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Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

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

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Január közepén a kivitele-
zõ elkezdte az épülõ négycsil-
lagos szálloda területének elõ-
készítését . Megtör-
tént a terület megtisztítása,
majd ezt követõen pedig meg-
kezdték a bontási és földmun-
kákat. Mindezek végeztével a

Lentiben

Megkezdõdött a kivitelezés

szerkezetépítési munkálatok
kezdõdnek meg.

– A Városüzemeltetõ Kft.
munkatársai elbontották az er-
dészeti irodát, a bérlakásokat
és a garázsokat. Az üzemelte-
téshez szükséges közmûvek ki-
váltása jelenleg is folyamatban

van. Az elmúlt idõszakban
rendszeresen dolgoztak a
munkagépekkel, elhordták az
építési törmeléket és a talaj
humusz rétegét is eltávolítot-
ták. Az alap kiásását és ezzel
mintegy 5000 köbméter föld
megmozgatását a Le-Ko Kft.
végzi – mondta , a
Lenti Gyógyfürdõ Kft. ügyve-
zetõ igazgatója.

A munkálatok ideje alatt a
fürdõ szolgáltatásait fennaka-

Kutfej Attila

dás nélkül lehet igénybe ven-
ni, a vendégek akadálytalanul, a
megszokott színvonalon élvez-
hetik a gyógyfürdõ kínálatát.

A beruházás munkálatai
annyiban érintik most a ven-
dégeket, hogy a fedett fürdõ
bejárathoz vezetõ bekötõ úton
ideiglenesen forgalomkorláto-
zás van érvényben, másik út-
vonalon, egy kõzúzalékos be-
kötõ úton át lehet megkö-
zelíteni az épületet.

A munkálatok ideje alatt a fürdõ szolgáltatásait fennakadás
nélkül lehet igénybe venni.

Fotó: Kósa RóbertFotó: Kósa Róbert

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Márciustól változik a szo-
ciális ellátórendszer. A kor-
mányzat törekvése, hogy mi-
nél több ember jusson mun-
kához, de adódhatnak olyan
élethelyzetek, amikor a bajba
jutott családok támogatásra
szorulnak, elsõsorban rajtuk
kíván az eddigieknél célzot-
tabban segíteni a korszerûbb
rendszer.

Március elsejétõl az ön-
kormányzatok maguk dönt-
hetnek a szociális keretek
elosztásáról és a támogatási
formákat is maguk határoz-
hatják meg. A szociális biz-
tonság erõsítését szolgálja,
hogy márciustól két helyrõl
kérhetnek az érintettek támo-
gatást: a jövedelemkompen-
zációs keret elosztásáról a
járások, a kiadáskompenzáló
támogatásokról – mint pél-
dául a lakásrezsi kiegészítése
– a helyi önkormányzatok
döntenek.

A pénzbeli ellátási formák
közül a foglalkoztatást helyet-
tesítõ támogatás (FHT) meg-
marad, az eddigi „rendszeres
szociális segély” azonban
megszûnik, és helyette beve-
zetésre kerül az „egészségká-
rosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás”.

A kötelezõen nyújtandó
ellátásokat 2015. március 1-
tõl a járási hivatalok állapítják
meg. Ezek az ellátások a
következõk:

(alapössze-

– aktív korúak ellátása,
– idõskorúak járadéka,
– ápolási díj

gû, emelt összegû és kiemelt
ápolási díj),

(ala-
nyi és normatív formák),

A változás tehát az aktív
korúak ellátását érinti, a fel-
sorolt többi ellátást az eddi-
giekben is a járási hivatalok
állapították meg. Az ellátá-
sokkal kapcsolatos kérelmek
a továbbiakban a kérelmezõ
lakcíme szerint

, a közös
, a

valamint
is

benyújthatók. A március else-
jétõl benyújtott kérelmek – a
vonatkozó törvényi szabályok
szerint – az illetékes járási hi-
vatalhoz továbbításra kerül-
nek, az állampolgároknak ez-
zel kapcsolatban egyéb teen-
dõjük nincs. A benyújtandó
okiratok köre, valamint a
formanyomtatványok nem
változnak. Az ellátások folyó-
sítása a továbbiakban bank-
számlára, vagy lakcímre tör-
ténõ utalással, vagyis postai
úton történhet, házipénztár-
ból történõ kifizetésre nincs
lehetõség. A járási hivatal
munkatársai, valamint a tele-
püléseken járási ügyfélszolgá-
latot biztosító állandó és
ideiglenes ügysegédeink is
várják a hozzájuk forduló
állampolgárokat.

– közgyógyellátás

– egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság.

illetékes te-
lepülési önkormányzat
polgármesteri hivatalá-
nál önkormányza-
ti hivataloknál kor-
mányablakoknál, a járási
hivataloknál, a te-
lepülési ügysegédeknél

Változik a segélyezési rendszer

A kommunista diktatúra ál-
dozatainak emléknapja alkal-
mából a

szervezett emlékestet
.

A rendezvényen
polgármester köszön-

tötte a megjelenteket, majd ezt
követõen , az
Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára tudomá-
nyos munkatársa, kinek „Mint
cseppben a tenger - Törté-
netek a kommunista diktatúra
áldozatairól Lentiben és kör-

Honismereti Egye-
sület
Lentiben

Horváth
László

dr. Papp István

A diktatúra áldozataira emlékeztek
nyékén” címû elõadását hall-
gathatták meg az érdeklõdõk.
Dr. Papp István elõadásában há-
rom olyan történetet tárt a hall-
gatóság elé, melyek érintettjei
helyi kötõdésûek voltak. Köz-
tük egy kitelepített család, egy-
mástól a határ által elszakított
testvérpár és egy csempészés-
sel vádolt lakos történetét.

Az emlékülésen
, az civil szervezet elnö-

ke a diktatúrából a demokrá-
ciába való átmenet idõszakát
mutatta be.

Simon
Márta

Dr. Papp István tartott elõadást. Balról Simon Márta és
Horváth László.

Lenti Város Önkormányzata ezúton is tájékoztatja a
tisztelt lakosságot, hogy 2015. január 1. napjától bankszámla
számaink megváltoztak. Befizetéseiket a továbbiakban az OTP
Bank Nyrt.-nél vezetett számlaszámokra kérjük teljesíteni. A
lakosságot érintõ fontosabb számlaszámaink a következõk:

Lenti Város Önkormányzata fizetési számla

L.V.Ö. piac bevételek elszámolási számla

L. V. Ö. építményadó beszedési alszámla

L. V. Ö. tart. idõ utáni idegenforgalmi beszedési alszámla

L. V. Ö. közig. hatósági elj. illeték fizetési számla

L. V. Ö. helyi iparûzési adó beszedési alszámla

L. V. Ö. bírság beszedési alszámla

L. V. Ö. pótlék beszedési alszámla

L. V. Ö. talajterhelési díj beszedési alszámla

L. V. Ö. gépjármûadó fizetési számla

L. V. Ö. Magánszemélyek Kommunális adója
beszedési alszámla

L. V. Ö. lakások elidegenítésébõl származó bevételek
alszámla
Lenti Város Önkormányzata és intézményeire vonatkozó

megváltozott bankszámlaszámok listája részletesebben Lenti
város honlapján (www.lenti.hu) található meg.

- 11749022-15432728

- 11749022-15432728-10080003

- 11749022-15432728-02440000

- 11749022-15432728-03090000

- 11749022-15432728-03470000

- 11749022-15432728-03540000

- 11749022-15432728-03610000

- 11749022-15432728-03780000

- 11749022-15432728-03920000

- 11749022-15432728-08970000

- 11749022-15432728-02820000

- 11749022-15432728-0608000

Hirdetmény

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk ! www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a képviselõk a 2015. évi költségvetést.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A
legutóbbi ülésén elfogadta a

2015. évi költségvetését, mely-
nek bevétel-kiadási fõösszege
425 014 000 forint.

Döntés született arról is,
hogy a Zala Megyei Önkor-
mányzat tagként kíván csatla-
kozni a magyarországi és ha-
táron túli magyar szakképzõ
intézményeket és szervezete-
ket magában foglaló

, melynek létrehozásával az
alapítók azt kívánják elérni,
hogy a térség magyar nyelvû
szakoktatási rendszereibõl ki-
kerülõ fiatalok tudása megfe-
leljen a piaci elvárásoknak,
szélesebb kitekintéssel rendel-
kezzenek választott szakmájuk-
ban. A közös célok elérésé-
hez a szakképzési rendszerek
összehangolásán, határokon
átívelõ fejlesztésén, megújítá-
sán keresztül vezet az út, mely-
ben fontos szerep jut a duális
képzés megerõsítésének, a
külföldi szakmai gyakorlati és
részképzési lehetõségek meg-
teremtésének, illetve elektro-
nikus tananyagok kidolgozásá-
nak, oktatói továbbképzések-
nek. A kezdeményezés illeszke-
dik a kormány által meghirde-
tett „2015 - a külhoni magyar

Zala Megyei Közgyûlés

Zala Megyei Önkormányzat

Duna
Régió Szakképzési Klaszter-
hez

szakképzés éve” programhoz,
melynek megvalósítására jelen-
tõs forrásokat különítettek el.

Elfogadásra került a Zala
Megyei Önkormányzat tulajdo-
nában álló

2015.
évi üzleti terve.

A közgyûlés tagjai tájékoz-
tatást kaptak az önkormányzat
2014. évben végzett területfej-
lesztési és területrendezési te-
vékenységérõl, melyben a
megyei fejlesztési program el-
készítése mellett – Zala me-
gye kedvezõ földrajzi elhe-
lyezkedésének köszönhetõen
– kiemelt helyet foglalt el a
2014-2020-as uniós ciklusra
vonatkozó határon átnyúló
együttmûködési programok
tervezése

és
, amelyekbõl további je-

lentõs támogatási források-
kal számolhat a következõ
években.

A következõ idõszakban
rendelkezésre álló európai
uniós fejlesztési források ha-
tékony felhasználását elõse-
gítõ Zala Megyei Integrált Te-
rületi Program végleges válto-
zatát várhatóan 2015 tavaszán
fogadja majd el a megyei köz-
gyûlés.

Zala Megyei Terü-
letfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft.

Ausztriával, Szlo-
véniával Horvátország-
gal

Ha elolvasta, adja tovább!

A hónap közepén rendez-
ték meg város-
részben a szépkorúak köszön-
tését. A programról

településrészi képviselõt
kérdeztük.

– Már több, mint tíz éve
megrendezzük. Minden alka-
lommal, ahogy most is a helyi
gyerekek mûsorral készültek.
Felléptek az óvodások, a kis-
iskolások, a gyerek színjátszók
és mindig hozunk meglepetés

Lentikápolna

Vatali Fe-
renc

– Hányadik alkalommal
kerül megrendezésre az idõ-
sek napja?

Az idõseket köszöntötték

szereplõt is, ez alkalommal a
lenti Szivárvány Kamarakórus
érkezett és énekeltek operett
slágereket, valamint Horváth
László polgármester is köszön-
tõt mondott.

– Az idõsek közül legalább
százan eljöttek, összesen közel
százötvenen gyûltünk össze. A
nyugdíjasok amúgy is eljön-
nek, hogy megnézzék a sze-
replõ unokákat.

A mûsort követõen a prog-
ram vacsorával ért véget.

– Hányan vettek részt a
programon?

Több, mint 10 éve köszöntik az idõseket.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



Szerencsésebb esztendõt zárt
2014-ben közlekedési szem-
pontból a ko-
rábbi évhez képest, ugyanis
mind a személyi sérüléssel já-
ró, mind az anyagi káros ba-
lesetek száma csökkent – hang-
zott el rendõr
alezredes, Lenti kapitányságve-
zetõjének értékelésében a Len-
ti Városi Balesetmegelõzési Bi-
zottság közelmúltban tartott
ülésén.

– A súlyos sérüléssel járó
balesetek száma 16-ról 9-re
csökkent, ugyanakkor sajnála-
tos tény, hogy 2013-ban és
2014-ben is egy-egy halálos
baleset történt – tájékoztatott
a kapitányságvezetõ.

Lenti és térsége

dr. Vajda Gábor

– Külön figyelmet szentel-
tek az ittas vezetõkre az el-
múlt év közlekedési ellenõrzé-
sei folyamán!

– Igen és megfigyelhetõ,
hogy csökkent az ittasan elkö-
vetett balesetek száma is,
amely mindenképpen igazolja
azt a rendõri tevékenységet, me-
lyet tavaly végeztünk.

– A négy fõ baleseti ok, a
gyorshajtás, a sebesség túllé-
pés, az ittas vezetés, valamint
a kanyarodási- és elsõbbséga-
dási szabályok ellenõrzése na-
gyon fontos a továbbiakban is,
emellett azt a fajta támoga-
tást is igénybe vesszük, amit je-
len ülésünkön a résztvevõ
társszervek a Városi Ba-
lesetmegelõzési Bizottság tag-
jaiként kínálnak fel szá-
munkra.

– Milyen feladatokat fogal-
maztak meg az idei eszten-
dõre közlekedésbiztonsági
szempontból?

dj

Szerencsésebb év - közlekedési szempontból

Dr. Vajda Gábor beszámolóját tartja.

Éves közgyûlését tartotta mi-
nap a

, az
egyesület elnöke elmondta, hogy
az eseményen tagfelvételre, az
egyesület idei szakmai prog-
ramjának elfogadására, a tava-
lyi évrõl szóló beszámolóra és
értékelésre, valamint a pénz-
ügyi beszámoló elfogadására is
sor kerül.

– A két évvel ezelõtti tiszt-
újítás alkalmával 45 fõ volt a
taglétszámunk, most öt pártto-
ló tagunk felvételével 50 fõre
emelkedik a létszám – avat a
részletekbe az elnök. – Persze
nem a feltétlen bõvítés a cé-
lunk, de mivel tagságunk 60 %-
át nyugdíjas teszi ki, szükség
van egy kis frissítésre.

– Sikeres évet tudunk ma-
gunk mögött, melynek gerin-
cét az egyesület 35 éves jubi-
leumának megünneplése adta,
továbbá három sikeres szakmai
kirándulást is szerveztünk. A
programok megvalósításához
két alkalommal is támogatást
kaptunk a lenti Civilkurázsi-
tól, ami nagymértékben hozzá-
járult a terveink sikeres meg-
valósításához.

Lenti Kertbarát Kör
Egyesület. Röszler Attila

– Hogyan értékeli a ta-
valyi esztendõt?

– Milyen programokat ter-
veznek 2015-re?

– A közgyûlésünk már a
harmadik összejövetelünk az
idén, egy szakmai elõadás (a
borkezelésrõl), a nemzetközi
Vince-napi programunk után
most a borversenyekre ké-
szülünk. Rédics, Csente és a
saját borbírálatunk adja a
március programjait, készü-
lünk ezekre, de az már biztos,
hogy a rosszabb évjárat miatt
kevesebb bor kerül megméret-
tetésre. Tovább folytatjuk a
népszerû szakmai elõadá-
saink szervezését, legközelebb
a zöldség és kiskertek nö-
vényvédelmébe avat be ben-
nünket Szatter Ferenc kertész-
mérnök. Mindezek mellett
oltási bemutatón, a szõlõ-
mûveléssel kapcsolatos nö-
vényvédelmi termékbemuta-
tón és a zártkertekrõl szóló
földhivatali tudnivalókat tar-
talmazó tájékoztatón is részt
veszünk. Két tervezett szak-
mai kirándulásunk egyike a
Balaton felvidékre, neveze-
tesen Szentantalfára, a Dobosi
borászathoz vezetne, ahol az
ottani biogazdálkodást ismer-
nénk meg, a másik Kõszeg és
Burgenland, vagy Szlovénia
olyan tájegységére vezetne,
ahol még nem jártunk – zárta
gondolatait Röszler Attila.

D.J.

Tagfelvételre is sor került…

Az elõtérben Röszler Attila.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A téli szürke hónapok
után mindenki várja a ta-
vaszt. Valaki azért, hogy vég-
re kimozdulhasson az ott-
honából és élvezhesse a nap-
sütést. Valaki viszont azért,
hogy végre friss zöld saláta
kerüljön az asztalra a kony-
hakertbõl, mert annak van
csak íze igazán. Ezt nem
egyszerû megoldani, mert
ebben az idõben még csak
ébredezik a természet. Ezért
alig terem valami. Ennek el-
lenére keressük a megol-
dást. Bár kézenfekvõnek tûn-
het a több ezer kilométerrõl
származó zöldségekhez nyúl-
ni, de annyi mindent hal-
lani ezekrõl, hogy megpró-
báljuk kihúzni ezt a pár he-
tet ezek nélkül. A múlt hé-
ten én is az esti vacsorához
vadásztam alapanyagokat,
amikor összefutottam Ági-
val. Ügyfelünk volt, konyhát
terveztünk és gyártottunk
neki. Ezért tudom, hogy õ is
szeret fõzni. Egybõl elkez-
dett együtt érzõen moso-
lyogni, amikor a mirelit
zöldségek elõtt meglátott.

– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldséggel

fel akarom dobni a vacsorát.
Már hiányzik.

– A hétvégén én is így
voltam vele. Laci nem örül,
ha ki tudja honnan szárma-
zó, szerinte ízetlen zöldség-
gel állítok haza. De nem
tudtam megállni, hogy azt a
zöldbabot ne vegyem meg.
Laci is szereti, mikor idénye
van. Ezért nézett egy kicsit
szúrósan. Majd mikor vajon
megpároltam, nagyon fi-
nom lett, ezért õ is örült
neki.

– Akkor volt pici bol-
dogság?

– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Pici boldogság…

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Télbúcsúztató Lentiben

A lenti Templomtéren több mint százan, gyerekek és felnõttek,
néhányan jelmezben, mások csak „civilben” búcsúztatták a
telet húshagyókedden a Vaga Banda óriásbábos, gólyalábas
elõadóival, az általuk életrehívott zenés, vásári forgatagban.

Fõzõ Laura

Lentiben

mandalafestõ-
nek nyílt kiállítása februárban

, a mûvelõdési köz-
pontban.

A szó, az õsi indiai nyelv-
bõl, a szanszkritból származik.
Jelentése: kör, ív, körszelet,
korong. Jelentése az elmével is
kapcsolatban áll. Eredetét te-
kintve leginkább a buddhista
tibeti és indiai kultúrához köt-
hetõ, ahol ma is, évezredek óta
használják meditációs techni-
kákhoz, gyakorlatokhoz.

Mandalák világa

– Hogyan ismerkedett meg
a mandalafestészettel?

– Két éve Zalaegerszegen
ismerkedtem meg a mandala-
festészettel, elõször az üvegfes-

tészet érdekelt, majd találkoz-
tam a mandalával, azóta egyre
többet foglalkoztam ezzel. Nem
csak festészet, hanem az elmé-
lyülésben is segít. Itt nem a
végeredmény a fontos, hanem
az út, amíg addig eljutunk.

– A mandalák szinte min-
den kultúrában jelen vannak,
de leginkább a keletihez kötik.
A kör mellett négyzet alakúak
is készülnek, a lényeg, hogy
egy kiinduló pontból árad szét
a mintázat.

– Azt, hogy milyen színû
lesz a mandala, nem tervezem
el elõre, ahogy készül, úgy ala-
kulnak a színek. Ez sokszor
több hét munkája, úgyhogy
elég sokáig tart, amíg elké-
szülnek.

A kiállítás március 20-ig
látható.

– Milyen típusai vannak a
mandaláknak?

– Hogyan alakul a szín-
használat?

Balról Völgyiné Boa Katalin, a mûvelõdési ház igazgatója,
Lovkóné Kiss Kármen mûvésztanár és Fõzõ Laura.

A térségi
lapjaihoz
keres a megye minden

részébõl.
Érdeklõdni lehet:

30/378-4465,
zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj Kiadó
tudósítókat

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Tudósítókat keresünk!
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Értesítem a megye választópolgárait, hogy a 2011-ben meg-
választott bírósági ülnökök megbízatása 2015. májusban lejár.

A törvényszéki valamint a közigazgatási és munkaügyi bíró-
sági ülnökök személyére javaslatot tehet a megye területén la-
kóhellyel és választójoggal rendelkezõ minden magyar állam-
polgár, valamint a helyi önkormányzat képviselõ-testülete és – a
pártok kivételével – minden társadalmi szervezet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató,
a jelölések nyomtatványai, illetve az ülnökké választáshoz szüksé-
ges elfogadó nyilatkozatok a www.zala.hu honlapról letölthetõk.

Az ülnökválasztással összefüggõ információkkal kapcsolat-
ban közvetlenül tájékoztatást kérhet a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivataltól. (Tel: 92/500- 722., 92/ 500-721)

A bírósági ülnök személyére tett javaslatot és az ülnökké
választáshoz szükséges elfogadó nyilatkozatot legkésõbb

közvetlenül a Zala Megyei Önkormányzati Hiva-
talhoz (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) kérem eljuttatni.

Zalaegerszeg, 2015. február 20.

a Zala Megyei Közgyûlés Elnöke

Ülnöknek jelölhetõ az a 30 életévet betöltött magyar
állampolgár, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ
gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya
alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl
eltiltás hatálya alatt sem.

2015.
április 3-ig

Dr. Pál Attila

Pácsonyi Imrével Zala
Megyei Közgyûlés

– Mit takar pontosan ez a
hosszú név, milyen szervezõ-
désrõl van szó?

, a
alelnökével

beszélgettünk a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulásról.

– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelen-
tõs fejlõdésnek indult a szállí-
tási piac Észak- és Dél-Európa
között, s ezáltal az E65-ös út
irányát követõ, a Baltikumot az
Adriával összekötõ tranzitút vált
az egyik legforgalmasabb euró-
pai közlekedési folyosóvá. Svéd
kezdeményezésre, lengyel part-
ner régiók bevonásával már ek-
kor létrejött a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Kezdemé-
nyezés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási út-
vonalak modernizálásának, illet-
ve a legkritikusabb szakaszokon
új infrastruktúra kiépítésének
elõmozdítása céljából. A kezde-
ményezés tagjai együttmûködé-
sük során új elvárásokkal szem-
besültek és új célkitûzéseket
fogadtak el, amelyek megvaló-
sítása és az ahhoz szükséges
európai források megszerzése
már csak egy magasabb szintû
érdekérvényesítést lehetõvé te-
võ szervezeti formában képzel-
hetõ el. Így 2014-ben létrehoz-
ták az önálló jogi személyiség-
gel bíró Közép-Európai Közle-
kedési Folyosó Korlátolt Fele-
lõsségû Európai Területi Társu-
lást, amelynek fõ célkitûzése
már nem csupán az észak-déli
irányú tranzitforgalom megfele-
lõ infrastruktúrával való kiszol-
gálása, hanem a tagrégiók társa-
dalmi kohéziójának erõsítése és

Nemzetközi összefogás a Baltikum és az Adriai-tenger közötti közlekedés fejlesztése érdekében

a további gazdasági-kereskedel-
mi kapcsolatok elõmozdítása is,
mindvégig figyelembe véve a
természeti környezet megóvásá-
nak és a fenntartható fejlõdés
megvalósításának szempontjait.

– Mi, zalaiak jól ismerjük, a
Zalabaksán és Kálócfán, illetve
Zalalövõn élõk pedig naponta
megszenvedik a 86-os fõút rend-
kívüli mértékben megnöveke-
dett kamionforgalma miatti ne-
hézségeket. A megye gazdaságá-
nak fejlõdéséhez pedig elen-
gedhetetlen a gyorsforgalmi út-
hálózatba való bekapcsolódás, a
jobb nemzetközi megközelíthe-

– Miért érdeke Zala me-
gyének a társulásban való rész-
vétel és milyen szerepet játszik
annak mûködésében?

tõség biztosítása. Mindkét prob-
lémára megoldást jelentene az
M9-es autópálya megvalósulása,
amely az elõbb említett közle-
kedési folyosó részét képezné.
A Zala Megyei Önkormányzat
minden lehetséges fórumot
megragad az M9-es gyorsforgal-
mi út mielõbbi megvalósulásá-
nak elõmozdítása érdekében,
ezért hívtuk életre évekkel eze-
lõtt az érdekelt magyarországi
partnereket összefogó M9 Tér-
ségi Fejlesztési Tanácsot, illetve
csatlakoztunk az európai szintû
érdekérvényesítést lehetõvé te-
võ társuláshoz. Ez utóbbi szer-
vezet közgyûlése épp a napok-
ban ülésezett Budapesten, ahol
döntés született arról, hogy a
zalaegerszegi székhelyû straté-
giai központ felállítására 2015-
ben kerül sor a jelenleg is fo-
lyamatban lévõ elõkészítõ mun-
kát követõen. Jelenleg is dolgo-
zunk a szczeceni (Lengyelor-
szág) székhelyû társulás jövõ-
beni tevékenységét megalapozó
elemzéseket, kutatásokat, hatás-
tanulmányokat készítõ központ
mûködési koncepcióján, amely-
nek elfogadását követõen rövid
idõn belül megindulhat a tény-
leges szervezés és a szakmai
munka, amelyet az Európai Bi-
zottság illetékes munkatársai is
figyelemmel kísérnek.

– Tekintettel arra, hogy Ma-
gyarország Kormánya az Euró-
pai Unióval egyetértésben erõ-
síteni kívánja a gazdasági, tár-
sadalmi és területi kohéziót,
pályázati formában támogatást
nyújt a határokon átnyúló
transznacionális és régiók kö-
zötti együttmûködés elõmozdí-
tása érdekében létrejövõ euró-
pai területi társulások mûkö-
désében való részvételhez. A Za-
la Megyei Önkormányzat „CETC-
EGTC 2014” címû, ETT-14-B-0003
azonosító számon nyilvántartás-
ba vett projektjével 100%-os
vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal által képvi-
selt Közigazgatási és Igazságügy
Minisztérium „Az Európai Terü-
leti Társulások 2014. évi támo-
gatására” meghirdetett pályáza-
ti felhívása keretében (amelyet
jelenleg a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium kezel) a Kö-
zép-Európai Közlekedési Folyo-
só Korlátolt Felelõsségû Euró-
pai Területi Társulásban való
részvétele költségeinek fedezé-
sére a 2014. június 1 - 2015. má-
jus 31. közötti idõszakra.

– Az elmúlt néhány évben
aktív promóciós tevékenység és
kapcsolatépítés révén sikerült
elfogadtatni és bevezetni az
uniós köztudatba a Közép-Euró-
pai Közlekedési Folyosót, mint
létfontosságú észak-déli közle-
kedési tengelyt, amely így már
tényleges fejlesztési területet

– Milyen források segítik a
nemzetközi együttmûködésben
való részvételt és munkát?

– Vannak-e már kézzel fog-
ható eredményei a közös mun-
kának?

jelent az unió szempontjából is.
A Zala megyei ETT projekt ke-
retében nemrégiben elkészült
„A CETC-EGTC-ben résztvevõ
régiók közti szállítási infrastruk-
túra kompatibilitása fejlesztésé-
nek lehetõségei – az M9 gyors-
forgalmi út szerepe a CETC
ROUTE65 korridor fejlesztésé-
ben” címû tanulmány, amely
bemutatja az E65-ös számú eu-
rópai fõút Zala megyei szakaszá-
nak gyors megépítése révén el-
érhetõ elõnyöket ipari, foglal-
koztatási, idegenforgalmi és
környezetvédelmi szempont-
ból. 2015. február 27-én tartotta
ülését az M9 Térségi Fejlesztési
Tanács, amely rendszeresen na-
pirendjére tûzi az M9 gyorsfor-
galmi út elõkészítési, tervezési
munkáinak elõrehaladásáról, a
nyomvonalak kijelölésérõl és a
lehetséges forrásairól szóló tájé-
koztatót. Az elõterjesztés hatá-
rozati javaslatában az M9 Tér-
ségi Fejlesztési Tanács felkéri a
Nemzetgazdasági Minisztériu-
mot, hogy a 2014-2020 közötti
uniós ciklusban biztosítsa az
M9 gyorsforgalmi út teljes nyom-
vonala vonatkozásában szüksé-
ges valamennyi tervezési mun-
ka elvégzésének forrását, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tõ Zrt.-t pedig arra, ezen ciklus-
ban gondoskodjon a teljes nyom-
vonal kivitelezéséhez szükséges
engedélyek beszerzésérõl és
terveinek elkészítésérõl.

Pácsonyi Imre és Thomas Lantz,
a társulás közgyûlésének lekö-
szönõ svéd elnöke.

A Közép-Európai Közlekedési
Folyosó tervezett nyomvonala.

Felhívás
A törvényszéki valamint közigazgatási és

munkaügyi bírósági ülnökök jelölésére

Lenti és Vidéke
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A húsvét elõtti böjt nem-
csak az étkezési szokások meg-
változtatását, a húsevés elha-
gyását jelentette, hanem szi-
gorú szabályokat hozott a min-
dennapokban. A leleményes
falusi emberek játékokat és
táncokat találtak ki, hogy így
múlassák a hosszú, negyven
napos idõszakot.

A farsangi idõszak elõzi
meg a böjt kezdetét. Január
hatodikán, vízkereszt napján
kezdõdik és húshagyó kedden
ér véget. Másnap, hamvazó-
szerdán veszi kezdetét a nagy-
böjt, ami húsvétig tart. A böjt
alatt nem volna szabad húst
enni és kerülni kell a zsíros
ételeket, ám ezt manapság már
sok hívõ nem tartja be. Mára
inkább az a szokás terjedt el,
hogy hamvazószerda és nagy-
péntek kivételével a hívek
ugyanúgy fogyasztanak húst.
Korábban azonban a húsvét
elõtti böjtnek komoly szabá-
lyai voltak. Megengedett volt
ugyan a napi háromszori étke-
zés, de ebbõl csak egyszer le-
hetett jóllakni. Szigorúan ke-
rülni kellett a húsok és zsírok
fogyasztását és az is elõfordult,
hogy nagypénteken semmit
sem ettek a böjtölõk.

A böjt tehát nagyrészt az
önmegtartóztatásról szól, ami
nagyon érdekes szokásokat ho-
zott a böjtölõk életébe. Míg a
farsangi idõszak a bálok, mu-
latságok és a szórakozás idõ-
szaka, addig a böjt alatt tilos
volt a hangoskodás. Az embe-
rek sötétebb ruhákat öltöttek,
eltették a füstölt húsokat és a
szalonnát, az éléskamra kul-
csát pedig a kútba dobták,
és csak nagyszombaton ha-
lászták ki. A húsos edénye-
ket is eltették, az étkészletet
pedig sokszor a tisztaszobába
dugták a szentkép mögé. Akik
farsang idején házasodtak
össze, húsvétig nem hálhattak
együtt.

A húsevést persze renge-
teg finom étellel lehetett
pótolni. Fõként leveseket fo-
gyasztottak, az egyik legis-
mertebb böjti leves a cibere
volt. Ez egy korpás vagy ép-
pen aszalt gyümölcsös le-
ves kukoricával és kölessel,
amit tejfölös habarással tet-
tek ízessé. Elterjedt volt a
bableves, a tejleves, a sós víz-
ben fõtt bab, az olajos káposz-
ta, a fõzelékek, fõleg a spenót,
valamint a tojás és különbözõ
halételek.

Spenót tojásvirággal recept

Hozzávalók:

Elkészítés:

• 400 g spenót (friss vagy
fagyasztott)

• só ízlés szerint

3 gerezd fokhagyma

3 ek. zabpehely

3 dkg sonka

1. Az apróra vágott spenó-
tot kevés olajon megdinsz-
teljük, fonnyasztjuk.

2. Aprított fokhagymát
adunk hozzá, majd megsóz-
zuk, borsozzuk.

3. A zabpelyhet tejbe áztat-
juk (lehet zsemlével is).

4. Ha fagyasztott natúr pü-
rével dolgozunk, akkor kevés
tejjel és a fûszerekkel össze-
fõzzük.

5. A turmixgépben a be-
áztatott zabpehellyel össze-
dolgozzuk, utána fûszerez-
hetjük.

6. A fém mini kosárka for-
mát (6 cm) kikenjük olajjal,

• bors ízlés szerint
•
• 1 dl tej (szükség szerint)
•
• 2 db tojás
•
• 3 csepp napraforgó olaj

(a forma kikenéséhez)

belehelyezzük a sonkát, és be-
leütünk egy tojást.

7. Sütõben addig sütjük,
amíg megdermed a tojás.

8. A spenótfõzelékbe he-
lyezzük a kisült tojásvirágokat.

:
A nyárshoz:

20 dkg vöröshagyma

15 dkg alma

fehérbors ízlés szerint
A körethez:

1. A halat kockára vágjuk,
és sózzuk, fûszerezzük.

2. A többi alapanyagot is
hasonló méretre daraboljuk.

3. Nyársra húzzuk.
4. Grillezzük vagy sütõben

sütjük készre.
5. A párolt zöldségekkel és

rizzsel tálaljuk.

Halnyárs zöldségekkel recept

Hozzávalók

Elkészítés:

• 40 dkg törpeharcsa
(halfilé)

•
• 15 dkg cukkini
•
• 5 dkg hal fûszerkeverék
• só ízlés szerint
•

• 40 dkg brokkoli
• 40 dkg sárgarépa
• 1.5 bögre rizs
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Mintegy harminc fõ vett
részt a

tagságából a legutóbbi
pótszilveszter és egyben far-
sang jegyében tartott zenés
estjükön – hangzott el

klubelnök lapunknak
adott tájékoztatójában:

– Zenés esti programunk –
melyet rendre a Favorit ven-
déglõben tartunk –

tagtársunk
tréfás felolvasásával kezdõdött,
megadva a vidám hangulatot a
programunkhoz – tette hozzá
az elnök – A kikapcsolódás,
tánc, humor, zene mellett ter-
mészetesen baráti beszélgeté-
sekre, eszmecserére is sor ke-
rült, minden résztvevõ kitû-

lenti Fegyveres Erõk és
Testületek Nyugállományúak
Klubja

Barta
Ödön

Bertainé
dr. Paczolai Ilona

Pótszilveszter és farsangolás

nõen szórakozott a rendezvé-
nyünkön.

– Elõször Cziráki Sándor
színvonalas muzsikáját emel-
ném ki, majd a pótszilveszter
elmaradhatatlan tombolasor-
solását, végül néhány tag-
társunk „maszkabemutatóját”,
mellyel a végén már farsan-
golássá vált az összejövetel.

A rendezvényen egyébként
minden résztvevõ a saját költ-
ségén fogyasztotta el a va-
csorát, gondolatban pedig már
a klub újabb programjára, a
március 8-án tartandó nõna-
pi ünnepségükre készültek a
tagok.

– Milyen attrakciókkal lep-
ték meg az est vendégeit?

dj

Maszkatánc a farsangon.

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Csesztregen gyerekkorom-
ban nagy hagyománya volt a
farsangnak.

Elõször az iskolában jel-
mezes felvonuláson vettünk
részt, ahol többnyire az a
gyerek nyerte a fõdíjat, aki-
nek a szülei a legügyesebbek
voltak...

Úgy emlékszem, szinte
minden diák felvonult az
ötletes jelmezekben.(Egy-egy
csoki volt a jutalom.)

Majd jött az egész évben
várt esemény: maskurázás a
faluban!

A nebulók több mint fele
kovbojnak öltözött, amihez
nem kellett túl nagy fantázia.
Miért? Mert ahhoz elég volt

Kovbojok (voltunk) úttörõnyakkendõben
egy kockás ing, szalmakalap
és fogózkodj meg hálás utó-
kor: egy tûzpiros úttörõnyak-
kendõ az arcunkra kötve!
Amely néhány perc múlva
szánkra fagyott a metszõ hi-
degben leheletünktõl.

Voltak olyan házak a falu-
ban, ahová illett elmenni: ke-
resztszülõk, testvérek, roko-
nok, orvos, pap, tanító és
osztálytársak...

Napjainkra – úgy látom –
ez az egykor szép és kedves
hagyomány erõsen megko-
pott, elhalványult. Talán ezért
is jó a régi farsangokról, fa-
lujáró maszkázásokról nosz-
talgiázni.

Paksa Tibor

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Horváth László
Drávecz Gyula

Ferenczi Róbert

Héra József

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Kiss Tamás

Vatali Ferenc

dr. Fekete Zoltán

Ferenczi Róbert

Kiss Tamás

Vatali Ferenc

polgármester,
alpolgármester

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

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

2015. március 2-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2015. március 2-án (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,

2015. március 4-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2015. március 9-én (hétfõn) 8.00-9.00 óráig,

2015. március 11-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2015. március 18-án (szerdán) 15.00-16.00 óráig.

2015. március 2-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2015. március 9-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,

2015. március 11-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák
Elsõként a med-

rének és környezetének kitisz-
títása, majd vis maior támo-
gatásból a települést átszelõ
patak és árkok tisztítása kerül
sorra a kora tavaszi munká-
latok elvégzésekor .
Mindezt polgár-
mester asszony közölte la-
punkkal.

– Helyi vállalkozót bíztunk
meg az elõbbivel, a benõtt
bokrok és fák már akadályoz-
ták a csapadék elvezetését, va-
lamint a kitermelt növényi
hulladék tûzifaként hasznosít-
ható – tette hozzá Soós End-
réné. – A további, faluban talál-

Pék-patak

Rédicsen
Soós Endréné

Vízelvezetést segítõ munkálatok

ható árkok és patakpart kitisz-
tításához pedig támogatást is
nyertünk.

A munkálatokat
és csapata végezte, akit az

esõs idõjárás miatt telefonon
értünk utol, és útmutatása
alapján készítettük el fotónkat
a már kitisztított, falu határá-
ban lévõ Zöld - híd melletti
árokrészrõl.

– Amikor az idõjárás
engedi kijövünk és folytatjuk
az árkok kitisztítását. Hol job-
ban, hol kevésbé „adja” a tûzi-
fának valót a patakmeder –
mondta a vállalkozó.

Völgyi Fe-
renc

-d-

A rendõri pálya iránt ér-
deklõdõ végzõs középiskolá-
soknak tartott „Toborzó” ren-
dezvényt , a

a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság.

, a ZMRFK saj-
tószolgálatának vezetõje el-
mondta, hogy rendezvényük
már a negyedik állomásához
érkezett Lentiben, a teljes Zala
megyei régiót megcélozták a
rendõri hivatást népszerûsítõ,
bemutató programjukkal.

Lentiben Gönczi
Ferenc Gimnáziumban

Nothoff Ingrid

A rendõri hivatást népszerûsítették
– A végzõs diákokat vártuk

a rendezvényekre, közeledik a
jelentkezési lapok leadási ha-
tárideje, mi pedig igyekeztünk
minél szélesebb betekintést
adni munkánkról.

– Elméleti és bemutató jel-
legû része is van a program-
nak, az elõbbit a körmendi
rendészeti szakközépiskola ok-
tatója tartja és itt vannak ve-
lünk a bevetési osztály mun-
katársai is, akik fegyvereket,

– Mibõl állt mindez?

felszereléseket hoztak maguk-
kal, melyeket ki és fel is lehet
próbálni, valamint a bûnügyi
technikusunk a „rabosítást” is
bemutatja .

– A tavalyelõtti évfolyam-
ból 11 új kollégát köszönthet-

– Milyenek a tapasztala-
tok a jelentkezést illetõen?

A felszerelések kipróbálására is volt lehetõségük a gimnazis-
táknak.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

tünk a állományunk tagjai kö-
zött. Elmondható, hogy sokan je-
lentkeznek, de meg kell felel-
ni egy speciális felvételin, ahol
mérik a fizikai állóképességet,
továbbá például egy mûveltsé-
gi teszten is meg kell felelniük
a rendõri pályát választóknak.

dj
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A torna-
termében zajlottak a

által rendezett senior
teremlabdarúgó-torna mérkõ-
zései. A gyõztesnek járó kupát
a rendezõ egyesület csapata
nyerte, második a ,
harmadik a

negyedik a zalaegerszegi
csapata lett.

Vörösmarty-iskola

VM Sport-

lövõ

TIP-TOP

Fregatt-Konkoly

Bt.,

PERSZE

Senior torna Lentiben

A mérkõzéseken esett 48
gólból hatot
(VMSSZE) szerzett, aki a tor-
na gólkirályi különdíját kap-
ta. A legjobb kapus címet

(TIP-TOP) nyerte
el, a legjobb játékosok

(PERSZE) és
(Fregatt-Konkoly Bt.)

lettek.

Göncz Gyula

Mór András

Rikk

László Horváth

Gyula

A VM Sportlövõ csapata.

Idén is megrendezték
a te-

remlabdarúgó-tornát a Vörös-
marty-iskola tornatermében.
Az elsõ helyen végzett a

csapata, második helye-
zett lett a ,
harmadik , ne-

Len-

tiben Városrészek Kupa

Mu-

mor

Bárszentmihályfa

Lentikápolna

A gyõztes mumori csapat.

Városrészek tornája

gyedik és
az ötödik.

A gólkirály
(Lentikápolna) lett, a legjobb
kapus (Bár-
szentmihályfa), a legjobb játé-
kos (Lentiszom-
bathely).

Lentiszombathely

Máhomfa

Pesti Tamás

Borsos Tamás

Hajdú Gergõ

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Plázacicák

Összefonódás...

Dodó és Brumi a Mókusban

– A francba, hallod ha tényleg benyomják a vasárnapi
zárva tartást, talán a nagymisén mutogassuk magunkat!?

– Képzeld, kiderült, hogy a fideszes képviselõ öregapja,
meg a szemetes tendert megnyerõ vállalkozó öregapja
ugyanannak a vízicserkész csapatnak tagjai voltak!...

– Nem is értem, hogy miért prüszkölnek annyira ettõl a
Putyintól!? Világi jó csávó ez, bemondták, hogy le akarja
nyomni a vodka árát!...
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Lenti és Vidéke

Az akció a megjelenéstõl 2015. március 22-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

19 arany-, 12 ezüst-, 12
bronzérmet szereztek a lenti
úszók a diákolimpián.

A közelmúltban fejezõdtek
be a Magyar Diáksport Szövet-
ség által megrendezett úszás
megyei diákolimpia döntõi. A
lenti tankerülethez tartozó is-
kolákból közel 100 tanuló
sportol a Lenti GYÚK színei-
ben. Közülük a legjobbak kép-
viselhették iskoláikat a viada-
lon. 36 tanulóból 17-en ju-

43 érmet szereztek a lentiek
Sikeres szereplés az úszó diákolimpián

tottak tovább az országos dön-
tõbe, ami március elején lesz
Gyõr új olimpiai medencés
uszodájában. A csapatok öt kor-
osztályban A és B kategóriá-
ban versenyeztek egymással.

Az igen népes úszóverse-
nyeken összesen több, mint
200 kis- és nagydiák verseny-
zett egymással. Továbbjutottak:

1. hely 100 m mell Kovács
László Györk V-VI. „A” kcs.
(Lenti Gönczi).

1. hely 100 m mell és 100
m gyors Nemes Luca V-VI. „B”
kcs. (Lenti Gönczi).

1. hely 4x50m leány
gyorsváltó: Joós Eszter, Borsos
Flóra, Krajczár Petra, Nemes
Luca V-VI. „B” kcs. (Lenti
Gönczi).

1. hely: 4x50m leány gyors-
váltó: Kaszás Zsóka, Móricz
Vanessza, Nyári Eszter, Borsos
Blanka III. „B” kcs. (Lenti
Vörösmarty).

1. hely: 100 m hát és 100 m
gyorsúszás III. „B” kcs. Borsos
Blanka (Lenti Vörösmarty).

1. hely: 4x50 m fiú gyors-
váltó: Mór Máté, Keszthelyi
Kristóf, Völgyi Zoltán, Wein-
hoffer Péter IV. „B” kcs. (Lenti
Arany).

1. hely: 50 m mell III. „B”
Mayer Ádám (Lenti Arany).

1. hely 50 m mell III. „B”
Simon Zsófia (Lovászi Ált.
Isk.).

Simon Zsófia Lovásziból és Török Anna a lenti Vörösmarty-
iskolából Kiss Tamás edzõvel.

Ha elolvasta, adja tovább!

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

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

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

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2015. március 21.,7 órakor

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)

Zakopane-Krakkó-Auschwitz

Beneleux körút (pótcsoport)

Velence és szigetei

Bajor kastélyok

Nyugat-Macedónia kulturális értékei

Toszkán varázslat - Elba szigete

Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok

Barangolás Dél-Erdélyben

KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig

Párizs gazdagon

Ápr. 30-Máj. 3. 49.500,- Ft/fõ

Máj. 12-17. 109.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 45.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 47.900,- Ft/fõ

Máj. 21-25. (Pünkösd) 81.900,-Ft/fõ

Máj. 21-25. (Pünkösd) 82.500,-Ft/fõ

Jún. 3-7. 79.500,-Ft/fõ

Jún. 25-30. 78.900,-Ft/fõ

Júl. 10-12. 43.900,-Ft/fõ

Júl. 18-23. 104.900,-Ft/fõ
Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.

Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén
készséggel postázzuk. Vegye igénybe elõfoglalási

kedvezményünket!

www.enykk.hu • www.volantourist.hu

Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 Nagykanizsa: +36 93/ 536-716

Keszthely: +36 83/ 511-231 Hévíz: +36 83/ 540-399
Lenti: +36 92/ 551-061 Szombathely: +36 94/ 311-134

Eng. sz.:U-001588

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!


