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

Vigh László, Zala megye 1. számú választókerületének elnöke ötödik alkalommal méretteti meg magát az április harmadikán
sorra kerülő országgyűlési választáson. A Fidesz politikusa 2006
május 15.-a óta tagja a parlamentnek. 1994 és 2014 között
szülőfaluja, Felsőrajk polgármestere is volt, így van rálátása az
ellenzék miniszterelnök-jelöltje által lenézett vidéki Magyarországra. Választókerületében 76 település, döntő többségében
falu található.
– Az elmúlt időszakot joggal nevezhetjük a kistelepülések
aranykorának – mondja elöljáróban a képviselő. – A Magyar
Falu Program, a vidékfejlesztési pályázatok, a Leader-pályázatok, a falusi CSOK kapcsán számos lehetőséghez jutottak a
községek s a kisvárosok. Arról tájékoztattak a polgármesterek
látogatásaim során, hogy amíg korábban szinte csak külföldiek
vásárolták meg az üres ingatlanokat, most már az ilyen épületek

Fotó: Facebook

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

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor bejelentése kedvezően érinti a gazdákat.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

elfogytak. Újra élet költözik a falvakba, mert már itt is olyan az
infrastruktúra, hogy emberi módon lehet élni. Mindehhez társulnak a kormány újabb intézkedései: a 25 éven aluliaknak nem
kell személyi jövedelemadót fizetni, akiknek gyermekük van,
azok visszakapták az elmúlt évben befizetett SZJA-t. Vonzó lett
vidéken, falvakban élni. A körzetemhez tartozó valamennyi polgármester figyel a települése tisztaságára, rendezettségére, infrastruktúrával való ellátottságára.
– Mi az, ami fontos tennivaló a következő időszakban.
– A szennyvízelvezető és tisztító rendszer kiépítését fejlesztenünk kell. Orbán Viktor miniszterelnök azt ígérte, hogy a következő uniós ciklusban minden kimaradt településen ez meg
fog történni.
– A falvakban is egyre nagyobb az igény az óvodákra, sőt a
bölcsődékre…
– A falvakra nem volt jellemző korábban, hogy bölcsödét
építenek. Mivel egyre több fiatal választja lakóhelyéül a falut, s
a házaspár női tagja, az anya is szeretne dolgozni, elindítottuk
ezt a programot. Nagyon sok meglévő óvoda és bölcsőde újult
meg az elmúlt időben, ezt a folyamatot folytatni szeretnénk.
– Március 5-én fontos bejelentést tett a miniszterelnök, ami
elsősorban a vidéken élőket, a mezőgazdasági vállalkozókat
érinti…
– A kormány 17,5 százalékról 80 százalékra emeli az agrártámogatások nemzeti kiegészítésének mértékét. Ez azt jelenti,
hogy a következő években 9000 milliárd forint jut majd az
agráriumnak.
Ekler Elemér
(Folyatjuk)
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Akormány az e-bejelentővel tovább csökkenti az adminisztratív terheket
A kormány az immár egy évtizede megkezdett bürokráciacsökkentési program keretében folyamatosan egyszerűsíti a
hivatali ügyintézést: hogy csak egy példát említsünk, a NAV
elkészíti minden magánszemély, egyéni vállalkozó és őstermelő
adóbevallását.
Most újabb szintet lépünk a szolgáltató állam építésében: a
kormány ugyanis egy olyan új ingyenes szolgáltatást vezetett be
2022-től, amely már nemcsak a közigazgatási ügyintézés során csökkenti a magyar emberek adminisztrációs terheit,
hanem immár a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik, ami jelentős adminisztrációs terhet vesz le az emberek
válláról – időt, utazást, pénzt és ügyintézéssel járó bajlódást
megspórolva – tájékoztatta lapunkat dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánymegbízottja.
Az ingyenes e-bejelentő szolgáltatással kényelmesebbé és
gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, valamint a
közművek átírása. Mindez innentől kezdve néhány kattintással,
egyetlen online felületen elintézhető a https://e-bejelento.gov.hu
oldalon, vagy személyesen az ország bármelyik kormányablakában. Tehát az állampolgárok vagy otthonról laptoppal, számítógéppel lépnek be a rendszerbe, vagy pedig, akinek erre nincs
lehetősége, felkeresi a kormányablakot és a kormányablak ügyintézőinek segítségével lépnek fel az ügyfélkapun keresztül az ebejelentő honlapjára. A kormányablakokban a sorszámhúzó
totemen az adatváltozás-kezelési szolgáltatás „e-bejelentés”
néven található meg.
(Fontos: az egyszerű, gyors ügyintézéshez csupán ügyfélkapus regisztrációra van szükség. Az e-bejelentővel egy ügyfél
akár 5-10 órát is megtakaríthat! A személyes ügyintézés
utazással, várakozással együtt akár 2,5 órába telhet egyetlen
szolgáltatónál is, egy adatváltozásnál, költözésnél pedig jellemzően 4-5 szolgáltatónál is intézkedni kell.)
Mint azt dr. Sifter Rózsa elmondta, Zala megye valamennyi
kormányablaka felkészülten várja az ügyfeleket, akik közül
már többen telefonon és személyesen érdeklődtek az új típusú szolgáltatásról, vagy éppen igénybe is vették azt.
Miről is szól a gyakorlatban ez az új szolgáltatás? Mindannyiunk életében adódhat olyan élethelyzet, amikor valamilyen
személyes adatunk megváltozik, és ezt jeleznünk kell minden
szolgáltatónak, amellyel szerződésben állunk.
A víz-, gáz-, távhő- és áramszolgáltatóknál eddig külön-külön kellett olyan ügyeket elintézni, mint
– névváltozás bejelentése házasságkötés vagy tudományos
fokozat megszerzése miatt,
– lakcímünk megváltozásának bejelentése másik lakásba
vagy albérletbe költözés esetén,
– bármely egyéb adatunk (pl. kapcsolattartási adat) változásának bejelentése,

Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik.

Zala megye valamennyi kormányablaka felkészülten várja az
ügyfeleket.

– valamint tulajdonosváltásból, öröklésből fakadó közműátírási teendők elvégzése.
Miben egyszerűbb az új szolgáltatás? Az e-bejelentővel a
közműátírás és a változás-bejelentés kevésbé bonyolult abból az
okból, hogy a különböző szolgáltatók különböző űrlapok kitöltését várják el ügyfeleiktől. Az e-bejelentő egységes, átlátható
felületet biztosít.
További újdonság, hogy az eseti adatváltozás-bejelentés mellett lehetőségünk van felhatalmazást adni automatikus bejelentésre is, így az e-bejelentő akár 5 éven át automatikusan továbbítja a velünk szerződésben álló szolgáltatóknak, ha valamely adatunk megváltozott a lakcímnyilvántartásban.
A kormánymegbízott arról is szólt, hogy az e-bejelentőhöz jelenleg már több mint 30 közműszolgáltató kapcsolódik: víz-, villany-, gáz- és távhőszolgáltatók (pl. E.ON Áramszolgáltató Kft., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Zalavíz
Zrt. stb.). És ez még csak a kezdeti fázis: az e-bejelentőhöz
ugyanis folyamatosan újabb és újabb szolgáltatók csatlakoznak,
így a közműszolgáltatók mellett a jövőben akár telekommunikációs cégekkel, később pedig bankokkal, biztosítókkal kapcsolatos ügyeinket is egy helyen intézhetjük. Az e-bejelentő
fejlesztésével továbbá a természetes személyeken felül a gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók számára is elérhető lesz a
szolgáltatás.
A kormánymegbízott azt is hangsúlyozta: A közigazgatásban ügyfélközpontú, szolgáltató jellegű és a valódi élethelyzetekhez igazodó, a 21. századi technológiai vívmányait
kihasználó ügyintézési lehetőséget kínálunk és folyamatosan
fejlesztjük szolgáltatásainkat.
Az e-bejelentő projekt mintegy másfél milliárd forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult
meg a KÖFOP program „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukciójában.
Összességében elmondható, hogy az e-bejelentő szolgáltatásnak nyertese lesz minden érintett: a szolgáltatók, a
közműcégek, de leginkább a magyar családok.
Érdekesség: A magyar családok átlagosan tíznél is több
szolgáltatói szerződéssel rendelkeznek, és évente mintegy 4 millió olyan adatváltozási eset történik, amelyet a magánszemélyeknek le kellett jelenteniük a szerződött szolgáltatók felé is.
Úgy gondolom, ez a szembeötlően magas szám megfelelően
szemlélteti, hogy miért volt szükség e területen is a
bürokráciacsökkentés általi terhek mérséklésére – összegezte
gondolatait dr. Sifter Rózsa.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Elfogadták Lenti költségvetését
Húsz napirendi pontot tárgyalt meg legutóbbi soros ülésén
Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete, köztük Lenti
Város 2022. évi költségvetését.
Amint az Horváth László polgármester előterjesztéséből kiderült, a költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során figyelembe kellett venniük az előző évek kötelezettségvállalásait, a
központi jogszabályok változását, valamint a 2021. évi gazdálkodás tapasztalatait.
Ezeket röviden az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:
A tervezés során cél volt a költségtakarékos gazdálkodás
valamennyi intézménynél.
A Covid 19 járvány okozta negatív hatások figyelembe vételre kerültek, mely érinti a bérleti díj bevételeket, az idegenforgalmi adót, az iparűzési adót, illetve 2020. évtől gépjárműadó
se illeti meg már az önkormányzatot.
A felhalmozási kiadások között tervezett tételek tartalmazzák
az elnyert európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokat. Fontos, hogy beruházásokat elindítani csak
akkor lehet, amennyiben a forrás teljes mértékben rendelkezésre
áll, illetve a pénzügyi teljesítés ütemezésekor figyelemmel kell
lenni az önkormányzat mindenkori likviditási helyzetére.

„Vallás régen és ma”
Kiállítás Lentiszombathelyen

Déri Péter plébános a kiállítás megnyitóján.

Folytatódott a Lenti Városi
Könyvtár által szervezett közösségi helyismereti kiállítás
sorozat a Lentiszombathelyen
„Vallási élet régen és ma”
címmel nyílt tárlattal.
– Isten jelen van az életünkben, a megszületéstől az
elmúlásig, ennek a szakrális
kapcsolatnak az elemei szépen követhetők az itt kiállított anyagban – hangzott
Déri Péter plébános (Lentiszombathely szülötte) megnyitójában.
Az eseményen jelen volt,
és a megjelenteket köszöntötte Lapath Gabriella könyvtárigazgató és Gáspár Lívia településrészi képviselő. A találkozó vendége volt dr. Pál

Attila, a megyei közgyűlés
elnöke, aki ugyancsak a család és a közösség fontosságáról, megtartó erejéről beszélt.
A megnyitót a Kerka Táncegyüttes tagjainak – Bem Viktória, Tóth Eszter, Hácskó
Bendegúz és Rákos Róbert –
tánca színesítette. Az est
további részében frissítő és
finom csörögefánk elfogyasztása mellett a kiállítási anyag
megtekintésére, kötetlen beszélgetésre volt lehetőségük a
megjelenteknek. A kiállítás
„A helyi identitás és kohézió
erősítése Lentiben” elnevezésű pályázat keretében valósult
meg, a Városi Könyvtár Lenti
szervezésében.
dj

Figyelembevételre került a „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben” című pályázathoz, valamint a Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola konyha és étterem felújításához kapcsolódó hiteltörlesztési kötelezettség, továbbá az is,
hogy a költségvetési rendeletben működési hiány változatlanul
nem tervezhető.
2022. évi bevételeit forrásaival kapcsolatban elhangzott a
közel 5 milliárdos bevételi főösszegből közel 2,1 milliárd Ft
kapcsolódik az európai uniós pályázatokhoz, melyből 1,8
milliárd Ft előlegként már az elmúlt években lehívásra került. A
bevételi oldalt jelenti még a Közhatalmi bevétel, amely az adókat, hozzájárulásokat, bírságokat, díjakat, és más fizetési kötelezettségeket tartalmazza.
Az önkormányzatnál a közhatalmi bevételek elsősorban a
helyi adóbevételeket tartalmazza a következő megoszlás szerint:
Építményadó
69 000 eFt
Idegenforgalmi adó tartózkodás után 40 000 eFt
Iparűzési adó
467 000 eFt
Magánszemély kommunális adója
5 200 eFt
A fenti tételek mindösszesen 581 200 eFt összegű bevételt
képeznek a 2022. évi költségvetésben, amely számítást a 2021.
évben befolyt bevételekkel alapozták meg.
A kiadási oldal tekintetében a tervszámok kialakításánál az
előző év irányelveit követték: köztük a személyi kiadások előirányzatának tervezése során figyelembevételre került a közalkalmazotti és a köztisztviselői törvény szerinti besorolás, a kötelező pótlékok és illetménykiegészítések, a soros lépések és a minimálbér, valamint a garantált bérminimum növekedése. A dologi kiadások előirányzata a 2021. évi teljesítésből indul ki.
Itt került megemlítésre az önkormányzat ezidáig 25 elnyert,
de még le nem zárt európai uniós pályázata, melyből 4 pályázatban konzorciumi partnerként az önkormányzat intézménye
is érintett.
A fenti irányelvek figyelembevételével összeállított intézményi költségvetések előirányzata 1 556 280 eFt, melyből 4 intézménynél szerepel európai uniós pályázat mindösszesen 43 856
eFt összegben. Többek között fentiekben részletezett kiadások
alkotják az önkormányzat 5 milliárd forint tervezett kiadását,
mellyel együtt az idei költségvetést egyhangúlag elfogadta a
testület.
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Zárókonferencia a háztartások energiafelhasználásáról
karítási lehetőségek között a háztartások ebben a tekintetben. Nagyon sok olyan háztartás van,
amelyik a jövedelméhez képest
jelentős összegeket költ energiára, fűtésre, melegvízre, áramra,
melyet most egy mérőszámban
fogalmaztak meg a projektben.
Meghatározták az energiaszegénység fogalmát, ez egy olyan mutató, amely tartalmazza a lakóépületek adatait energetikai
szempontból és az előbb említett háztartások felhasználását is.
A projektben kialakításra került egy olyan online felület,
amelyik segítheti a háztartásokat
Balról Pácsonyi Imre alelnök, Heves Gábor projektmenedzser, Danijela Vrtaric, a Muraköz Megyei Energia Ügynökség
projektmenedzsere, Alen Visnjic igazgató, Bojan Milovanovic
adjunktus.

Magyarország és Horvátország energetikai együttműködése program (CO-EMEP), zárókonferenciájára került sor a
közelmúltban Lentiben. A klímaviszonyokkal és a háztartások
energiafelhasználásával foglal-

abban, hogy megtalálják a
megfelelő pályázati lehetőségeket, így az elérhető támogatásokat a korszerűbb energiafelhasználásért. A zárókonferencián beszámolót ismerhettek meg a résztvevők az energiaszegénység aktuális kérdéseiről, valamint a partner, a Muraköz Megyei Energetikai Ügynökség CO-EMEP projekt eredményeiről, a családi házakban
elvégzett pl: hőképalkotás, blower door teszt és hőátbocsátási tényezők méréséinek
eredményeiről, összesítéséről.
dj

Emlékezés a diktatúra áldozataira

kozó programról először Pácsonyi Imrét, a megyegyűlés alelnökét kérdeztük:
– A klímacélok teljesítése
minden európai uniós államnak
fontos célkitűzése, nagyon jelentős hányadot képeznek a megta-

Balról dr. Fekete Zoltán, Horváth László és Drávecz Gyula.

Lentiben is megemlékeztek
február 25-én a kommunista
diktatúra áldozatairól. Az emléknapon a Kossuth utcai Gulág-emlékműnél Horváth László
polgármester, dr. Fekete Zoltán
önkormányzati képviselő és

Drávecz Gyula alpolgármester helyeztek el koszorút, mécseseket és adóztak néma főhajtással az életüktől, szabadságuktól, emberi méltóságuktól megfosztott áldozatok emlékének.

Lenti
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Kosárfonás Hetésben
Hetésben is elindultak a
Nemzeti Művelődési Intézet
szakkörei. Zalaszombatfán, Gáborjánházán és Szíjártóházán
kosárfonást tanulnak a résztvevők.
A programmal kapcsolatban
Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala
megyei igazgatóságának vezetője elmondta, hogy tavaly országosan indított az intézet szakköröket, Zala megyében 94 település csatlakozott. Összesen
20 alkalommal találkoznak a
résztvevők. A szakköröket azért
indították, hogy a falvakban
élők, akik a pandémia miatt nagyon bezárkóztak, újra kimozduljanak a megnyitott közösségi terekbe és egy-egy olyan,
már kihalóban lévő szakmát is
visszatanítanak nekik, mint a kosárfonás.
Az igazgató szólt arról is,
hogy a tavaly elindított szakkörök tavasszal véget érnek, de
már készítik elő az új felhívást és bővítik a választható te-

vékenységek számát. A tervek
szerint szeptemberben már a falvakban lesznek az eszközök az új
szakkörökhöz.
Zalaszombatfán, Szíjártóházán és Gáborjánházán a Hetésben élő iparművész, Balog Anita
közművelődési szakember a szakkör vezetője, aki korábban szintén kitanulta a kosárfonás fortélyait.
– A három faluban összesen
húszan csatlakoztak a kosárfonó szakkör munkájához – számolt be a programról Balog
Anita. – A polgármesterek is támogatják a kezdeményezést, a
résztvevők nagyon lelkesek. Hetésben van hagyománya a kosárfonásnak, akad, aki már ismerkedett ezzel korábban, de a többség kezdő. Készítünk kínálótálcákat, illetve megtanulják a kosár elkészítését az alaptól indulva, és különféle videók is segítik a munkánkat – magyarázta.
A szakköröket a résztvevők
munkáiból összeállított kiállításokkal zárják.

Lentiben is gyűjtenek adományokat

A Katolikus Karitász lenti csoportja is aktív.

Folyamatosan gyűjti az adományokat a Katolikus Karitász
lenti csoportja is az ukrajnai
menekültek megsegítésére.
Gaál Dénesné, a szervezet
vezetője elmondta, hogy elsősorban főzést nem igénylő élelmiszereket, bébiételt- és italokat, babaápolási szereket, tisztálkodási cikkeket, játékot és
mesekönyveket várnak. Szívesen fogadják a pénzadományokat is, amiből központilag

takarót, matracot, lázmérőt,
gyógyszert vásárolnak.
A felajánlásokat a templomban kitett kosárba lehet elhelyezni a szentmisék előtt. Segítségükre van a városi könyvtár is,
az intézmény felajánlotta, hogy
befogadják a karitász számára
szánt adományokat. Március
elején két alkalommal a templom előtt is gyűjtöttek a karitászosok, szükség esetén ezt
is megismétlik majd.

A zalaszombatfai kosárfonók (b-j) Sárvári Éva, Balog Anita,
Hoffmann Roswitha Dancsné Fehér Zsuzsa.

Induló programok, szűrések

Kánya Szilvia irodavezető.

Induló programjairól, szűrővizsgálat akcióiról tájékoztatott a Lenti Egészségfejlesztési
Iroda (EFI). Kánya Szilvia irodavezető elmondta, az EFIa
pandémiás helyzet ellenére,
megközelítőleg 1500 főt ért el
programjaival.
–A már jól bevált programjainkat szeretnénk megvalósítani az idén is, erre a kormánytól 25 millió forintos támogatást kaptunk. A lenti dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet legújabb eszközbeszerzései révén bővült az eszközpark
és így lehetőség nyílik egyéb
szűrővizsgálat akciók beindítására is. Természetesen a szűrővizsgálat mozgósítás elindításakor figyelembe kell vennünk a

mindenkori járványhelyzetet, hiszen a korlátozások miatt nem
tudtunk csoportokat fogadni.
– Melyek az említett működő programok?
–A mozgásprogramokra nagyon nagy igény van, idén
települési szinten is bővülünk,
Páka és Csömödér is csatlakozik a gerinctartás-javító programunkhoz. Folytatódik a fogyatékkal élők számára a terápiás lovaglás és a gyógyító
klub továbbra is rendelkezésre
áll, nagyon örülünk, hogy tudjuk ezt a számukra biztosítani.
Nagyon szeretjük a Civil Nyugdíjas Klub Gyalogló mozgalmát, az elindító Monspart Sarolta eszmeisége a régióban is
nagy tiszteltnek örvend. A már
említett eszközbeszerzések kapcsolatában szeretnék beindítani az anyajegyszűrést, a bőrgyógyászat legújabb műszere
ezt lehetővé teszi, csontsűrűség mérést támogatunk a reumatológiai rendelő új eszközparkja révén, a citológiai vizsgálatokat minden évben meg
kellene ismételniük a jelentkezőknek a nőgyógyászati részlegen és a tüdőszűrések újraindítása is a terveink között szerepel.
dj

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu
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Farsang Zalabaksán
Immár több éves hagyománya van Zalabaksán a farsangi jelmezversenynek, mondta érdeklődésünkre Gyovai
Marianna szervező.
– Elsősorban a gyermekek
számára szervezzük a farsangi
délutánt, melyet az idén kibővítettünk egy olyan műsorral,
amelyre a felnőttek is kíváncsiak lehetnek. Jurina Bea és

Kovács Kata interaktív zenés
műsora bizonyára minden korosztály számára szórakoztató.
Gyovai Marianna még elmondta, szép számú résztvevő
szokott megjelenni a farsangi
programjukon, melyet ugyan
versenyként hirdetnek, de minden résztvevőt díjaznak és az
est folyamán a télűző kiszebáb
elégetésére is sor kerül. Az

Szabadidős programok Szilvágyon
A hosszú téli estékre
szabadidős programokat szerveztek Szilvágyon, újraindították a főzőszakkört,
melyen elsősorban lányok,
asszonyok vesznek részt, a
fiúk, férfiak pingpongoznak, csocsóznak, sakkoznak,
az idősebbek kártyáznak a
kultúrházban péntek esténként.

Az eszközöket és a főzéshez szükséges alapanyagot az
elmúlt évben a Magyar Falu
Programból kapott 1 millió
forintos rendezvénytámogatásból finanszírozzák.
A főzők által készült ételeket a két csoport közösen
fogyasztja el. Mindkét program iránt nagy az érdeklődés,
igény van a folytatásra.

Előkerül a kártya is.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

esemény a megyei és Lenti
Városi Könyvtár támogatásával jött létre, és a szervezők
ezúton is köszönik támogatóik

segítőkész munkáját, amellyel
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
dj

Rédics is segít
A Rédicsen élő, de az
ukrán határ közelében fekvő,
Borsod megyei Karcsáról
származó Szabó Mária Nikoletta nemrég végigjárta az
ukrán-magyar határátkelőket,
és így saját tapasztalatai vannak, hogy a menekülteknek
mire van leginkább szükségük.
– Főként tisztálkodási szerekre, a nőknek fehérneműre,
a kisgyerekeknek cumisüvegre, pelenkára, popsitörlőre,
lázcsillapítóra, kis kiszerelésű
dobozos, szívószálas üdítőre,
papírzsebkendőre, egészségügyi betétre, toalettpapírra,
törlőkendőre, fertőtlenítőre –
sorolta. – Záhonynál, Tiszabecsnél és Beregsuránynál is
láttuk, hogy özönlenek a menekültek Magyarországra. Sok
segítő van a határon, a szeretetszolgálatok fogadják az
érkezőket, ételt osztanak. Nagyon sok a nő és a gyermek.
Próbáltunk velük beszélgetni,
de félnek, bizalmatlanok. Sokan vonattal utaznak tovább,
mert idegenekhez félnek beülni az autóba, és szétválni

sem akarnak azok, akik együtt
jöttek át. Már Ukrajna magyar
határtól távolabbi, belső részeiről is érkeznek menekültek.
Rédicsen az önkormányzattal közös szervezésben
kezdődött a gyűjtés, amit Soós
Endréné polgármester is támogat. Az adományokat Szabó Mária Nikoletta juttatja
majd célba, nem gyűjtőpontokra, hanem befogadott családokhoz.

2022. március (1.)

11

Lenti és Vidéke

Az eszközbeszerzések folytatódnak a rendelőintézetben
300 millió forint értékű
eszközbeszerzést hajtott végre
a közelmúltban a lenti dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet. Legutóbb a bőrgyógyászat és a laboratórium
új eszközeit mutatták be a
sajtótájékoztatón.
– Nagy jelentőségűek a
rendelőintézetben végrehajtott
eszközbeszerzések, hiszen közel 300 milliós összértékű pályázati forrásból tudtuk ezt
megvalósítani – kezdte a sajtótájékoztatót dr. Fekete Zoltán szülés-nőgyógyász főorvos. – Sajnos egyes médiumokban sok rosszindulatú megjegyzést hallhatunk az egészségügy állapotáról. Hát itt a
válasz, jöjjenek el a kritizálók
a Lenti Rendelőintézetbe és
nézzék meg fejlesztéseinket,
amelyeket a kormány támogatásával tudtunk végrehajtani.
A bőrgyógyászati szakrendelés legújabb eszközeit dr.
Kiss Gyula bőrgyógyász főorvos mutatta be lapunknak:
– Nagy örömmel mondhatom, hogy a beszerzésre került
videodermatoszkóp egy óriási
vívmány, a segítségével a
szakorvos az anyajegyeket úgy
vizsgálja, hogy az anyajegy
vizsgálat közben felnagyítható,
így annak szerkezete, színe,
körvonala jobban vizsgálható.
A szűrővizsgálatokat tökéletesíthetjük ezáltal, hiszen a
rosszindulatú bőrelváltozások
felismeréséhez rendszeres el-

lenőrzésre van szükség. A megelőzés, tehát az évente elvégzett szűrővizsgálat a javaslat, ehhez nyújt nagy segítséget ez a készülék.
Dr. Petőházi Sándor laborvezető főorvos a sajtótájékoztatón elmondta, többek között
vizelet kémiai analizátort, véralvadásgátló készüléket, két

centrifugát, két csőforgató berendezést, egy hematológiai
analizátort sikerült beszerezniük a fejlesztések részeként.
Megtudtuk, hogy további
120 milliós fejlesztés szerepel
a rendelőintézet terveiben, amely
épületbővítést és további eszközfejlesztést jelent.
– Az előbbi a gyógytorna
és fizikoterápia rendelések helyiségigényének bővítését jelenti az intézet déli szárnyánál,

az utóbbinál a fogászati rendelőkbe teljesen új fogászati
kezelőegységeket szerzünk be,
valamint a szemészeti rendelőbe egy computer - tomográfos új (CT) műszer beszerzését
tervezzük. Ezzel akár a Dunántúl, de országos szempontból is a legkorszerűbb szakrendelés áll majd Lenti város és a
járás betegeinek szolgálatában
– tette hozzá dr. Fekete Zoltán.
dj

Dr. Kiss Gyula főorvos az
egyik eszközzel.

Bőrelváltozások vizsgálata.

Olvasóink figyelmébe!

Új gépek a szűrővizsgálatokhoz.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy lapunk márciusban
kétszer jelenik meg.
Amennyiben valamelyik eseményről tudósító cikket most
hiányolják, azt a következő számunkban megtalálják.
Köszönjük megértésüket!
A szerkesztőség nevében:
Ekler Elemér
kiadó-főszerkesztő

Lenti és
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Szent György napi turisztikai vásár és Táncfesztivál
a magyar-horvát együttműködés jegyében
A kulturális és turisztikai együttműködés folytatásának biztosítása a határrégióban, újonnan kifejlesztett innovatív struktúrák és folyamatok című (Cross-Cultural Tool-Kit, kódszám:
HUHR/1901/3.1.2/0159) projekt keretében a horvát és magyar
partnerek összesen 11 nagyszabású tematikus eseményt szerveznek, ahol kulturális szféra képviselői, civil szervezetek,
egyesületek, kézművesek és művészek kiállíthatják termékeiket
és bemutathatják szolgáltatásaikat.
Lenti Város Önkormányzata projektpartner szervezésében
2022. április 23-án Lentiben egy ilyen típusú tematikus rendezvény, a Szent György napi turisztikai vásár és Táncfesztivál kerül
megrendezésre. A vásári programra turisztikai szolgáltatókat,
magyar és horvát kézműveseket, helyi termelőket várnak. A táncfesztiválon táncverseny kerül megrendezésre, amelyre
különböző kategóriákban lehet nevezni. A táncfesztivállal
kapcsolatban naprakész információkat a Lenti Táncverseny
Facebook oldalon, a www.facebook.com/lentitancverseny és a
https://www.crossculturaltoolkit.com oldalakon találhatnak az
érdeklődők. A táncfesztivál nevezési határideje 2022. április 01.
24:00 óra. A verseny és a vásár helyszíne: Városi Művelődési
Központ Lenti (8960 Lenti, Templom tér 5.) A nevezés és a
belépő díjtalan.

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!

NÁLUNK
BIZTONSÁGBAN!
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei
Logisztikai Központjába keres kapacitásának
bővítése céljából munkavállalókat teljes munkaidős
foglalkoztatásban 2 műszakos munkarendben
betanított munkára a következő munkakörökbe:
Raktáros munkakör: Áruátvevõ
Fõ feladata:
o a beszállítóktól érkezõ szállítmányok tételes
ellenõrzése, átvétele és a számítógépes
rendszerben történõ rögzítése.
Elvárások:
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
Raktáros munkakör: Targoncavezetõ
Fõ feladata:
o a beérkezett áru megfelelõ raktárhelyre
történõ szállítása, beraktározása
o áttárak szállítása
o göngyölegek kezelése
o egyéb raktári munkák
Elvárások:
• Érvényes targoncavezetői engedély
Raktáros munkakör: Komissionáló
Fõ feladata:
o az áru raktárhelyről gyalogosan történő
kiszedése és összekészítése az üzletek
megrendelése alapján
o a beérkezett áru megfelelő helyre történő
raktározása
Amit nyújtunk:
Ø Versenyképes fizetés
Ø Cafeteria
Ø Jelenléti prémium
Ø Továbbá mûszakpótlék.
Ø Ingyenes buszjáratok Lenti, Nagykanizsa,
Zalaegerszeg, Csurgó és Barcs irányából is,
több települést is érintve.
Ø Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.
Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,
önéletrajzát küldje a palyazat@mueller.de e-mail
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve
postai úton is elküldheti a Müller Drogéria Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

