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Február végén a munkate-
rület átadásával elkezdődött a
gyógyfürdőben a tavaly de-
cemberben bejelentetett mint-
egy 2,4 milliárd forint értékű
fejlesztés.

– Három eleme van a
projektnek – emlékeztetett a
beruházás tartalmára Kárpáti
Zoltán Lenti Gyógyfürdő, a
Kft. igazgatója. – Az első
érinti a fürdő téli bejáratát,
átalakul a belső tér, az itt ta-
lálható Tourinform iroda, il-
letve a teljes enteriőr. A má-
sodik projektelem részeként
modernizálják a vízvezeték-,
illetve a vízforgató és légtech-
nikai rendszert, megújul a fe-
dett fürdőben a medencetér,
korszerűsítik a medencéket. A
harmadik elem a legfonto-
sabb, az új épületrészben több
mint tízszeresére növekszik a
fürdő gyógyászati részlege,
ahol a térségben egyedülálló
szolgáltatások lesznek majd
elérhetők. Létesül egy oxigén-
terápiás központ, melynek jó-
tékony hatását élvezhetik a
szív- és érrendszeri, légzés-
szervi megbetegedésekkel küz-
dők, de alkalmas lesz égési
sérülések kezelésére, illetve a
terápia lerövidítheti az ízületi
és csontsérülések rehabilitá-
ciós idejét, valamint a korona-
vírus kezelésében is eredmé-
nyes. Továbbá szén-dioxid-
kezelés, antigravitációs terá-

Egyedülálló a Dunántúlon a lenti fürdőfejlesztés

pia, illetve a hideg jótékony
hatását kihasználó krioszauna
is része lesz a kínálatnak.

Az ügyvezető hozzátette,
hogy a 2,4 milliárd forintos
beruházás nagyon nagy értékű,
ilyen jellegű fürdőfejlesztés a
Dunántúlon egyedül Lentiben
van. A munkálatok előreha-
ladtával szakaszos átadások
lesznek. Szeretnék ez év végén
a fedett fürdőrészt (a tan-úszó-
gyógy-hidromasszázs-meden-
cét és a pancsolót) megújulva
átadni a vendégeknek. A teljes
beruházás várhatóan 2022
szeptemberében zárul majd –
közölte az ügyvezető.

Elkezdődött a beruházás a gyógyfürdőben.

Egyik magánháznál végez-
ték a munkát a zalai Alpin
Green csapatának szakembe-
rei, a beavatkozást a település
önkormányzata kezdeményezte.

Tánczos László polgár-
mester elmondta, hogy 2018
nyarán nagy erővel csapott le
a vihar a falura, nagyobb
faágakat szakított le, melyek
megrongáltak épületeket, vil-
lanyvezetékeket. Akkor bebi-
zonyosodott, hogy a már mé-
retesre nőtt, veszélyes fákkal
foglalkozni kell, mielőtt na-
gyobb kárt okoznak lakóhá-
zakban, közművekben, vagy a
temetőben megrongálják a sír-
emlékeket.

– A főút egyik lakóháza
mellett három veszélyes fának
a kivágását szerveztük meg,
nehogy a házban kárt tegye-
nek a lehulló ágak – beszélt a
legutóbbi akcióról az elmúlt
héten a polgármester. – A ház
tulajdonosa özvegy, egyedül
neveli gyermekeit, szerettünk
volna neki segíteni azzal,
hogy a fák kivágását megold-
juk, illetve a szomszédok is

Veszélyes fákat vágtak ki Pórszombaton

jelezték, hogy a nagyra nőtt
fenyők gondot okozhatnak a
közeli házakban is, és a ve-
zetékekben. A munkához
szakembereket hívtunk, hogy
minden rendben menjen –
magyarázta.

Ipari alpintechnikával távolí-
tották el a fákat.
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Mintegy 4,4 milliárd forintból gazdálkodik idén Lenti Város
Önkormányzata, ebből az összegből 2,5 milliárd forint a kötelező
feladatok ellátáshoz, 1,9 milliárd forint pedig pályázatok megva-
lósításához kapcsolódik. A költségvetés összeállításáról Horváth
László polgármester tájékoztatott.

– 2021. február 21-ig kellett elfogadunk a költségvetésünket,
melyet jelentős előkészítő munkálatok előztek meg. Figyelembe
vettük például az államháztartásról szóló törvényt, a szervezeti és
működés szabályzat rendeletben foglaltakat és azt a tényt is,
hogy jelenleg veszélyhelyzet van érvényben.

A következőkben a polgármester a célok megfogalmazásáról
beszélt.

– Cél volt mindenekelőtt az, hogy egy költségtakarékos gazdál-
kodást bemutató költségvetés készüljön, figyelembe vettük a COVID
járvány okozta negatív hatásokat is, gondolok itt a bevételi oldal-
ra, a bérleti díjakra, idegenforgalmi adóra, ipaűzési adóra, gépjár-

A költségtakarékos gazdálkodás folytatódik

A Lenti Polgármesteri Hivatal.

mű adóra, ez utóbbi már nem illeti meg az önkormányzatot.
Mindez azt jelenti, hogy 2021-ben kevesebb bevételből kell meg-
valósítani ugyanazokat a kötelező feladatokat.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások megha-
ladják a 621 millió forintot, az önkormányzat működésének általá-
nos támogatása a 212 millió forintot. Köznevelési feladatok tá-
mogatására 190 millió, szociális és gyermekvédelmi, illetve gyer-
mekétkeztetési feladatokra 100-100 millió forint körüli összeget
különítettek el, kulturális feladatokra 17 millió forintot meghala-
dó összeget. Az összes adóbevétel tervezett mértéke meghaladja
a 475 millió forintot. A kormány döntései alapján a veszélyhely-
zet idején nem kell idegenforgalmi adót fizetni.

– Ennek kiesése érzékenyen érinti az önkormányzatot, hiszen
2019-ben az idegenforgalmi adóbevétel megközelítette a 40 mil-
lió forintot, most ennek a felével számoltunk – mondta Horváth László.

Ami a kiadási oldalt illeti, az intézményekre vonatkozó ki-
adások megközelítik az 1,6 milliárd forintot, a személyi juttatá-
sok összege közel 900 millió forint, a dologi kiadások 1,1 milli-
árd forint fölöttiek. A beruházásokat tekintve, a városnak 24 fu-
tó projektje van, az egyik legnagyobb a zöldváros projekt, de a szak-
orvosi rendelőintézet jelentős eszközbeszerzése is megközelíti a
200 millió forintot, 100 millió forintot tesz ki a csapadékvíz-el-
vezetést célzó pályázat. Két elektromos gépjármű beszerzésére
kapott támogatást az önkormányzat, melynek felajánlója dr. Pal-
kovics László innovációs miniszter volt. A felújítási tervek közt
szerepel még három kerékpárút felújítása is. Hat és fél millió
forintból valósul meg az óvoda konyhájának felújítása, és 20
millió forintból épül újjá az Ifjúság úton a járda.
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Lentiben tavaly emelkedett a születések száma 2019-hez képest,
a házasságkötések száma pedig hasonlóan alakult a városban.

A polgármesteri hivatal illetékeseitől kapott tájékoztatás szerint
Lenti állandó lakosságszáma 2020. január 1-jén 7843 volt. Az el-
múlt évek statisztikáját nézve lassan, de továbbra is csökken a vá-
ros lélekszáma. A születések száma 2020-ban ismét emelkedett az
előző években tapasztaltakhoz képest: 2015-ben 73, 2019-ben 53 gyer-
mek látta meg a napvilágot, tavaly pedig 66 kisgyermek született:
30 leány és 36 fiú. Tavaly 102 lakos halálozott el, 2019-ben 81
hagyatéki eljárást folytattak le. Az esküvők száma magasnak mond-
ható a településen a koronavírus-járvány okozta korlátozások el-
lenére. Lenti közigazgatási területén a múlt évben 44 pár mondta
ki a boldogító igent. Egy évvel ezelőtt alig többen, 47 pár háza-
sodott, ez a szám 2017-ben 34, 2016-ban és 2015-ben 40-40 volt.

Az évente hagyományos népességi adatok áttekintése mellett
vegyük számba a szülők által gyermekeiknek választott kereszt-
neveket is. Talán különlegesebbnek számít a lányoknál a Manna,
a Natali, illetve a Natasa, a fiúknál a Miron, a Matteó, a Teodor, il-
letve a Natan és a Nátán. Három leány kapta tavaly az Anna
keresztnevet, illetve anyakönyveztek 2-2 Jankát, Szonját és Adélt,
de széles a kínálat, találkozhatunk Hanna, Bíborka, Dóra, Do-
rottya, Léna és Kincső nevekkel is. A fiúknál két gyermek kapta
a Péter nevet, mellette népszerű volt a Zoárd, Benedek, Ben-
jámin, Kolos és a Nimród is. Érdekesség, hogy a 2020-ban szü-
letettek közül senki sem kapott két keresztnevet.

Nagy izgalommal indult az idei nevelési év a járvány miatt Len-
tiben a Mesevár Óvodában, viszont az óvodai létszámokat te-
kintve nagyon stabilan. – A szülők továbbra is kedvelik és vál-
asztják intézményünket gyermekeiknek – mondta óvo-Gál Elekné
davezető. – Mind a 11 csoportunk maximális létszámmal műkö-
dik, ellátjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Év közben 3-4

Többen születtek és házasodtak

kisgyermek családjával elköltözött a városból, helyükre azonnal ér-
kezett jelentkező. A következő nevelési évről készített felmé-
résünk azt mutatja, hogy 187 gyermek marad óvodás és várha-
tóan 80 szabad férőhellyel rendelkezünk majd.

A bölcsőde vezetőjétől kapott tájékoztatás szerint 20-25
kisgyermek várható onnan. A beiratkozás időpontját még nem
tudják, ezt központilag határozzák meg, illetve megkapják az
adatokat azokról a 3 éves gyermekekről, akiknek kötelező
beiratkozni az óvodába a következő nevelési évre. A szabályok
szerint minden olyan gyermeknek, aki adott év augusztus 31-ig
betöltötte a 3. életévét, kötelezően részt kell vennie az óvodai
nevelésben.

– Őket várjuk, illetve tudjuk, hogy vannak szülők, akik
szívesen hozzák az oviba gyermeküket, tehát azokat is várjuk,
akik fél éven belül ünneplik 3. születésnapjukat - tette hozzá a vezető.

A lentiek mellett a környékbeli településekről is érkeznek
gyermekek a Mesevár Óvodába, az intézmény a családbarát
hozzáállással többféle megoldásra nyitott, a szülői igényeket
igyekeznek minden tekintetben kiszolgálni.

A Pajkos csoport ovisai, Kulcsárné Linger Rita (b) és Becze
Dalma óvodapedagógusokkal.

2021. március
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Majd három évtizedig szol-
gálta lakosságát a fa-Belsősárd
lu északi végén lévő buszmeg-
álló, amelyet újra cseréltek a kö-
zelmúltban. A másik, a faluház
melletti 2019-ben lett felvált-
va újjal, s mindkettőt ugyanaz
az iparos készítette.

Tanulva a korábbi hibából,
az új favázas buszmegállót acél-
tüskékre építették, vagyis a csa-

Új buszmegálló Belsősárdon
padék nem tud kárt tenni
benne.

Vida József polgármester el-
mondta, hogy esővíz-elvezető
csatorna is tartozik a cserép-
tetővel ellátott bódéhoz. Szeret-
ték volna egy időben kicserél-
ni a két megállót, de a költség-
vetés csak most tette lehetővé,
hogy az északi falurész is új
buszmegállót kapjon.

Dr. Völgyi Edina szemé-
lyében februártól új orvos lát-
ja el a Lenti I. számú körzet
háziorvosi feladatait. A fiatal
doktornőt rendelőjében keres-
tük fel és kértük rövid bemu-
tatkozásra:

– Zalaegerszegen születtem,
de lenti vagyok, itt élnek a szüle-
im, itt jártam általános iskolába,
majd a középiskolát a szom-
bathelyi Premontrei Szent Nor-
bert Gimnáziumban végeztem.

– Hol dolgozott korábban?
– Korábban sürgősségi osz-

tályon dolgoztam, ambuláns be-
tegellátó részlegen, majd a szív-
sebészeti intenzíven és általá-

Őszinteség és jó kommunikáció…
nos anesztézián folytattam mun-
kámat közel tíz éven keresztül.
Jelenleg elsősorban a krónikus
nem fertőző betegségek preven-
ciójára és mozgásszervi betegsé-
gek konzervatív gyógyítására he-
lyezem a hangsúlyt munkám-
ban, melyet a háziorvoslásban
is szeretnék kamatoztatni.

– Hogyan veszi fel a pácien-
sekkel a kapcsolatot a pandémi-
ás helyzetben?

– A rendelésre jelenleg tele-
fonos bejelentkezéssel tudnak
érkezni a betegek, a sürgős pa-
naszokkal érkezőket soron kí-
vül fogadjuk. A járványügyi sza-
bályok betartása mellett lehe-

tőség van a személyes kontak-
tusra is. Visszatérve a kérdés-
hez, az asszisztensekkel már ko-
rábban felvettem a kapcsolatot,
illetve néhai dr. Doncsecz Do-
rina kolléganőm is ellátott in-
formációkkal a betegeket illetően.

– Mit tart jó háziorvosi
erénynek?

– A jó kommunikációt, a
betegekkel való személyes kap-

csolattartást, ma szerintem
mindennek ez az alapja. Ter-
mészetesen nagyon fontos a
kórelőzmény felderítése, majd
a pontos utánkövetés. Alap-
vető igény az őszinteség a
beteg és a háziorvosa, asz-
szisztensei között is, ami a
későbbi gondozás megalapo-
zója egyben.
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Dr. Völgyi Edina háziorvos, Keszte Katalin és Bekk Lászlóné
asszisztensek között.

Csendes főhajtással emlékez-
tek a kommunista diktatúra ál-
dozataira február 25-én Lenti-
ben önkormányzat Hon-. Az és a
ismereti Egyesület által szerve-
zett rendezvényen Horváth
László polgármester köszöntöt-

Csendes főhajtással emlékeztek
te az egybegyűlteket, majd ko-
szorút és mécseseket helyez-
tek el a jelenlévők a Kossuth ut-
cai emlékműnél.

A képen Horváth László pol-
gármester és dr. Fekete Zoltán
önkormányzati képviselő látható.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

2021. március
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Vörös tojótyúkok

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

Akció
Lenti állatpiac

2021.04.10.-én,
szombaton 7.00 - 7.30 h-ig

Ára: 700 Ft/db
Házhoz szállítva 800 Ft/db

H
ungarikum

H
ungarikum

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!

Közlekedésbiztonsági szem-
pontokat figyelembe véve „egy
autóbusznyi” távolsággal hát-
rébb helyezték az iskola és az
óvoda közös bejáratánál lévő
autóbuszmegállót Csesztregen.
Bedő Róbert polgármester az

Buszmegállót helyeztek át Csesztregen
önerős beruházásról elmondta:
pontosan a bejáratnál volt a meg-
álló, ami megnehezítette a gya-
logosforgalmat a reggeli és dél-
utáni időszakokban.

– Hátrébb helyeztük az
autóbuszmegállót, így a két intéz-

mény közös bejárata felsza-
badult, az új megállóhoz közle-
kedéslassító (a vasúti átjá-
rókhoz hasonló) gyalogosfor-
galmat irányító korlátot he-
lyeztünk ki és térkővel láttuk el
a területet. A reggeli csúcs-
időben megnövekedett a forga-
lom itt, a szülők is egyre in-
kább gépkocsival hozzák a gyer-
meküket iskolába, oviba és amúgy
is csak a kapuig jöhetnek, tehát
indokolttá vált az átépítés. Két
mozgássérült parkolót is kialakí-
tottunk itt.

Megtudtuk még, hogy a falu-
központ látványa is változott a

napokban, ugyanis impozáns,
CSESZTREG felirat fogadja
a központba érkezőket.

– Ez a „szelfipont” hat mé-
ter hosszú, egy méter magas,
úgynevezett mobil felirat, hi-
szen mozgatható, tehát fonto-
sabb helyszínekre is átszállít-
ható, ha szükséges. Normál eset-
ben sokan megfordulnak itt, akár
átutazóban, vagy a szabadidő-
parkunkban nyaralva, és úgy
gondoltuk, hasznos lehet egy
ilyen fotózkodásra is alkal-
mas hely kialakítása – tette
hozzá Bedő Róbert.
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Indokolt volt az átépítés.

Csesztreg felirat fogadja a központba érkezőket.

Pályázati forrásból valósít-
ja meg óvodai fejlesztéseit a
rédicsi önkormányzat, tájékoz-
tatott a közelmúltban Soós End-
réné, a falu polgármestere.

– Több pályázatunk is si-
keresnek bizonyult a közel-
múltban, ilyen volt az óvoda
felújítására vonatkozó beadvá-
nyunk is. Tulajdonképpen egy
folyamatról beszélhetünk, hi-
szen tavaly már nyertünk a
Magyar Falu Programban támo-
gatást a kültéri játékok bővít-
ésére, majd a most következő
támogatásból az intézmény kül-
ső felújítása történik majd meg.

Megtudtuk, hogy 32 millió
forintot nyert a falu a beruhá-
zásra, amelyből megvalósul a

Folytatódik az óvoda fejlesztése
teljes külső hőszigetelés, színe-
zés, az ablakkeretek, a fabeál-
lók javítása, rendbetétele az
óvoda épületénél.

– Itt a nyílászárók cseréje
már korábban megtörtént és a
belső térben is végeztünk már
felújítási munkákat. Nagyon bí-
zunk benne, hogy óvodánk a
folyamatos fejlesztések révén
vonzó lesz a kisgyermekes szü-
lőknek – tette hozzá Soós End-
réné. – Egyébként főként helyi
gyermekek járnak az óvodánk-
ba, de tervbe vettük szeptember-
től két csoport indítását, remé-
nyeink szerint a környező telepü-
lésekről is lesz érdeklődés óvo-
dai szolgáltatásunk iránt.

D.J.

Vigh László országgyűlési képviselő és Soós Endréné
egyeztet a rédicsi óvoda felújításáról.

2021. március
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A környéken egyedülálló
kilátó építését tervezi a tele-
pülés önkormányzata a helyi
Szent János-hegyen.

Tíz éve, egy, a térség több
települését érintő program ke-
retében épült meg a faszer-
kezetű kilátó Tormaföldén a jó
infrastruktúrával rendelkező
hegyháton. Időközben ennek
állapota leromlott, balesetve-
szélyessé vált és lebontották.

– A Szent János-hegy gyö-
nyörű környezete, az ott talál-
ható fügeültetvény számos ki-
rándulót vonz, és a régi kilátó
is turistacélpont volt – mondta
Kondákor József polgármester.
– Kaptunk visszajelzéseket,
miután lebontottuk a tornyot,
hogy remélik, lesz a régi he-
lyett egy másik, ami tovább
emeli a hely hangulatát, érde-

Új kilátótornyot építenének Tormaföldén
kességét. Emellett több ren-
dezvénynek is helyet adott ed-
dig is a Szent János-hegy, a
kilátó környezete, ezért építeni
szeretnénk egy olyan új kilátó-
tornyot, amely az időjárás
viszontagságainak ellenáll, de
nemcsak a kilátó szerepét tölti
be, hanem több funkciót is
kap. Terveink szerint a láto-
gatóknak lesz lehetőségük a
helyi borokat megkóstolni, he-
lyi termékeket megismerni,
vásárolni, illetve egy büfét is
magában foglalna a létesít-
mény. A hegyháton vannak bo-
rosgazdák, akik olyan minő-
ségi borokat állítanak elő, me-
lyek megállják a helyüket, mi-
nősíttetik is a borokat, így
ezek kereskedelmi forgalomba
kerülhetnek. Továbbá progra-
mokat is szeretnénk kínálni.

A tíz méter magas, vasszer-
kezetű kilátótornyot a régi he-
lyére és alapjára tervezik. Az al-
só szintjén három elárusítóhelyi-
séget alakítanának ki, a létesít-
mény időszakosan lenne nyitva.

– A látványterv elkészült,
a hatóságokkal egyeztettünk.
Szükség van a rendezési terv
módosítására, amit előkészí-

A Szent János-hegyre tervezett kilátó látványterve.

Mikekarácsonyfán pályá-
zati forrásra lenne szükség a
településen tervezett felújítá-
sokhoz. Az elmúlt évben több
pályázatot is benyújtott az
önkormányzat, egyebek mel-
lett falugondnoki autóra, il-
letve a karácsonyfai telepü-
lésrész temetőjében található
ravatalozó, valamint az önkor-

Pályáznak az önkormányzati épület felújítására

mányzati épület felújítására is.
A két részből álló ingatlan
hátsó helyiségében a dolgozók
a Start-munkaprogramban ter-
melt konyhakerti növényeket
dolgozzák fel, míg az első
részben a hivatal található.

– A hátsó épületrészt kel-
lene rendbe tenni kívülről, a
belső rész korábban megújult,

a feldolgozó és a konyha is
szépen kialakított, illetve az
egész épületen ki lettek cse-
rélve a nyílászárók – tájékoz-
tatott polgár-Farkas Ferenc
mester. – Javításra szorul a
tető, a hivatal helyiségeiben
falat javítani, glettelni, festeni
kellene, villanyt szerelni, a
régi ajtókat lecserélni, melyek
közel 70 évesek. Több mint 20
millió forintra lenne szükség
ehhez az előzetes tervek alap-
ján. A hátsó épületrész régen
iskolaként működött. Pályáz-
tunk még belterületi utak fel-
újítására, de nem nyertünk rá
forrást. Most az esővíz-elve-
zető árkok rendbetételét ter-
vezzük, több helyen feltöltőd-
tek már. Szakemberek ajánlot-
ták, hogy érdemes lenne a fa-
luban egy záportározót kiala-
kítani a karácsonyfai temető
környékére.

Emellett külterületi utak
rendbe tételére is szükség len-
ne, valamint a két temetőben is

vannak megoldásra váró fel-
adatok, a mikefai részen a be-
járatot kellene átalakítani, aho-
va kovácsoltvas kerítést he-
lyeznének el.

A polgármester azt is el-
mondta, hogy tavaly a bolt be-
járata előtti részt tették rendbe,
aszfaltozták, szegélyezték, il-
letve virágosítást is végeztek
több helyen. Működik a Start-
munkaprogram is, a közterü-
letek rendben tartása mellett
mezőgazdasági termeléssel is
foglalkoznak. Tavaly 12 ezer
forint értékben minden háztar-
tás élelmiszercsomagot kapott,
valamint 134 köbméter szociá-
lis tüzelőt is kiosztottak. Min-
den olyan háztartás kapott be-
lőle, ahol fával fűtenek.

Farkas Ferenc hozzátette,
hogy a koronavírus-járvány ne-
hezíti a mindennapokat, elma-
radt a hagyományos, népszerű
júniusi horgászverseny és a jú-
liusi falunap is. Remélik, hogy
idén már újra összegyűlhetnek.

A régi iskola épülete kívülről jelentős felújításra szorul – mu-
tatja Farkas Ferenc polgármester.

tettünk. Persze forrást kell ta-
lálnunk a megépítéséhez, de
bízunk benne, hogy sikerül. A
teljes kialakítás becsült költsé-
ge 60 millió forint. Ezzel a
beruházással turizmus fejlesz-
téséhez is hozzá tudnánk já-
rulni. A járvány miatt keveseb-
ben mennek külföldre, inkább
a hazai tájakat fedezik fel.

Lentiben városi művelődési központbaideiglenesen a költö-
zött át a a gyógyfürdőből az ott zajló fel-Tourinform iroda
újítási munkálatok idejére.

A járványhelyzet okozta korlátozó intézkedések miatt az
ügyfélfogadás a Tourinform irodában jelenleg szünetel, ezért a
lenti@tourinform.hu e-mail-címen, valamint a +36-20/331-0888
telefonszámon érhetőek el az iroda munkatársai hétfőtől pén-
tekig 9 és 17 óra között.

Elköltözött a Tourinform iroda

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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„A mennydörgés azt mond-
ja: Le térdeidre, ember, az Isten
beszél! A nép szava is megdör-
dült és azt monda: Föl térdeid-
ről, rabszolga, a nép beszél!
Tartsátok tiszteletben e napot,
melyen a nép szava először
megszólalt. Március 15-e az,
írjátok föl szívetekbe és ne fe-
lejtsétek. A magyar nemzet sza-
badsága e naptól kezdődik.”

Jókai Mór 1948. március
19-én vetette papírra ezeket a
sorokat. Négy nappal az után,
hogy a forradalom fáklyalángja
fellobbant . Négy nappalPesten
március 15-e után, mely nap
föliratott a magyar szívekbe, s
minden hatalmi ellenkezés da-
cára a nemzet ünnepnapja lett.

Százhetvenhárom éves régi-
ségből fényesen világol mind-

„Föl térdeidről, rabszolga!”
máig az a nap, amikor az ak-
kori „pesti srácok”, Petőfi, Jó-
kai, Bulyovszky, Egressy, Vas-
vári, Irinyi és társaik, egy ká-
véházi reggelen fellobbantották
azt a lángot, amely futótűzként
terjedt Pesten és Budán. S a
forradalom lángja átterjedt az
egész országra. Gyorsforgalmi
postakocsik utasai vitték a vi-
déki városokba a pesti forrada-
lom híreit, kötegszámra oszto-
gatták a Landerer és Heckenast
nyomdájában kinyomtatott 12
pontot Nemzeti dalt.és a

A forradalom féktelen viha-
ra napok alatt végigsöpört az
országon. S napok alatt foga-
lommá váltak szavak: ,Pilvax
Petőfi, Jókai, Vasvári, Táncsics,
Landerer és Heckenast nyom-
dája, 12 pont, Nemzeti dal,

Nemzeti Múzeum, forradalom.
A fogalommá avanzsált szavak
magukba foglalják a magyar
szívekbe íródott nap történé-
seit. Azt a lelkesült közhangu-
latot, amelyben a polgárok túl-
lépve a zsarnokság okozta, zsi-
gerekbe ivódott félelmükön,
együtt harsogták Petőfivel:
„Esküszünk, hogy rabok to-
vább nem leszünk!” Megdör-
dült a nép szava.

Fölemelkedett térdeiről a
magyar.

f.l.
Jókai Mór: „…írjátok föl szíve-
tekbe és ne felejtsétek.”

Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén.

A 12 pont, vagyis „Mit kíván a magyar nemzet.”

Kutyának se kellő, pocsék reggelre ébredt azon a napon a vá-
ros. A dermesztő szél ólomszürke felhőket hajszolt az égen, időn-
ként eleredt a havaseső. A viszont jó melegPilvax-kávéházban
volt, ahol már jókor reggel ügyvédbojtárok, firkászok, a radikális
értelmiségi ifjak ültek körül a nagy márványasztalt és tárgyalták
izgatottan a és érkező híreket.Párizsból, Bécsből Pozsonyból

A levegő tele volt feszültséggel, Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi
és társaik egymás szavába vágva fogalmazták a Tizenkét Pontot.
Csak a szikra hiányzott, ami Párizs és Bécs után Pesten is lángra
lobbantsa a forradalom fáklyáját. Akkor Petőfi előkotort egy még
tintaszagú papirost és szavalni kezdte új versét, a Nemzeti dalt. És
innentől kezdve nem volt megállás. és ura-Landerer Heckenast
mék nyomdájához vonultak és ott Irinyi – a hagyomány szerint
Landerer mester sugalmazására – rátette kezét az egyik masinára:
„A magyar nemzet nevében lefoglalom!” – mondta, s ezzel a do-
log el volt intézve. A Tizenkét Pont és Petőfi Nemzeti dala elő-
zetes cenzúra nélkül kinyomtatott.

A városban futótűzként terjedt a rendkívüli események híre, és
a délutánra, a kertjébe hirdetett gyűlésre hatal-Nemzeti Múzeum
mas tömeg verődött össze, ezrek skandálták Petőfi versének ref-
rénjét: „A magyarok Istenére esküszünk/Esküszünk, hogy rabok
tovább nem leszünk!” A szent hevület csak fokozódott, amikor
valaki kiadta a jelszót: „Fel Budára! Szabadítsuk ki Táncsicsot!” S
a sajtóvétségért bebörtönzött szabaddá lőn.Táncsics Mihály

Teljes volt a diadal. Tizenötödike volt, március, 1848.
F.L.

Tizenötödike volt, március, 1848…

A Pilvax-kávéházban izgatottan tárgyalták a híreket.
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Az „unokázós” csalások
mellett újabb telefonos átve-
réssel próbálkoznak a bűnözők
már megyében is.Zala

Az új módszer lényege,
hogy a csaló telefonon tör-
vényszéki végrehajtónak adja
ki magát. Olyan tartozás azon-
nali megfizetésére szólítja fel a
hívott felet, melynek létéről ő

A csalók újabb trükkje Zalában is
Most törvényszéki végrehajtónak adják ki magukat

nem is tud. A hívó fél állítja,
hogyha a hívott fél aznap nem
fizet, akkor lakására végrehaj-
tókat fog küldeni értéktárgyak
azonnali lefoglalása érdeké-
ben, és rendőri intézkedést is
kilátásba helyez.

A csalás kísérlete minden
korosztályt érintően előfordul-
hat, nemcsak az időseknél.

Ne dőljenek be!
• Végrehajtás során minden

esetben hivatalosan keresik
meg az eljárás alá vont
személyt.

• Nem telefonon zajlik az
ügyintézés, különösen nem is-
meretlen számról.

• A törvényszéki végrehaj-
tók hivatalos jegyzéke elér-
hető a Magyar Bírósági Vég-
rehajtói Kar hivatalos hon-
lapján, az alábbi linken:

https://www.mbvk.hu/nevjegy
zek.php#t

• Ha hasonló hívást kap-
nak, ügyfélfogadási időben
személyesen győződjenek meg
a hivatkozott bíróságon arról,
indult-e Önökkel szemben
végrehajtási eljárás.

• Ha ilyen gyanús hívást
kapnak, kérjük hívják a rend-
őrséget a 112-es segélyhívón!

Forrás: Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság

A rendőrség fokozott óvatosságra int.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Megkezdődtek a faluban a
tavaszi munkálatok, előkészül-
tek a virágok és fák ültetésé-
hez , tudtuk megLovásziban
Kovács Ferenc polgármes-
tertől.

– A téli időszakra tervezett
ároktisztítást, egyéb munkála-
tokat a napokban reményeink
szerint be tudjuk fejezni. Ha
már a tisztítást említettem, a
faluban is nagy problémát je-
lent a lakosság részéről a válo-
gatás nélküli szemétlerakás,
amely elsősorban a szelektív
hulladékgyűjtőknél tapasztal-
ható. Erősen gondolkodunk azon,
ha a továbbiakban is ilyen
felelőtlenül történik ez, hiszen
az idehordott egyéb hulladékot
nem szállítják el, halmozódik a
szemét, akkor megszüntetjük
ezt a lehetőséget.

– Térjünk át kellemesebb
dolgokra, hogy állnak nyertes
pályázataikkal?

Sikeres pályázatok, gondot okozó szemétlerakás Lovásziban
– Nyertes pályázatainkat

folyamatosan valósítjuk meg
és előkészületeket kívánnak a
beadandó pályázataink is,
ilyen például START program
játszótér pályázata, amelyet
beadásra készítettünk elő. A
Magyar Falu Program romos
házra vonatkozó pályázatában
(elhagyott ingatlanok közcélra
történő megvásárlása) az épü-
letünk takarítása folyamatban
van, itt egy közparkot is sze-
retnénk létrehozni. Nekiálltunk
a strand felújításának, vízsze-
relési munkálataink lesznek,
továbbá a medencerész lapozá-
sa is sorra kerül, ha a vírus-
helyzet engedi, az idei szezon-
ban szeretnénk megnyitni a
látogatóknak. Az óvoda felújí-
tásra vonatkozó pályázatunk is
sikeres volt, itt 61 millió fo-
rintot tudunk a beruházásra
fordítani, melyet a nyár folya-
mán szeretnénk megvalósítani.

Továbbra is figyeljük az előbb
említett faluprogram kiírásait,
a fogorvosi rendelő felújítására
ismét beadjuk pályázatunkat,
ugyanezt tesszük az útfelújítási
lehetőséggel is. Terveink kö-
zött szerepel a járdafelújítás és

kerékpárút kialakítása is. A
START programban 11 fő köz-
munkást neveztünk, a terüle-
teink nagysága, gondozása
igényli ezt a létszámot – zárta
gondolatait Kovács Ferenc

dj

Kovács Ferenc mutatja a szabálytalan szemétlerakást.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Egy idős, Nagykanizsán élő férfi tett bejelentést a rend-
őrségre, hogy lakásán megjelent két ismeretlen személy, akik
azt állították, hogy a körzeti orvosi rendelő megbízásából men-
tek, és az új koronavírus miatt kialakult vírushelyzettel kap-
csolatos oltási regisztációhoz szükséges iratok vannak náluk,
amit alá kell írni, hogy bekerüljön az oltási listára. A gyanútlan
idős férfi aláírta a dokumentumot, majd az ismeretlen szemé-
lyek elmentek. Később gyanúsnak találta a körülményeket, ek-
kor felkereste a körzeti orvosi rendelőt, ahol elmondták neki, hogy
senkit nem küldtek ki azért, hogy regisztrációt készítsenek.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a hasonló esetek
megelőzése érdekében felhívja az állampolgárok figyelmét,
hogy az oltási regisztráció érdekében senkit nem keresnek meg
személyesen a lakásán, azt kizárólag a https://koronavirus.
gov.hu oldalon tehetik meg azok, akik élni kívánnak az in-
gyenes oltás lehetőségével.

Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, tegyen beje-
lentést bármely rendőrnél vagy rendőri szervnél, illetve név-
telensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80-
555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es díjmentes
segélyhívó számon!

Visszaélnek az oltási regisztrációval

Bár a koronavírus-járvány
átírta terveiket, az elmúlt év-
ben sem maradt el a már szo-
kásos többnapos, sok száz ki-
lométeren, hegyeken és völ-
gyeken átívelő kerékpáros tú-
rájuk. A lenti ésTüske Balázs

Mentes Attila tavaly nyáron
hazánk tájait fedezte fel.

A két lenti fiatalember nya-
ranta kerékpárral vág neki a
nagyvilágnak. Eljutottak Ró-
mába és a francia Riviérára,
illetve Horvátországon át
Montenegrót és Albániát is
célba vették már. Legutóbbi
útjuk során azonban határain-
kon belül maradtak.

– Németország felé szeret-
tünk volna indulni tavaly,
Ausztrián, Csehországon és
Lengyelországon keresztül, de
a sok határátlépés és a helyi
szabályozások bizonytalansága
miatt nem mertük bevállalni.
Nem szerettünk volna karan-
ténba kerülni egyik országban
sem. Viszonylag lassan hala-
dunk, és utunk alatt nem lett
volna időnk és lehetőségünk a
járványügyi előírások folya-
matos változását tanulmányoz-
ni. Mindezeket figyelembe
véve inkább egy Magyaror-
szágot átívelő kört tettünk
meg, nevezhetjük ezt kibőví-
tett Balaton-kerülésnek is –
mesélték. – Balázs Zalaeger-
szegről, én Lentiből indultam,
és útközben egy megbeszélt
helyen, Bakon találkoztunk –
folytatta Attila. – Onnan kö-
zösen haladtunk tovább a Ba-
laton északi partján, a Ba-
konyban, majd azt elhagyva
észak felé vettük az irányt a
Pilis felé. Budapestet kike-
rülve a Börzsönybe tartottunk,
az egész Északi-Középhegy-
ségen átkerekeztünk. A helyi
nemzeti parkokban több utat is
bejártunk, nem egyenesen, a

Kétkeréken hegyen-völgyön át
legrövidebben haladtunk át. A
legkeletibb, legtávolabbi pont,
amit érintettünk, Sárospatak
volt, majd onnan a Tisza vo-
nalát követve haladtunk végéig
a Hortobágyon. A Dunán Ba-
ján keltünk át, onnan a Mecsek
felé vettük az irányt, hogy ne
maradjon ki az se a hazai
magaslatok sorából. Onnan
folytattuk utunkat a Balaton
felé, majd Zalatárnok után vál-
tunk el és érkeztünk haza.

A túra így összesen 1750
kilométer lett, és két hétig tar-
tott. Attila beiktatott azért egy
egyhetes kerékpáros utat Szlo-
véniában, Balázs pedig a fe-
leségével, Évával a Dunántúlt
és Ausztria hozzánk közelebb
eső részét járta be.

– Szeretem azt a részt
Szlovéniában – tette hozzá
Attila. – Szép a táj, hegyek és
völgyek váltakoznak, 1500-
2000 méter magas hágókat ej-
tettem útba. Ezeket a kihívá-
sokat szeretem leginkább a
kerékpáros túrázásban.

Arról is beszéltek, hogy a
magyarországi túra több, köz-
tük számos kellemes tapaszta-
lattal is szolgált, de persze
akadtak kellemetlenségek is.

– Régen kerekeztünk már
Magyarországon, főként ezért
is vágtunk bele tavaly. A nem-
zeti parkok nagyon szépek,
kellemesek, érdemes látogatni
őket – tette hozzá Balázs. –
Nincs zsúfoltság, tiszta levegő
várja a túrázókat. Sok új kilátó
is épült az utóbbi években, s
számos látványosságot felújí-
tottak. A parkokban a tájéko-
zódást segítő táblák, pihenő-
helyek terén jelentős javulást
vettünk észre a korábbi tú-
ráinkhoz képest. Nagyon sok
segítő szándékú emberrel talál-
koztunk. Többen megenged-
ték, hogy lerakjuk a sátrat a

területükön, s a helyiek segí-
tettek a tájékozódásban is,
megmutatták a látványosságo-
kat, s a Tisza mellett kaptunk
még szúnyogirtó spray-t is a
vérszívók ellen, mivel igazi
szúnyoginvázió volt. A helyi
kerékpárosok nehezen hitték el
rólunk, hogy mi nem autóval
mentünk oda, hanem végig-
kerékpároztuk az országot, és
még a felszerelésünket is ma-
gunk szállítottuk. Ami viszont
negatívum, az a hatalmasra
nőtt forgalom hazánkban.
Pedig igyekeztünk a legke-
vésbé forgalmas mellékutakat
választani, de bizonyos me-
gyékben azokon is szinte egy-
mást érték a kamionok. Emel-
lett az utak szélén sok helyen
hatalmas kátyúk vannak. Az

autósok türelmetlenek, az utak
minősége pedig számos vona-
lon nagyon hosszan kerék-
pározásra alkalmatlan. Mind-
ketten közepesen vékony bi-
cikligumit használunk, de erre
a terepre sok helyen öblösebb
kellett volna. Ez is magyarázza,
hogy kisebb távot tettünk meg
a két hétben, mint máskor, mert
nagyon sok szakaszon lassab-
ban kellett mennünk a kátyúk
miatt. A lassítás ellenére is
összeszedtünk a túrán három
defektet, egy kerékrepedést és
egy villanyakrepedést.

A két fiatalembernek azért
nem ment el a kedve a ke-
rékpáros túráktól, vannak hosszú
távú terveik, ha rendeződik a
járványhelyzet, hosszabb külföl-
di utat is terveznek…

Mentes Attila és Tüske Balázs a túra legmagasabb pontján, a
Kékestetőn.

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465
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A Magyar Falu Program
25 millió forintos támogatásá-
val olyan helyi termék boltot
alakítanak ki egySzilvágyon
régóta használaton kívüli épü-
letrészben, amely a környék

Helyi termékek boltja Szilvágyon
őstermelői számára lehető-
séget biztosít a portékáik áru-
sítására.

A helyi lakosok pedig
könnyebben hozzá tudnak jut-
ni egészséges élelmiszerekhez.

A kép előterében Péntek Katalin polgármester és Vigh László
országgyűlési képviselő.

Márciusban magbank nyílik a könyvtári információsPákán
közösségi helyen. A kezdemé-Pákai Természetbarát Klub
nyezésének lényege, hogy bárki felajánlhat a magbank részére
gyümölcs-, illetve más növényi magokat. Az adományozó
neve, illetve a mag típusa, fajtája, főbb jellemzői, a gyűjtés
vagy vásárlás ideje, azaz a magtörténet bekerül a lajstromba.

A készletből bárki kölcsönözhet igénye szerint magokat,
cserébe pedig, hogy a kezdeményezés hosszú távon működ-
hessen, másfajta magokat kell felajánlani a magbank részére. A
magkészletről, illetve az átadás és átvétel módjáról a termé-
szetbarát klub közösségi oldalán folyamatosan tájékoztatják a
szervezők az érdeklődőket, valamint a könyvtárban is tájé-
kozódhatnak a kezdeményezésről.

Magbank nyílik

Továbbra is a legfontosabb
feladat és a hozzáZalabaksán
tartozó településeken (Kálóc-
fán, Kerkabarabáson, Kozma-
dombján, Pórszombaton, Puszta-
apátiban Szilvágyon)és az itt
élő családok segítése és a gyer-
mekvédelem – kezdte beszá-
molóját érdeklődésünkre Gold-
finger Tünde családgondozó.

– Feladataim közé tartozik
a szociális és mentálhigiénés
problémákkal küzdő szemé-
lyek segítése, a krízisállapot-
hoz vezető okok felismerése,
megelőzése, megszüntetése.
Munkámban elsődleges a szo-
ciális segítőmunka, jelenleg
alapellátásban gondozott csa-
ládokkal, egyedül élő embe-
rekkel, illetve védelembe vé-
telből nevelésbe vételbe került
gyermekek szüleivel műkö-
dünk együtt.

– Milyen feladatokat ad a
járványhelyzet?

– Az aktuális járványügyi
helyzetben nagy hangsúlyt
fektetünk az egészségügyi pre-
venció segítésére a körzetben.

Együttműködve a jelzőrendszer tagjaival…
Mindezt együtt végezzük a
jelzőrendszer tagjaival a védő-
női-háziorvosi szolgálattal, fa-
lugondnoki szolgálattal, kör-
zeti megbízottakkal, önkor-
mányzattal, polgármesterek-
kel, óvodával, iskolával, tano-
dával. Fontos feladatunk eb-
ben az időszakban a járvány-
ügyi szabályok betartására,
személyes és a közösségért
vállalható felelősségtudatos
magatartásra való figyelem-
felhívás. Ebben az időszakban
különös figyelmet fordítottunk
a szociálisan hátrányos helyze-
tű családokra, személyekre, az
életvezetésük segítésére.

– Hogyan történik ez a
mindennapokban?

– Egy mentális problémá-
val küzdő, egyedül élő ember
könnyen elbizonytalanodhat a
jelenlegi, szabályokkal teli vi-
lágban, volt, akit a járvány-
helyzetről szóló pontos infor-
mációval, vagy épp az oltás-
helyzetről való tájékoztatással
tudtam megnyugtatni. Ezek a
beszélgetések nagyon fontosak

a kliensek számára, érzik,
hogy van kihez forduljanak
kérdéseikkel, problémáikkal.
Bejelentést kaphatunk állam-
polgároktól, de a jelzőrendsze-
ren keresztül is a rászorultakat
illetően és a probléma milyen-
sége határozza meg a tett in-
tézkedéseinket. Itt, Zalabaksán
kiválóan együttműködünk a
falugondnoki szolgálattal, le-
gyen szó tanácsadásról, vagy

például egy idős ember felke-
reséséről.

– Ön kihez fordulhat segít-
ségért, ha probléma merül fel?

– Esetmenedzserem, Hor-
váth Cseke Ildikó mindig segí-
tőkész a napi munka kérdé-
seiben, szakmai tanácsokban,
de az intézményvezetőhöz,
Bagó Judithoz is bármikor
fordulhatok kérdéseimmel.

dj

Goldfinger Tünde családsegítő az irodájának helyt adó Zala-
baksai Hivatal előtt.
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Polgármesterekkel egyeztetett a képviselő

országgyűlési képviselő tovább folytatta a pol-Vigh László
gármesteri találkozót és tapasztalatcserét. Nemrég Csesztreg
és térsége polgármestereivel egyeztett a 2021-es feladatokról.

Különleges, szórakoztató
egyben tanító játékokkal ün-
nepelte meg a Lenti Móricz
Zsigmond Általános Iskola diák-
jaival a Magyar Parasport
Napját Szabóné. A részletekről
Zakó Krisztina igazgatónőt
kérdeztük.

– Február 22-ét nevezte ki
az Országgyűlés a parasport
hagyományait megünneplő em-
léknappá még 2017-ben, azóta
iskolánk rendszeresen megün-
nepli ezt a napot. A Fogyaté-
kosok Szövetsége ehhez kap-
csolódva „Lélekmozgató” el-
nevezéssel programra hívja az
óvodákat, iskolákat, önkor-
mányzatokat, hogy minél szé-
lesebb társadalmi réteg meg-
mozduljon ezen az ünnepen.
Iskolánk idén is csatlakozott a
felhíváshoz, nagyon változatos
és vidám programsorozattal
készültünk az óvodásainknak,

A parasport napján játszottak, tanultak…
a fejlesztő, nevelő oktatásba
járó gyermekeinknek és az
alsó tagozatosoknak.

– Gondolom másként álltak
a szervezésnek a pandémia
tükrében…

– Igen, sajnos a programo-
kat nem tudtuk nyilvánossá
tenni, nem volt lehetőségünk
bevonni azokat a gyermekeket,
akik korábban partnereink szok-
tak lenni, így célunk az volt,
hogy intézményünk tanulóinak
megmutassuk azt, mennyi ne-
hézséggel küzdő embertársunk
van, akiknek boldogulniuk kell
a világban. Próbáltuk megmu-
tatni azokat a fogyatékossági
típusokat, mint például a látás-,
hallás-, mozgásfogyatékosság,
amelyek ha fennállnak, milyen
nehezítő körülményként léphet-
nek fel a mindennapi életben.

– Milyen érdekes feladato-
kat találtak ki?

– Mesés környezetbe he-
lyeztük az egészet, „Lélekhű-
vösítő Országból” Lélekme-
lengető Országba” jutottak a
gyerekek a játék során kirá-
lyuk vezetésével, kipróbálva
az előbb említett nehézsége-
ket egy játékos akadálypá-

lyán. Egyébként közel ötven
gyermekünket tudtuk bevon-
ni ebbe a játékba, akik nagyon
jól érezték magukat, hogy
végre valami különleges is
történt a szürke hétközna-
pokban.

dj

Séta a „sötétben”.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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„Klímaváltozással kapcsolatos

szemléletformálás és stratégiaalkotás

Lenti Városban”

című KEHOP-1.2.1-18-2018-00040

azonosítószámú projekt

keretében valósul meg.

További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Gránit Márvány SíremlékGránit Márvány Síremlék

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.

Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.

Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

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!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


