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Lassan visszatér az élet…
A külföldről hazaérkezők
száma befolyásolja Lentiben a
hatósági karaténban lévők adatait, tájékoztatott Horváth László a helyi állapotokról a vírushelyzet tükrében. Továbbra
sincs olyan személy, akit állapota, fertőzöttsége miatt kórházba kellett volna szállítani.
Ezeknek megfelelően Lentiben
nincs járványveszély, jóval a
megyei adatok alatt állnak a
mutatók. A megyei adatokat
egyébként az idősotthonokban
levő személyek közelmúltban
történt fertőzése növelte meg,
ennek következtében a térségünkben lévő hasonló intézményeket is ellenőrizték. A
Kolping Gondozási Központ
intézményeiben elvégezték a
szükséges vizsgálatokat, a hatóság mindent rendben talált,
nincs betegségre utaló jel az
intézményekben. Az eredmények fenntartása miatt továbbra is azt kérik a hozzátartozóktól, ne látogassák idős rokonaikat, ez mindenkinek a
közös érdeke. A koronavírus-

sal kapcsolatos vidékre vonatkozó könnyítő intézkedéseket
az önkormányzat meghozta,
működik a piac a megfelelő
előírások mellett, kinyithattak
a boltok, szórakozóhelyek, lassan visszatér az élet Lenti városába – mondta a polgármester.
Elővigyázatosságra továbbra is szükség van, ennek megfelelően a közelmúltban a megyébe érkezett hazai gyártású
fertőtlenítőszer-szállítmányból
Lenti is részesült a megyei tűzoltószövetség jóvoltából. A
négyliteres kiszerelésű flakonokat önkormányzatok, cégek,
civil szervezetek kapják kedvezményesen. Ezúttal 5500 liter Mol-termék érkezett tizenegy településre.
Lentibe a napokban kétféle, összesen mintegy ezer liter
Mol gyártotta fertőtlenítőszert
szállítottak. Az önkormányzat
eddig mintegy 13 millió
forintot fordított különböző
védekező eszközökre, amelyek
az intézményekhez, háziorvosi
rendelőkbe és a szakrende-

Lentiben Horváth László (középen), Stocker Dávid tűzoltóparancsnok (jobbra), Hordós Krisztina, a Le-Ko Kft. ügyvezetője
és Lőrincz Zsolt (balra) vette át a szállítmányt.

lőkbe kerültek. Annak tudatában, hogy a tisztító- és fertőtlenítőszerek beszerzése nem
zökkenőmentes, nagy örömmel
fogadta a helyi önkormányzat
a Magyar Tűzoltó Szövetség
zalai szervezetének segítségét,
az általános felület-, illetve
kézfertőtlenítő szerek beszerzését illetően. A kétféle szerből
összesen 117, illetve 123 cso-

magot vettek, át, több megrendelő is volt erre, az önkormányzat intézményei mellett a
Le-Ko Kft.-hez, illetve a katasztrófavédelmi kirendeltségre is került a szállítmányból.
A háziorvosi rendelőkbe, illetve a szakrendelésekre továbbra is előzetes bejelentkezés alapján fogadják a betegeket, emiatt
kérik az érintettek türelmét.

Temetőfelújítás Kálócfán
A Magyar Falu Programban benyújtott temetőfelújítás
lehetőségre pályáztak sikeresen Kálócfán, tudtuk meg
Szabó András polgármestertől.
– Térkövezésre pályáztunk
és közel 5 millió forintot nyertünk. Mindehhez 4,6 millió forint önerőre volt még szükség, hogy megvalósítsuk terveinket.
– Milyen munkálatokat végeztek el? 2
– 470 m felületet térköveztünk le, a két sírsor közé 3 m
széles sétányt alakítottunk ki,
és a ravatalozó környéke ka-

pott még térköves burkolatot.
Az ünnepélyes átadáson jelen
volt Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, akinek megköszöntük pályázatunk sikerét, a támogatását és kiemelném, azért vállaltunk ekkora önerőt a beruházáshoz, mert rosszabb időjárási körülmények között nagyon
nehéz volt a vizenyős talajon
megközelíteni a sírhelyeket. A
szilárd burkolatra nagy szükségünk volt, sokkal kulturáltabb, szebb körülmények között búcsúzhatunk szeretteinktől.
dj

A sikeres pályázatnak köszönhetően valósult meg a beruházás.
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„Őrtüzek a nemzetért”
Megemlékezés Rédicsen
A trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulója
alkalmából megemlékező rendezvényt tartottak a közelmúltban a magyar-szlovén határvonalon, Rédicsen. A megjelenteket Soós Endréné, Rédics
polgármestere köszöntötte:
– Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt, Rédicsen kerül megrendezésre ez az emlékező műsor – hangzott a polgármester asszony köszöntőjében. – Az itt élő embereknek
mindig nagyon fontos volt a
határon túli régióval való kapcsolattartás, falunk életének
szerves részét adja kiváló kapcsolatunk a Muravidékkel. Ez

a kapcsolat nem csak baráti,
hanem sok esetben rokoni is.
– 1920. június 4-én megállt
az élet Magyarországon –
kezdte az esemény szervezője,
Vigh László országgyűlési képviselő megemlékező beszédét.
– Harangszó jelezte: olyat tettek a magyarsággal, ami 1000
év alatt nem történt meg. Ilyen
tettet sem Európában, se máshol a világon ország ellen nem
követtek el. Kibírunk még száz
évet? Ma fejet hajtunk mindazok előtt, akik a határ túloldalán élnek, mert ők az elmúlt
100 évben sokat szenvedtek.
Az esemény folytatásában
dr. Sifter Rózsa kormánymeg-

Őrtűz-gyújtás Rédicsen.

bízott asszony gyújtotta meg
azt a nyílvesszőt, amit Vigh
László lőtt íjával a felállított
hatalmas farakás közepébe.
Zárásként Magyar János, Lendva polgármestere mondott
imát a határon túliakért, Bálint
Csaba operetténekes eléne-

kelte Erkel Ferenc Bánk
bánjából a Hazám, hazám
kezdetű áriát, majd a Zalai
47-es Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai díszsortűzzel tisztelegtek az emlékezők előtt.
dj

Emlékkövet avattak Bödeházán

Az emlékkövet Vigh László, Pácsonyi Imre és Bedő Andrea
avatták fel.

A magyar-szlovén határ menti Bödeházán Trianon 100. évfordulóján a nemzeti összetartozás szimbólumaként avattak pünkösdhétfőn emlékkövet a falu szentisvánlaki részében.
– Bödeházán a történelem mély nyomot hagyott – kezdte köszöntőjét Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere. – Sokan elmentek már az 1910-ben állított útszéli kereszt mellett, de nem
érezték át a korábbi szétválasztás szomorúságát. Hetés muravidéki és magyar települései egy közös projekt révén 2015-ben elnyerték az Európa Tanács tájdíját, ekkor sikerült újra összekapcsolni Hetés falvait, melyeket a vasfüggöny idején elszigeteltek
egymástól. Az elszigetelés még korábban, az országhatár meghúzásával kezdődött, a trianoni szerződéssel, mely kettévágta a
területet. A kereszt mellett húzódott a határ egy ideig, a szerződés összeállításakor pedig megfeledkeztek Szentistvánlakról,
melyet sokan ma is akkori nevén, Jósecnek neveznek és egy időre a település a délszláv állam része lett. A mostani határt, mely a
Barátság Parkon át húzódik csak 1922-ben véglegesítették.
A történeti hátteret Göncz László történész ismertette. A
részletes tájékoztatóból kiderült, hogy 1919 nyarán a délszláv

csapatok megszállták a Muravidéket, a ma Bödeházához tartozó
Szentistvánlak (Jósec) falut is. A békekonferencia szövege felsorolja a határszakasz alakulását, de az akkor még önálló Jósec
nem lett nevesítve. A térség lakossága és a megszállók közt voltak konfliktusok és visszacsatolási próbálkozások magyar részről, de nemzetközi támogatás nélkül ezek nem jártak sikerrel,
közben pedig aláírták a trianoni diktátumot. Ezután 1921-ben a
határmegállapító bizottságok megkezdték munkájukat és Hetésben
olyan döntést hoztak, hogy a délszláv csapatok vonuljanak ki
Jósecről. A település végül azért került Magyarországhoz, mert
Bödeházához közelebb fekszik, mint a szomszédos Zsitkóchoz.
Az avatáson részt vett Vigh László miniszteri biztos, a térség
országgyűlési képviselője, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Horváth Ferenc, muravidéki kisebbségi magyar
parlamenti képviselő, Magyar János, Lendva polgármestere és a környékbeli magyar és muravidéki települések vezetői, képviselői.
Vigh László a trinoni békediktátum következményeiről és
igazságtalanságáról szólt, majd arról beszélt, hogy a legújabb
kori parlament döntése volt, hogy mindazon határon túliak, akik
magyar állampolgárok akarnak lenni, azzá válhassanak. Mintegy
1,1 millió ember élt már ezzel a lehetőséggel.
A Molnár Attila kőfaragó által készített emlékkövet Végi
Csaba esperes áldotta meg.

Közzététel
A Kerka Kulturális Egyesület (8960, Lenti, Templom tér 5.)
2019. évi gazdálkodásának fő mutatói:
Mérlegfőösszeg: 10 807 eFt;
Közhasznú tevékenység bevételei: 9 028 eFt;
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 6 525 eFt;
Tárgyévi eredmény: 2 387 eFt;
SZJA 1% bevétele: 281 eFt
Köszönjük az 1%-os felajánlásokat, kérjük a jövőben is
támogassák egyesületünket!
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A megyei közgyűlés elnökének döntéseiről
tasztrófavédelmi igazgatóság
illetékes munkatársának. Erre
tekintettel határozati javaslat
nem szerepelt az előterjesztésben.
A közgyűlés elnöke elfogadta a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2019.
évi működéséről szóló beszámolót. Az Alapítvány eredményes évet zárt 2019-ben, amit
az is alátámaszt, hogy 2019.
december 6-án az Év Vállalkozója Díj átadási ünnepségen
elismerésben részesült, a díjat
az Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, Pácsonyi Imre vette át
Varga Mihály pénzügyminisztertől és Tolnay Tibortól, a
VOSZ elnökétől.
Az M9 Térségi Fejlesztési
Tanácsban az érintett megyei
önkormányzatokat két fő képviseli, a közgyűlés elnöke mellett a képviselő-testület által
delegált tag. A Zala Megyei
Önkormányzat részéről Pácsonyi Imre alelnök került delegálásra a Tanácsba.
Döntés született a Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendeletének módosításáról. A 2020. évi költségvetés elfogadásakor az önkormányzat és a hivatal 2020.
évi bevétel-kiadási főösszege
629.523 e Ft-ban került meghatározásra. A változtatás eredményeként a főösszeg 805.211 e
Ft-ra módosult, miután az önkormányzat újabb hat pályázat
elbírálásának nyertes eredményéről kapott tájékoztatást, ebből három a Terület – és Településfejlesztési Operatív Programban kerékpárút-fejlesztést
tartalmaz, három pályázat pedig a határmenti szlovén és

Dr. Pál Attila

horvát együttműködési programban valósul meg.
Az Agrárminisztérium és a
Hungarikum Bizottság 2020.
március 23-án írta ki a 2020.
évi, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására szóló pályázati felhívását, melyre
a megyei önkormányzat benyújtotta pályázatát. A felhívás
célterülete „Nemzeti értékek
(települési, tájegységi, megyei,
ágazati, külhoni települési,
külhoni tájegységi, külhoni
nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek és hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése rendezvények megvalósításával.” A pályázat alapján 2021. február-április hónapokban kerül sor egy kétfordulós vetélkedőre, melyet általános iskolai felső tagozatos
és középiskolás diákoknak hirdet meg az önkormányzat,
bevonva a muravidéki Lendva környékét is. A pályázat

3.461.800 Ft-os költségvetéssel került benyújtásra.
A megyei kitüntető cím,
valamint díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 13/2007.
(VI.26.) ÖR számú rendelet
módosítására is sor került, a
változtatás eredményeként a
megyei elismerések száma 11ről 9-re csökkent, valamennyi
díjból 2021. évtől kezdődően 1
kerül átadásra. A közgyűlés elnöke a vonatkozó rendeletben
előírt előkészítő bizottság javaslata alapján határozott a 2020.
évi kitüntető cím és díjak adományozásáról is (11 db), melyek a megyei közgyűlés ünnepi ülésén kerülnek átadásra.
A megalkotott rendeletek,
illetve a határozatok a Zala
Megyei Önkormányzat Közlönyében kerültek kihirdetésre,
mely megtalálható a www.
zala.hu honlapon.

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

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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A koronavírus-járvány következtében elrendelt veszélyhelyzetben képviselő-testületi
és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a közgyűlés
feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. A megyegyűlés 2020. júniusi ülésének megtartására ezért nem
kerülhetett sor. Dr. Pál Attila,
a megyei közgyűlés elnöke
2020. június 2-án a következő
döntéseket hozta:
A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő
bizottsági tagjai a Szervezeti
és Működési Szabályzatban
foglaltak alapján valamennyi
előterjesztést a szokásos eljárásrend szerint előzetesen kézhez kaptak. A megküldött előterjesztésekkel kapcsolatban a
közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
Hét előterjesztés került
összeállításra, ezek közül egy
kivétellel a döntést a közgyűlés elnöke a fent hivatkozott
jogszabályban foglaltak szerint
meghozta. A kivétel a „Tájékoztató a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2019. évi tevékenységéről.”
című előterjesztés volt, amit
szintén kézhez kaptak a képviselők, ugyanakkor a közgyűlési dokumentum a veszélyhelyzet megszűnését követően
ismételten a testület elé kerül
annak érdekében, hogy a képviselők kérdéseiket személyesen is feltehessék a ka-

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
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Újabb enyhítések a kormányhivatali ügyintézésben is

Újra jár a „kormányablak busz”.

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően újabb
enyhítések történtek a kormányhivatali ügyintézésben is. Ennek
részleteiről kérdeztük dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat.
– A Kormány intézkedése tartalmazza a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend visszaállítását, vagyis
2020. május 25-től ismét előzetes időpontfoglalás nélkül kereshetőek fel a Zala megyei kormányablakok és kormányhivatali
ügyfélszolgálatok, 2020. június 2-tól pedig az okmányirodák is.
A járványügyi helyzettől függően azonban továbbra is kiemelt
fontosságú az egészség védelmét szolgáló óvintézkedések betartása – mondja Zala megye kormánymegbízottja.
– Milyen előírásokat kell betartani?
– Az ügyfelek és az ügyfélszolgálatokon dolgozó kollégák egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfelelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az
ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszkban, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak
a kormányablakokban és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.
– Az előzetes időpontfoglalás továbbra is működik?
– Amennyiben előzetes időpontfoglalással szeretné valaki
felkeresni a kormányablakokat, úgy továbbra is interneten vagy

a 1818-as telefonszámon tudja azt megtenni. A Zala megyei
kormányablakok, valamint ügyfélszolgálatok nyitva tartásáról
ügyfeleink a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala) tájékozódhatnak. Fontos kiemelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu oldalon. A
kényelmes ügyintézés érdekében mindenkinek azt javaslom,
hogy először látogasson el a www.mo.hu honlapra az elektronikus ügyintézési lehetőségek feltérképezése céljából.
– A korlátozó intézkedések megszüntetésével újraindult a kormányablak busz is?
– A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok a kormányablakkal nem rendelkező településeken ismét megkezdhették
működésüket. A szolgáltatás újraindítása elsősorban a kistelepüléseken élő állampolgárokat segíti, megkönnyítve ezzel ügyeik
intézését, és megkímélve őket a tömegközlekedés veszélyeitől.
– Itt is vannak óvintézkedések?
– A tevékenység megkezdése természetesen a megfelelő
óvintézkedések betartása mellett lépett életbe. Fokozottan kérjük
ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálaton történő megjelenés
során használjanak szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt,
valamint várakozás közben lehetőség szerint tartsanak egymástól
legalább 1,5-2 méter távolságot.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormányablak busz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre
meghatározott időpontokban érhető el olyan településeken, ahol
nem működik állandó jelleggel kormányablak. Lehetőséget teremt továbbá az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kollégiumok, rendezvények, fesztiválok, stb.) történő, eseti jellegű
kiszolgálására is.
A Zala megyei kormányablak busz aktuális menetrendje
megtalálható az alábbi linkre kattintva: http://kormanyablak.hu/
hu/zala-megye-mobilizalt-ugyfelszolgalat

Sikeresek a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtható munkahelyvédelmi támogatások
Soha nem voltak olyan
kedvezőek a foglalkoztatási
adatok, mint márciusban, amikor a koronavírus-járvány elérte Magyarországot. A kormány
számos gyors intézkedéssel
sietett a munkavállalók és a
munkáltatók segítségére. Erről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– A csökkentett munkaidős
támogatást a veszélyhelyzet
időtartama alatt, valamint a
veszélyhelyzet megszűnését
követő legfeljebb egy hónapos
időszakban a munkáltató és a
munkavállaló közös kérelemben igényelhetik. A támogatás
– melynek célja az átmeneti
gazdasági nehézség miatt a
munkavállalók munkahelyeinek megőrzése – három hónapra állapítható meg, mértéke
a munkavállaló alapbére össze-

Dr. Sifter Rózsa

gének a kieső munkaidőre járó
részének hetven százaléka.
Egyéni fejlesztési idő esetén a
munkabér összege a támogatással együtt el kell, hogy érje
a munkavállaló alapbérét. A

támogatás havi összegének
meghatározásakor maximálisan a nettó legkisebb munkabér kétszerese vehető figyelembe – részletezte a bevezetett gazdaságvédelmi intézkedések egyik típusát dr. Sifter
Rózsa.
– Mi a kutatásfejlesztési
szektort érintő bértámogatás
célja?
– A kutatásfejlesztési szektort érintő bértámogatás célja a
magasan képzett munkavállalók (például kutatók, fejlesztő
mérnökök) munkahelyének védelme, a dolgozók munkabérének fenntartása, valamint a
tartós foglalkoztatásuk biztosítása a magyar munkaerőpiacon. A támogatás időtartama
legfeljebb három hónap, havi
összege munkavállalóként nem
haladhatja meg a 318.920
forintot.

– Mi a munkahelyteremtő
bértámogatás lényege?
– A kormány újabb segítségként 2020. május 18. napjától elindította a munkahelyteremtő bértámogatást, mely a
nyilvántartott álláskeresők munkaviszonyban történő foglalkoztatásához a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain kérelmezhető. A támogatás időtartama hat hónap lehet, további
három hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Mértéke a bruttó munkabér 100%-a, de legfeljebb 200 ezer forint havonta.
A támogatásokkal kapcsolatos tájékoztató anyagok,
nyomtatványok megtalálhatók
a www.munka.hu oldalon.

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Óvodák és bölcsőde újranyitása
Az előzetes felmérések, majd a tapasztalat alapján Lentiben
mintegy 50 százalékos kihasználtságról számoltak be a bölcsőde
és a Mesevár Óvoda vezetői az újranyitás első napján.
– Nagyon gyorsan kellett reagálnunk a kialakult helyzetre, az
iskolákban elkezdődött a digitális oktatás, mi pedig szinte egy
hét alatt elindítottuk az online óvodát – utal a veszélyhelyzet
meghirdetésekor tett intézkedésekre Gál Elekné óvodavezető. –
Zárt Facebook csoportokon belül tartottuk a szülőkkel a kapcsolatot és a tapasztalataink, a visszajelzések azt mutatják, nagyon
nehéz volt otthon a gyerekeikkel a digitális oktatásban való részvétel. Sok szülő talán most ismerte el leginkább az óvodapedagógusok nevelő és oktató munkáját, melynek nagyon örülünk. A
szülők sok esetben – mivel a nagyszülők védett korban voltak –
a szabadságuk terhére, vagy a home office ellátásban próbálták
megoldani gyermekük felügyeletét.
Az intézményekben az egészségügyi előírások betartásával
készültek fel az újranyitásra, a munka indulásával naponta
Újra benépesülnek az intézmények játszóterei.

Falugondnoki szolgálat
indult Belsősárdon

többször végeznek fertőtlenítést, szabályozták a szülők bejutását
az intézményekbe.
– Mindezek ellenére jogos a szülő elővigyázatossága, a
székhelyintézménybe 70, a telephelyre 55 gyermek érkezését
regisztráltuk a nyitás napján, ami a beíratott gyermeklétszám
felét jelenti – tette hozzá Gál Elekné.
Reistetter Andrea, a lenti bölcsőde vezetője a tájékoztatón
elmondta, március 17-től egy hónapon át nem vették igénybe az
ügyeletet a szülők, az azt követő hetekben 2-3 fő érkezett, az
újranyitáskor pedig 21 kisgyermekkel kezdték a napot. Arra számítanak, hogy a beíratott gyerekek többsége néhány hét múlva
újra velük lesz.
D.J.

Felújítják az óvodát Pákán
Balról Vigh László, az autóban ül Farkas Zoltán, Vida József
és Balláné Kulcsár Mária.

Belsősárdon új, kilenc személyes falugondnoki busszal
elindul az önálló falugondnoki szolgálat.
Erről Vigh László miniszteri biztos, a térség országgyűlési
képviselője és Vida József, a település polgármestere számolt
be. A kisbusz átadásán mellettük részt vett Balláné Kulcsár
Mária, a rédicsi közös önkormányzati hivatal jegyzője, valamint Farkas Zoltán falugondnok.
– A Magyar Falu Program tavaly indult, négy évre szól és
nagyon sikeres – mondta Vigh László. – Olyan területeket érint
a kistelepüléseken, melyekre korábban nem tudtak pályázni,
egyebek mellett járdák, utak fejlesztésére, épületek felújítására,
illetve kisbuszra is. Belsősárdon is járműre volt szükség, örömmel segítettünk, hiszen minden település számít. A kisebb falvakban meg kell oldani az idősek orvoshoz szállítását, az étel
kihordását, bevásárlást. A jelenlegi vírushelyzetben fel is erősödött a segítségnyújtás jelentősége, ezért életbevágó egy ilyen
közlekedési eszköz megléte.
– Június elsejével elindítottuk az önálló falugondnoki szolgálatot, ehhez szükség van a kisbuszra – mondta Vida József. –
Ezzel hatékonyabban tudjuk majd ellátni a szükséges feladatokat. Az idősek széles körű ellátása mellett a betegek szállítása, a bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ebédkiszállítás is ide
tartozik, illetve vállaltuk a programban az óvodások és az
iskolások háztól házig szállítását, de rendezvényeken fellépők
utaztatását is meg tudjuk oldani.

A Falumegújítási Programba beadott sikeres pályázatuk
révén kerülhet sor Pákán az
óvoda felújítására, tájékoztatott
érdeklődésünkre Lukács Tibor,
a település polgármestere.
– 30 millió Ft-ot nyertünk,
de sajnos ebből az összegből a
teljes felújítást nem tudtuk
volna elvégezni, így önerőre
volt szükségünk – avat a részletekbe Lukács Tibor. – A felújítás szükségszerűségét mi
sem bizonyítja jobban, hogy

Sikeresen pályáztak.

csak a villamossági szerelés
3,5 millió Ft volt az épületnél,
2 millióba került a tervezés,
pályázatírás, műszaki ellenőrzés és még sorolhatnám az
ilyenkor felmerülő költségeket. Kora tavasszal a tető szigetelése történt meg, most pedig a belső munkák folynak,
fűtéskorszerűsítés, gépészeti
munkák, valamint hideg-meleg burkolatok felvitele, festés
és mázolás történik.
dj
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Az energiahatékonyság javítását tűzték ki célul…
Hat európai ország partnersége
A RURES projekt 2017.
júliusában kezdődött, a partnerségben hat európai ország
(Horvátország, Csehország, Németország, Magyarország, Lengyelország és Szlovénia) vesz
részt, amelyek a vidéki területek energiahatékonyságának javítása és a rurális (vidéki,
falusi) területek megújuló energiaforrásainak kiaknázása érdekében fogtak össze. Lassan a
projekt végéhez érnek a résztvevők, ugyanis az 1,8 millió
eurós ERFA támogatással, valamint a magyar kormányzat
támogatásával megvalósuló pályázat 2020. júniusában zárul.
Magyarországról a Zala Megyei Önkormányzat és a szom-

bathelyi székhelyű NyugatPannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vesz részt az
együttműködésben.
A projekt keretében minden
partnerrégióban helyi támogatói csoportok jöttek létre, amelybe az energiahatékonyság területén közreműködő szereplők, intézmények kaptak meghívást, azzal a céllal, hogy vegyenek részt az aktuális projekt
tevékenységek,
energiahatékonysági intézkedések megtárgyalásában, véleményezésében.
A Zala megyei helyi támogatói
csoport legutolsó ülését online
módon tartotta meg, ahol a
projekt keretében elkészült kal-

Lenti lentiszombathelyi városrészében a volt iskolaépület
udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra.

A szlovéniai Solar-Park (helyszín: Puconci).

kulátort ismertették és különböző helyi jó gyakorlatokat
mutattak be: Lenti és Mórahalom városban a geotermikus
energia szerepéről hallhattak
érdekes gondolatokat.
A partnerek felkutatták a
megújuló energiaforrások, energiahatékonysági intézkedések
alternatív finanszírozási modelljeinek legjobb gyakorlatait, erről egy kézikönyvet is készítettek. Az angol nyelvű kézikönyvben az Otthon Melege
Program, mint magyarországi
jó gyakorlat is helyet kapott.
A projekt során megvalósíthatósági tanulmányok kerültek kidolgozásra annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az energiahatékonysá-

gi és megújuló energia rendszerrel kapcsolatos intézkedések alternatív anyagi forrásokból történő megvalósítására. Az
elkészült két tanulmány bemutatja a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, valamint
az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értéket.
Értékkalkulátor
Innovatív eszközként kifejlesztésre került egy új online
alkalmazás, egy úgynevezett
„értékkalkulátor”, amely magánszemélyek, vállalkozások,
közintézmények számára is
ingyenesen elérhető az interneten(http://decisiontree.eu/
linken keresztül).

2020. június
A kalkulátor különböző
megújuló energiaforrások (biomassza, geotermikus energia,
fotovoltaikus energia és hőszivattyúk)
felhasználásával
foglalkozik, bizonyos kérdéscsoportok megválaszolását követően információkat nyerhetünk a kiválasztott energiatípus
felhasználásáról,
társadalmigazdasági előnyeiről.
Beruházások
Németországban, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban is bemutató jellegű beruházásokat valósítottak
meg. A Muraszombat közelében levő Puconci településen
egy Solar-Park került kialakításra, amely három fő elemből
áll: egy napelemes „E-fa” négy
fotovoltaikus panellel, egy napelemes pad az elektronikus
eszközök töltéséhez, valamint
egy intelligens árnyékolt pad,
hat fotovoltaikus panellel,
LED-es megvilágítással, valamint ülő- és pihenő felülettel az
e-eszközök kényelmes töltéséhez.
Zala megyében képzési és
bemutató céllal Lentiszombathelyen a volt iskolaépület udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra,
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A kalkulátor funkcionális diagram alapján működik. A felhasználó meghatározza az egyes lépések paramétereit, a preferenciáit és válaszol egyes adatokkal és műszaki információkkal kapcsolatos kérdésekre.

ahol napkollektor, napelemes
rendszer, szélgenerátor, valamint egy mobil növényi olajjal
táplált mini erőmű áll az érdeklődők rendelkezésére.

További tervek
Az energiaudvar további
fejlesztési tervei között szerepel, hogy megismertesse már
az óvodásokkal, kisiskolásokkal a környezetbarát és energiatudatos életvitel gyakorlati
oldalát, új lehetőségeket mutasson be mind az áramellátás, mind a melegvíztermelés
terén.
Egy interaktív kiállítótér
kialakítása is a jövőbeni tervek
között szerepel, ahol a nagyméretű érintőkijelző segítségé-

vel különféle információkhoz
juthatnak a látogatók, megtekinthetik akár az aktuális időjárás előrejelzést, vagy energiahatékonysággal kapcsolatos ismereteiket bővíthetik.
Hasonlóan a szlovéniai példához, egy kültéri, napelemes
töltő megoldásokat magában
foglaló eszközpark is a tervek
között szerepel, ahol a mobil
eszközöket napenergia segítségével tölteni lehetne a vezetéknélküli, illetve USB csatlakozókon keresztül.

Változatos az alkalmazási lehetőség.

Napelemes pad…

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
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Turisztikai látogatóhely, óvoda felújítása
Lovászi tervek

Kovács Ferenc kezében a Tankállomás, mint felújított turisztikai fogadóhely látképével.

Kovács Ferenccel, Lovászi polgármesterével beszélgettünk a
befejeződő felújítási munkálatokról és pályázataikról.
– Ahogy az elmúlt számban arról részletesen beszámoltunk,
az önkormányzati étterem felújítása befejeződött, jelenleg a bútorozása történik meg, nagyon reméljük, mihamarabb tudunk
vendégeket is fogadni az étteremben. A Kerkaland pályázatunk
keretében az I.-es Tankállomás felújítása történik meg, ide egy
látogatóközpontot, fogadóhelyiség kialakítását tervezzük, kapcsolódva a légópince látványosságához.

– Milyen további tereik vannak?
– A könyvtár felújítása következik, itt az Lovászi Bányász
Kulturális Egyesületünk nyert 3,5 millió forintos támogatást,
amiből parketta és polcrendszer felújítás, festés, számítógépes
park bővítése fog megtörténni. A közelmúltban jelent meg civilszervezetek számára egy kiírás, ebből, ha sikeres lesz, egy belső
rekonstrukciót terveznénk az épületben. Támogatói szerződésre
várunk egy többszereplős Interreg pályázatunkhoz, ez is a légópincéhez kapcsolódik, látványelemek, villanyszerelés, egyéb
munkálatok elvégzését tervezzük ebből az összegből. Beadott
pályázatunk van a Lovászi-Tormafölde összekötő út felújítására,
ami nagyon rossz állapotban van. Nagyon fontos a fogorvosi
rendelővel kapcsolatos projektünk, ahol a védőnői szolgálat és a
rendelő egy helyre telepítése lesz a megvalósítandó feladat, várunk az eredményre. Végül az óvoda felújításának tervét említeném, és egy játszótér kialakítását. Az előbbire tavaly nem sikerült támogatást kapnunk, az idén két helyen is volt kiírás, mindkettőt beadtuk, reméljük, hogy szép felújított óvodánk lesz a
közeljövőben – sorolta a terveket a polgármester.
Megtudtuk még, hogy az önkormányzat nem tervezi idén a
helyi strandfürdő megnyitását, egyrészt annak folyamatban lévő
felújítási munkálatai, valamint a koronavírus szigorúbb szabályainak való megfelelés hiánya miatt. Kovács Ferenc még hozzátette, a lakosság részéről nagy az érdeklődés a lomtalanítás időpontja iránt. A Lenti Hulladékkezelővel történt tárgyalása alapján
arról tájékoztatott, hogy szeptember 14-én lesz.
dj

A szolgáltatás fontossága…
Pásztor Andrea személyében – két évre szóló megállapodás alapján – új jegyzője
van Zalabaksának. A jelenleg
Vas megyében élő szakembert
Horváth Ottó polgármester javaslatára kerestük fel új hivatalában és kértük rövid bemutatkozásra:
– Nyírségi születésű vagyok, ott kezdtem közigazgatási pályafutásomat, különböző
önkormányzatoknál. 1993-ban
végeztem el az Államigazgatási Főiskolát, nappali és levelező tagozaton. Az első jegyzői

munkaköröm Tiszamogyorós
volt, ami Szabolcs megyében
van. 2002-ben már a Balatonparton, Kőröshegyen voltam
jegyző, majd egy párkapcsolat
hozott közel húsz éve ide Vas
megyébe.
Náraiból
járok
Zalabaksára, májustól töltöm
be a jegyzői tisztséget.
– Hogyan sikerült az önkormányzatokkal megismerkednie, felvenni a munkát?
– Mindegyik testülettel megismerkedtem, a válsághelyzet
egy kicsit akadályozott mindebben, hiszen nincsenek testü-

Síremlék akció!
Sírkertünkben felállított
síremlékekre 10% árengedmény,
ezenkívül BIZONYOS síremlékek
árából 20-35% árengedmény,
esztétikai problémák miatt.
Akciónk július 20-ig tart.
Ezenkívül vállaljuk egyedi
síremlékek gyártását.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Böőr Kőfaragó Kft., PACSA • 06/30-400 26 53

Pásztor Andrea a zalabaksai hivatalban.

leti ülések, de gyorsan igyekszem bekapcsolódni a munkába, megteremtettük a lehetőséget az ismerkedésre. Ugyanilyen hivatalban dolgoztam korábban, ahol öt település tartozott a működési körünkbe, az
ottani gyakorlat nem a települési megosztás, hanem a feladatok meghatározása volt
egyéni munkaterületek kialakításával.
Megtudtuk, hogy az új
jegyző érkezésére azért volt
szükség, mert a helyi jegyző
szülési szabadságát tölti, az őt
helyettesítő Stokker Balázs megbízott jegyző pedig Csesztregre, az önkormányzathoz távozott.

– Célom, hogy mindenben
segíteni tudjam az önkormányzatok munkáját, alapvető hitvallásom a szolgáltatás biztosítása. Hatóság vagyunk, de
fontos a település működésének segítése, az ügyfélbarát
hozzáállás – folytatta gondolatait jegyzői hitvallásáról Pásztor Andrea. – Legfontosabb
feladatom még a további ismerkedés, a szerkezet áttekintése, esetleges változtatások
számbavétele a munka még hatékonyabbá tételéhez, a folyó
ügyekbe való bekapcsolódás.
Jelenleg még az anyakönyvvezetői feladatokat is el kell látnom Zalabaksán.
D.J.
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A gyalogosok biztonságáért HOME-futás Lentiben
A gyalogosok közlekedésbiztonságára fókuszál az országos baleset-megelőzési kampány, ami Zala megyében is
útjára indult. A városban, a
Zebra-terv közlekedésbiztonsági akcióhoz kapcsolódva a
Kossuth út és az Akácfa utca
kereszteződésébe a közlekedési rendőrök színes szórófestékekkel érkeztek az akció
keretében, a munkába bekapcsolódott egy általános iskolás diákokból álló csapat is,
amelynek tagjai segítettek a
piktogramokat felfesteni a zebrák előtti járdaszakaszokra.
– A zebrák előtt élénk rózsaszín, áthúzott fülhallgatót
és a narancssárga, áthúzott

mobiltelefont ábrázoló jelzést
festettünk fel közösen a gyerekekkel – részletezte Komláti
Beatrix őrnagy, a Lenti Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályának vezetője. – A piktogramokat az önkormányzat által kezelt közterületekre festettük, az akciót
Horváth László, a város polgármestere is támogatta.
– Mielőtt az úttestre léptek, mindig győződjetek meg
arról, hogy biztonságosan át
tudtok-e menni anélkül, hogy
veszélybe sodornátok magatokat, vagy másokat – hangzottak az alosztályvezető intő szavai a jelenlévő gyerekeknek.
(d)

Komláti Beatrix rendőr őrnagy tájékoztatja a tanulókat.

Középen dr. Böröndi Gábor altábornagy, jobbról Vigh László,
balról Horváth László.

Az ország 19 településén egyszerre futottak a közelmúltban
a Honvédelmi Országfutás a Magyarok Egészségéért akcióban
a honvédség sportolói. Lentiben dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokhelyettese nyitotta meg
a stafétafutást.
– A Magyar Honvédség szerepvállalása kiemelt a koronavírus elleni küzdelemben. Az első időszakot lezárhattuk azzal,
hogy lokalizáltuk a járványt. Egyrészt részt vettünk a határ zárásában, nem csak a migrációs pontoknál, hanem a többi országhatár részeken is, jelenlétünk észlelhető a nagyobb városokban, ellenőrizzük a tranzitzónákat és több mint ezer egészségügyi intézményben végeztünk fertőtlenítési munkálatokat.
Kijelölt kórházparancsnokaink vannak Zala megyében is, hozzájárulva a készletgazdálkodás biztonságához. Mindemellett a
nagyobb ipari vállalatok működtetésében is részt vesznek alakulataink – foglalta össze a parancsnokhelyettes érdeklődésünkre szerepüket.
Dr. Böröndi Gábor altábornagy egyébként maga is sportfelszerelést öltött, így köszöntötte a futás résztvevőit, maga is
lefutotta a kijelölt távot, mint elmondta nagyon fontos a példamutatás a honvédség berkeiben.
Az eseményen jelen volt Vigh László országgyűlési képviselő, Horváth László, Lenti polgármestere, a futók között
Drávecz Gyula alpolgármester.
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Megújult az óvodaterasz Csesztregen

Balról Vigh László, Cseke Erika, Bedőné Lőrincz Valéria óvodapedagógus, Bedő Róbert.

A veszélyhelyzet enyhülésével, az óvoda újranyitásának első napján birtokba vehették felújított óvodateraszukat a csesztregi ovisok. A beruházásról Bedő Róbert polgármester elmondta, a faluprogram segítségével a helyi
intézmény fenntartó helyi tíz
önkormányzat pályázott az óvodaudvar felújítására, közel ötmillió forint támogatást nyertek el.

– Komplex a felújításunk,
egyrészt tartalmazza a terasz
modern gumiburkolattal való
borítását, valamint egy ivó kutat, amelyet a közeljövőben fogunk felállítani – tette hozzá a
polgármester. – Tavaly egyébként szinte maximális kihasználtsággal működött óvodánk, most
egy kis visszaesést tapasztaltunk a létszámban, de ez biztos
csak egy átmeneti állapot. Három csoportban, 61 gyermek ke-

Szép mosoly egy nap
alatt – csak mese?
Nem a
Marton.Dentalnál!
Azonnali implantációt és
ideiglenes pótlást biztosítunk
már az első kezelési napon,
hogy Ön mosolyogva
távozhasson!

rült beíratásra. Tíz éven belül
újítottuk meg két intézményünk,
az óvoda és iskola épületét.
A modern, gumiborítású terasz átadásán jelen volt Vigh
László országgyűlési képviselő,
aki kiemelte, Csesztreg egy központi település, iskolával, óvodával, háziorvosi rendelővel, védőnői szolgálattal rendelkezik,
a helyiek felelőssége, milyen
szintű iskolaelőkészítő pedagógiai munkát, feltételeket biztosítanak az ide járó kicsiknek.
Az új különböző játszóelemekkel díszített teraszburkolat
használhatóságát Cseke Erika, a

Tündérkert óvoda vezetője foglalta össze érdeklődésünkre:
– Elsősorban kiemelném a
balesetmentes környezet kialakítását, melyet ezzel a környezettel, fejlesztő játékok kiépítésével egészítettünk ki. Mozgásfejlesztés, a környezeti nevelés,
a matematika, a térbeli irányok,
tájékozódás mind fejleszthető
és gyakorolható a burkolat által. Vannak hagyományos elemek, a régi ugróiskola, de
találhatók itt számképek, mértani alakzatok, valamint labirintus rendszerű játékelem.
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Nyílászárócsere a Lámfalussy SZKI-ban
Még a koronavírus járvány kihirdetése előtt sikerült
közbeszerzési eljárást lefolytatnia a lenti Lámfalussy SZKI
vezetésének a tervezett felújításokat illetően, melyet a kialakult gyakorlatuknak megfelelően helyi vállalkozó nyert
el, tudtuk meg Tótiván Endrétől, az iskola igazgatójától.
– A munkálatok elvégzésének határideje eredetileg augusztus közepére szólt, de a
lehetőségek most – a digitális oktatás okán – előbb megengedték a felújítás elkezdését –
tette hozzá az igazgató. – Az
első lépés a tantermek nyílászáróinak cseréje, a déli oldalon fából, az északi oldalon
szakmai megfontolásból műanyag ablakok kerülnek beépítésre. Természetesen minden egyéb helyiség, folyosók,
raktárak, irodák, szociális helyiségek nyílászárói cserére kerülnek. A fenntartó jóvoltából,
a megbontott felületek újrafes-

tése is megtörténhet, tehát elmondhatjuk, teljes körű felújítást végezhetünk.
– Milyen összegekről beszélhetünk a beruházás kapcsán?
– Az ablakcsere több mint
7,1 millió forintba kerül, melyet egyrészt az iskola gazdálkodott ki, valamint a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
biztosított számunkra. Kiemelném, amióta a ZSZC-hez kerültünk, azóta a mellékhelyiségeink, a folyosók rendbetételére 11 millió forintot kaptunk, a szociális helyiségekre,
a kerítésünkre, az udvar térkővel való borítására további 7
milliót. Mindez azért fontos,
mert eddig a diákok, és kollégáim, a szakoktatók által elvégzett felújítások fértek bele
költségvetésünkbe.
Összesen 30 nagy méretű ablak került beépítésre, mindegyik
buktatható és időjárásálló, tekintve az iskola, az épület fekvését.
D.J.
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Helyi vállalkozók építették be az ablakokat.

