senki sem térít meg!
Tulajdonképpen, aki szándékosan bevezeti a csapadékvizet a szennyvízcsatorna hálózatba, az hozzájárulhat környezeti károkozáshoz, vagy másoknak is kárt okozhat,
amiért felelősséggel tartozik. Felmerülhet továbbá az a tény
is, hogy gyakorlati értelemben jogtalan haszonszerzés végett,
kárt okoz.
A szabálytalan, szennyvízcsatornába történő csapadékvíz bevezetéseket folyamatosan ellenőrizzük és feltárjuk, a szolgáltatást szabályosan igénybe vevő fogyasztóink és a rendszer
fenntarthatósága érdekében.
A szabálytalan csapadékvíz bevezetés esetén a jogszabálynak
megfelelően az üzletszabályzatunkban meghatározott pótdíjat
számolunk fel, hogy a felmerült többletköltségünk legalább egy
részére legyen pénzügyi fedezet.
Kérjük Önöket, ellenőrizzék, hogy megfelelően történik
ingatlanukról a csapadékvíz elvezetés, és erre szomszédjukat
és ismerőseiket is kérjék meg!
Köszönjük, hogy figyelnek mások, környezetünk és a jövő
nemzedék érdekeire!
Arnhoffer András
ZALAVÍZ ZRT.
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