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A mai napon került átadásra Nován a Csicsergő Szabadidőközpont 25 elemből álló napkollektor 
rendszeréhez csatlakozó fűtési rendszer.

Az üdülő központi fűtését és a 140 szálláshely melegvíz ellátását gázkazánok biztosították. A mostani beruházás 
keretében a jelentős mértékű melegvíz felhasználás energiaköltségének csökkentését célozták meg, ezért KEOP 
program segítségével, Európai Uniós támogatással 25 elemből álló napkollektor rendszer telepítését hajtották 
végre 2009-ben, amellyel a jelenlegi éves kihasználtság mellett a melegvíz-igény 75 %-a fedezhető 
napkollektorok beépítésével, ami a nyári kihasználtság felfutásával még tovább növelhető. A projekt 2. ütemében 
a napkollektor rendszert a téli időszakban fűtés rásegítésre is használhatóvá válik, amely további megtakarításra 
ad lehetőséget.
A projekt rövid távú célja, hogy a jelenlegi rendszer működtetése minél gazdaságosabb, környezetbarát legyen, 
hosszú távú célja pedig az, hogy az itt megforduló gyerekekben környezettudatos szemléletet alakítson ki. 
További terveink között szerepel, hogy fűtésrásegítésre is használhatóvá váljon a rendszer, ezáltal a téli költségek 
egy része is megspórolhatóvá válhat.

A Csicsergő Szabadidőközpont bemutatása:

A családi vállalkozásként működő szabadidőközpont, Magyarország egyik legmodernebb i�úsági tábora, erdei 
iskolája, családi üdülője Nova településen, Göcsejben, Zala megyében. Zalaegerszegtől 30 km-re, Lentitől 15 
km-re található a 75-ös főútvonal mentén. Nova Göcsej középpontjában van, szokták a "Göcsej fővárosaként" is 
emlegetni. A komplexum 2006. év nyarán került átadásra, azt követően várják a pihenni, kikapcsolódni, nyaralni, 
vágyó fiatalokat, családokat, csoportokat. A főépületben található 4 apartmanban, valamint 20 családi szobában 
egyszerre akár 138 főnek biztosítanak elhelyezést egész évben. Hatalmas park veszi körül a főépületet, mely 
egyaránt alkalmas pihenésre, sportolásra. A szabadidőközpontnak saját tava van, melyben lehet fürdeni, 
csónakázni és horgászni. Az épület és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások egyaránt megfelelnek a modern kor 
követelményeinek, mindez pedig gyönyörű környezetben, dombok között, erdőkkel körülvéve tökéletes helyszín 
táborok, erdei iskolák, családi üdülések, nyaralások lebonyolításához. Erdei iskola és táborozási programok esetén, 
csoportok számtalan programból választhatnak, amellyel kiegészíthetik a szabadidős illetve a szakmai 
programokat.
A szabadidőközpont rendelkezik egy 300 m2-es és egy 70 m2-es parkettás teremmel, egy étteremmel és 2 db 
kisteremmel. Több foglalkozás szabadtéren is megtartható. Kerékpárosokat is szívesen látnak, csillagtúraszerűen 
bejárható Göcsej és az Őrség továbbá Szlovéniába is könnyen ellátogathatnak a vendégek.
Konferenciák és esküvők megszervezésére is alkalmas a helyszín, az esküvő és a lakodalom megszervezése 
mellett, szállás, dekoráció, tűzijáték és számtalan egyéb szolgáltatás megrendelhető, vagy a központ 
esküvőszervezőjére is bízhatjuk a „nagy nap„ lebonyolítását. 2009-ban több mint 12 000 vendégéjszaka, és több 
ezer elégedett vendég igazolja munkájuk eredményességét.


