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A 2020 decemberében ala-
pított Egervár és Környéke
Közösségi Összefogás Egyesü-
let (EKKÖ) július 24-én, szom-
baton vidám hangulatú csa-
ládi napot szervezett az eger-
vári Pincedombon. A program
az egyesület „Magyar Falu

Egy új egyesület új programja

Vidám hangulatú családi napot rendeztek.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

Program – Falusi Civil Alap –
Civil közösségi tevékenysé-
gek és feltételeinek támoga-
tása” című nyertes pályáza-
tának keretéből került megren-
dezésre.

A szervezők célja főként az
volt, hogy az elmúlt nehéz idő-

szak után az élet visszatérjen a
megszokott kerékvágásba, il-
letve, hogy a családok, baráti
társaságok minél több időt
tölthessenek együtt, hiszen sok
ideig csak képernyőn keresztül
tarthatták a kapcsolatot.

A gyerekeket többféle ug-
rálóvár és körhinta várta, de az
abszolút kedvenc a fiúk köré-
ben a lézerharc, míg a lányok-
nál a csillámtetoválás volt. Ze-
nés gyermekműsorukkal a Ha-

risnyás Pipik szórakoztatták a
kicsiket és nagyokat egyaránt.
Délután a helyi Szépmező Lo-
vasudvar jóvoltából lovaglásra
is volt lehetőségük az érdek-
lődőknek. A kézműves foglal-
kozásról és az ügyességi ver-
senyről pedig élményekkel, il-
letve kézzel fogható emlékek-
kel távozhattak a gyerekek, míg
a rokonok és barátok végre
együtt tölthettek egy kellemes
napot a szabadban.
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Júliusban elkezdődött az
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által támogatott Tér-Ze-
ne Program, amelynek kereté-
ben egy éven át 30 zenei elő-
adás megrendezésére kerül sor
Kispáliban. Augusztusban is
minden vasárnap 18 órától kez-
dődnek az ingyenes szabadtéri
koncertek a rendezvénypajtá-
ban, amelyre szeretettel várjuk
a környékbeli érdeklődőket is.

Hamarosan újabb útfelújítá-
sok kezdődhetnek el Kispáli-
ban, amelyek hozzájárulnak a
közlekedésbiztonság javulásá-
hoz. A utca település-Kossuth
központi szakaszának felújítá-
sát önerőből és a Belügymi-
nisztérium pályázatán elnyert
15 millió forintos támogatásból
valósítja meg az önkormányzat.
Ezen kívül a Magyar Falu
Program 2021. kiírásán egy
belterületi mellékút felújítására
6 millió forintot nyert a tele-
pülés.

Újabb nyertes projektek Kispáliban
Idén kezdődnek a község-

háza külső nyílászárócseréjé-
nek munkálatai, amely a
2020-as Magyar Falu Prog-
ram keretében elnyert támo-
gatásból kerül finanszírozásra.
Az önkormányzat a Nemzeti
Kulturális Alap pályázatán is
eredményesen pályázott, így
mintegy 310 ezer forint
többletforrással valósíthatja
meg a faluház eszközfej-
lesztését.

A Magyar Falu Program
Falusi Civil Alap 2021. évi fel-
hívásán 3 egyesületünk pályá-
zata is sikerrel zárult. Összesen
több mint 1,6 millió forintot
nyertek el civil szervezeteink.
A támogatást közösségépítő
eseményekre, illetve sportjá-
tékok és eszközök beszerzésére
fordíthatják. A Nemzeti Együtt-
működési Alap keretében el-
nyert pályázatok megvalósítása
folyamatosan zajlik a nyár
során. A nyugdíjas egyesület

tagjai egy ésSopron Fertőd
környéki kirándulás alkalmával
az Esterházy-kastélyban jártak.
A ismeret-kertbarát egyesület
bővítő előadásokkal egybekö-
tött közösségi programokat
rendez. Az ifjúsági egyesület

egy balaton-felvidéki kerékpár-
túrára készül augusztusban. A
sportegyesület szervezésében
pedig rendszeresen gerinctorna
és gyerekjóga órákra kerül sor
a településen.

Böde-Tóth Zsanett

Július 3-án Vasboldogasszony
község önkormányzata családi
napot szervezett a településen.
Délelőtt a sportpályán labda-
rúgó-mérkőzések zajlottak, ahol
5 csapat képviseltette magát.

11órakor kezdetét vette a
főzőverseny ahol 20 csapat
szorgoskodott a finomabbnál-
finomabb étkek elkészítésével.

Az esemény abszolút csa-
ládias, bensőséges keretek kö-
zött zajlott, hiszen az ed-
dig megszokott falunapokhoz
képest szolidabb rendezvényt
tartottak. Garantált volt a fo-
lyamatos gyerekzsivaj, az ug-
rálóvárnak, valamint a szám-

Családi nap Vasboldogasszonyban
talan programnak köszön-
hetően.

A programok között, a
TOP- 5.3.1-ZA1-16 projektnek
köszönhetően, szerepelt a Le-
vendulakert meglátogatása, ahol
a jelenlévők levendulát szüre-
telhettek és szörpöt kóstol-
hattak.

A délutáni program a Köz-
ségi Népdalkör Egyesület mű-
sorával folytatódott, majd át-
adásra kerültek a főzőverseny
díjai. Az idei évben a vándor-
kupát település érde-Lakhegy
melte ki. Az estébe nyúló jó-
kedvről pedig Kozma László
gondoskodott.

Ezúttal szolidabb, bensőségesebb összejövetelt szerveztek.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
havilapban.Észak-Nyugat Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A koronavírus szempontjá-
ból továbbra isMagyarország
az egyik legbiztonságosabb or-
szág Európában a sikeres oltá-
si kampány és a kormány meg-
fontolt és fokozatos nyitási
stratégiájának köszönhetően.
Nyugat-Európában több, ma-
gyarok körében is népszerű
turisztikai célországban azon-
ban ismét növekedésnek indult
a fertőzöttek száma, így szá-
molnunk kell egy újabb jár-
ványhullám kialakulásával is.

Cikkünkben dr. Sifter Ró-
zsa dr. Ká-kormánymegbízott,
rolyi Sylvia megyei tisztifő-
orvos és dr. Gergye Ferenc
háziorvos, címzetes főorvos
osztja meg gondolatait az ol-
tásfelvétel fontosságáról és
járványhelyzetben szerzett ta-
pasztalatairól.

– A vírus nem ismer hatá-
rokat, az egyetlen esélyünk az,
ha minél több embert beoltunk
a társadalmi léptékű immuni-
tás kialakítása érdekében –
jelentette ki lapunknak Zala
megye kormánymegbízottja.
Dr. Sifter Rózsa hangsúlyozta,
nemcsak a saját egészségét
kockáztatja az, aki nem im-
munizáltatja magát a Magyar-
országon elérhető vakcinák va-
lamelyikével, hanem azon csa-
ládtagjai, kollégái, barátai éle-
tét is, akik valamilyen ok miatt
nem kaphatnak oltást. Egyelő-
re ugyanis a 12 évnél fiatalabb
gyermekek számára még nem
engedélyezték a hatóságok a
vakcinák használatát, de van-
nak olyanok is, akik valami-
lyen betegség miatt nem olt-
hatók.

– A hatóságok által bevizs-
gált és hatékony oltóanyagok
bőségesen rendelkezésre áll-
nak, Zala megyében is elérhető
az összes oltóanyag – húzta alá
a kormánymegbízott. – A vak-
cina megszerzéséhez mind-
össze egy regisztrációra van
szükség a vakcinainfo.gov.hu
oldalon, ezt követően lehet
időpontot foglalni a központi
oltópontokra, de a háziorvostól
is lehet kérni a vakcinát – tette
hozzá.

A megelőzés érdekében az
operatív törzs újabb intézkedé-
seket hozott. Európában első-
ként Magyarországon érhető el
a harmadik oltás augusztus 1-
jétől, amit a szakemberek első-
sorban az időseknek, krónikus
betegségben szenvedőknek, le-
gyengült immunrendszerű be-
tegeknek ajánlanak. – Cél,
hogy az ő védekező képessé-
güket megerősítsük – hangsú-

„Higgyünk az oltás kedvező hatásában!”
lyozta a kormánymegbízott, és
hozzátette: az eeszt.gov.hu ol-
dalon foglalhat időpontot a
megyei kórház oltópontjaira az
a személy, aki már legalább
négy hónapja megkapta a má-
sodik oltását. – Természetesen,
aki a háziorvosánál szeretné
megkapni a harmadik oltást,
akkor erre is lehetőség van, a
megyei oltási munkacsoport
biztosítani fogja az ehhez
szükséges vakcinát.

A 60 év felettiek oltási ak-
ciójáról a kormánymegbízott
elmondta: háziorvosok, ön-
kéntes orvosok és egyetemi
hallgatók keresik fel szemé-
lyesen a koronavírus ellen még
be nem oltott időseket, akik a
háziorvosi rendelőkben vagy
otthonukban kaphatják meg a
vakcinát egy helyszíni, papír-
alapú regisztrációt követően.

A gyerekek védelmére is
fokozott figyelmet fordítanak,
ezért az ő beoltásukra külön
akciót szerveznek: az iskola-

kezdést megelőzően, a tanév-
kezdéskor az általános- és kö-
zépiskolákban is megkaphat-
ják a vakcinát a 12 évnél idő-
sebb diákok.

A kormánymegbízott hang-
súlyozta: az egyetlen és még
időben meghozott döntési le-
hetőség az oltás, amivel most
közvetve és közvetlenül is
életeket menthetünk meg,
hosszabb távon pedig egy
gondtalanabb jövőt teremthe-
tünk meg. – Mindannyiunk ke-
zében van eszköz arra, hogy a
negyedik hullám kialakulására
és súlyosságára hatással le-
gyünk. Csak személyes fele-
lősségvállalással védhetjük meg
a saját és szeretteink egész-
ségét, életét – jelentette ki dr.
Sifter Rózsa.

Dr. Károlyi Sylvia megyei
tisztifőorvos lapunk megkere-
sésére elmondta: – A régi éle-

tünket élhettük a nyáron, hi-
szen felelősségteljes módon
sokan felvették az oltást, vi-
szont aki nem oltatja be magát,
az egészségét, életét kockáz-
tatja az újabb járványhullám
közeledtével.

Dr. Károlyi Sylvia szerint
az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján egyértelmű, hogy az
idősek számára nagyobb ve-
szélyt jelent a COVID-19 ví-
rusfertőzés, mivel a lakosság
többi korcsoportjához képest
gyengébb az immunrend-
szerük, illetve több krónikus
betegségben szenvednek, így a
súlyos szövődmények és a
halálesetek nagy része is ezt a
korcsoportot érintette az el-
múlt időszakban.

– Senki ne higgye, hogy a
körülötte lévő beoltott embe-
rek meg fogják védeni a koro-
navírustól, sőt nagy valószí-
nűség szerint – mivel éppen az
ő szervezete lesz fogékony a
fertőzésre – őt fogja a kór-
okozó megbetegíteni, ráadásul
a súlyos szövődmények ki-
alakulása is nála valószínűbb –
hívta fel a figyelmet a megyei
tisztifőorvos, hozzátéve, hogy
az új fertőzések száma orszá-
gosan lassú emelkedést mutat.
– Egyedül a vakcina véd meg
valamennyiünket attól, hogy a
küszöbön álló negyedik hul-
lám súlyos tömeges fertőzé-
sekhez vezessen, ezért kérek
mindenkit, hogy éljen az oltás
lehetőségével – összegzett a
népegészségügyi főosztály ve-
zetője.

Dr. Gergye Ferenc házior-
vos, címzetes főorvos szintén
elkötelezett a védőoltások be-
adása mellett, szakmai véle-
ményét az alábbiak szerint
foglalta össze:

– Az elmúlt közel másfél
év tapasztalatai alapján megál-
lapíthatjuk, hogy egészen kü-
lönleges vírussal van dolgunk.

Kiszámíthatatlan következmé-
nyekkel járó akut betegséget
okozhat, de hosszabb ideig
tartó-, illetve végleges, súlyos
szervkárosodásokat is létre-
hozhat. Az akutan súlyos, akár
halálos kór főként idős kró-
nikus betegeket veszélyezte-
tett, de egészséges fiatalabbak
is haltak meg a vírusfertőzés
következtében. Döbbenetes volt
látni a kór kiszámíthatatlan
lefolyását. Egyik napról a má-
sikra alakultak ki súlyos, ha-
lálos szövődmények, kerültek
gépre betegeink. A másik
ijesztő tapasztalatunk a véral-
vadási zavarok (trombózis,
embólia) korábban nem ész-
lelt, rendkívüli nagy száma volt.

Dr. Gergye Ferenc a saját
bőrén is megtapasztalta, meny-
nyire sokat számít a védettség.
Mint mondta, az első lehet-
séges időpontban munkatár-
saival együtt megkapta az
oltást, ő két és fél hónappal
később megfertőződött. Pár
napig tartó, enyhe tünetekkel
lezajlott a betegség, akárcsak a
feleségénél, aki szintén meg-
kapta mindkét oltást.

– Én hiszek a vakcinában.
Minden közeli családtagomat
beoltották. Negyvenhárom éves
orvosi tapasztalatommal sze-
retném meggyőzni az oltat-
lanokat a vakcináció fontos-
ságáról. Ne egy közeli hoz-
zátartozó, barát, rokon vagy
ismerős súlyos állapota, eset-
leg halála döbbentsen rá va-
lakit arra, hogy ez bizony el-
kerülhető lett volna – fogalma-
zott dr. Gergye Ferenc. Hang-
súlyozta: praxisukban január
óta közel 3 ezer oltást adtak
be, de súlyos szövődményt
egyetlen esetben sem észlel-
tek. – Kérem, higgyenek ne-
künk, higgyenek az oltás
mindannyiunk számára ked-
vező hatásában! – zárta gon-
dolatait a háziorvos.

Dr. Sifter Rózsa (balról) és dr. Károlyi Sylvia

Dr. Gergye Ferenc

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.

Észak-Nyugat Zala



HIRDETÉS

52021. augusztus Észak-Nyugat Zala



HIRDETÉS

6 2021. augusztusÉszak-Nyugat Zala



7Észak-Nyugat Zala2021. augusztus

Utoljára 2019 nyarán szer-
vezték meg a zalaegerszegi
AquaCityben a hagyományos
jótékonysági családi napot. Er-
re 2020-ban a pandémia miatt
esély sem volt, de most úgy
döntöttek, hogy 2021. augusz-
tus 14-én, szombaton megpró-
bálják ismét megtartani. Bár a
nyugati országokból aggasztó
hírek érkeznek a koronavírus
világjárvány esetleges negye-
dik hullámával kapcsolatban,
ennek ellenére megkezdték az
előkészítést és a szervezési
munkákat, melyről sajtótájé-
koztatón számoltak be.

A sajtótájékoztatón részt
vett polgár-Balaicz Zoltán
mester, országgyű-Vigh László
lési képviselő, ,Bánhegyi Péter
az -t üzemeltető cégAquaCity
igazgatója, és dr. Gasztonyi
Beáta, a jótékonysági kedvez-
ményezett Zala Megyei Szent
Rafael Kórház főigazgatója.

A járvány elleni sikeres
helyi védekezés rendkívül sok
plusz terhet rótt a Zala Megyei
Szent Rafael Kórházra, így a jó-
tékonysági nap teljes bevételét,
továbbá a szeptember 3-4-5-re
tervezett Országos Vadpörkölt
és Bor Fesztivál szeptember 4-i,
szombati jótékonysági vadfőzé-
sének bevételét is az intézmény
támogatására szeretnék fordíta-
ni, mégpedig a kórház által

Ezúttal a megyei kórház a kedvezményezett
Ismét lesz jótékonysági családi nap Egerszegen

létrehozott Ispita Alapítványon
keresztül.

Részletek az eseményről:
Időpont: 2021. augusztus

14., szombat, 10 órától
Belépő: zalaegerszegi lako-

sok részére a teljes körű szol-
gáltatás igénybevétele egysége-
sen, kedvezményesen 1.000 Ft/fő,
a nap bármely szakában, sze-
mélyi igazolvány és lakcímkár-
tya felmutatása mellett. A jó-
tékonysági napon az Egerszeg
Kártya által igénybe vehető
kedvezmények nem érvénye-
sek. A vidékről érkező látoga-
tók a fürdőjegy megváltásával
a csúszdákat is korlátlanul
használhatják. Védettségi iga-
zolvány nem szükséges.

Jótékonysági főzésre való
jelentkezés:

Kérjük, hogy amennyiben
részt kívánnak venni a jóté-
konysági főzésen, töltsék ki az
alábbi linken található kérdő-
ívet legkésőbb 2021. augusztus
4-ig: https://forms.gle/sPeaGB
RjS9RMbTzA8

Ha kérdés van: Polgármes-
teri Kabinet, zalaegerszeg@
zalaegerszeg.hu, 92/502-100,
424, 276, 275 mellékek

Tudnivalók:
– Újítás: A látogatók a vad-

főző rendezvényen már jól be-
vált 500 Ft-os címletű jóté-
konysági jegyek megvásárlásá-

val tudják támogatni a kitűzött
célt, ezzel fizetnek a főzőcsa-
patoknál. Kérik az ételek elké-
szítésénél, az adagok kialakí-
tásánál ezt vegyék figyelembe.

– Az AquaCitybe szombat
reggel 08.00 órától lehet be-
menni.

– A fürdő területére a gép-
kocsikat a pakolás idejére 5
percre és egyidejűleg korláto-
zott számban engedik be.

– Minden csapatból 5 fő
belépése ingyenes, a többiek-
nek jegyet kell váltani.

– Karszalag nélkül senki
nem tartózkodhat a fürdő te-
rületén. Azok, akik nagyobb
létszámban szeretnének a jóté-
konysági napon megjelenni,
korábban is megvásárolhatják a
belépőjegyeket az AquaCity-
ben. Az 5 ingyenes karszalagot
reggel kapják meg a csapatok.

– Csapatonként maximum 2
sörpad garnitúrát tudnak biz-
tosítani, valamint tányért, vil-
lát, kanalat, tűzifát, kenyeret (a
felajánlások függvényében).

A jótékonysági nap bevétele
három forrásból adódik össze.
Idén is mintegy 150 céget ke-

restek meg, hogy felajánlásuk-
kal segítsék a kitűzött célokat.
E mellé társul a jegyárbevétel,
harmadik pillérként pedig a
főzőcsapatok kasszája. Várják
tehát a főzőcsapatok jelentke-
zését, az AquaCity-s jótékony-
sági napra, később pedig a
szeptember 4-i jótékonysági
vadfőző versenyre is.

Programok:
– folyamatos programelemek
11.00-18.00: légvár
14.00-18.00: arcfestés
13.00-19.00: korongozás
14.00-19:00: kézműves fog-
lalkozás
– színpad és sportpálya:
15.00-16.00: Harisnyás pipi
16.00-17.00: Zsongi bohóc
17.00-17.30: Judo bemutató
17.30-18.00: íjászat
18.00-18.30: kutyabemutató
Találkozzunk augusztus 14-

én egy jó hangulatú, jótékony-
sági programon, ahol egyben
újra tudjuk építeni a közös-
ségeinket és az emberi, baráti
kapcsolatainkat!

Zalaegerszeg: A segítség, az
összefogás és a jótékonyság
városa.

Ismét megszervezték a jótékonysági családi napot.

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

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Július 17-én negyedik alkalommal került megrendezésre
Egerváron Esély Kupaaz jótékonysági labdarúgó-torna, melynek
teljes bevételét a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete
tevékenységének támogatására ajánlották fel a szervezők.

Összesen 13 csapat – 7 férfi és 6 női – jelentkezett a megmé-
rettetésre. Az időjárás nem mindig volt kegyes a sportolókhoz, a
résztvevőkhöz, de ez nem vette el a csapatok kedvét.

A mérkőzések 9 órától 15 óráig zajlottak, közben pedig a pihe-
nő játékosok különböző programokon vehettek részt a támogatók
által például a Mercedes G G-amboree közösség terepjáró bemu-
tatóján. A MOFE csapata dinnyével, limonádéval, szendvicsekkel,
kaláccsal fogadta a szünetben a csapatokat. A Sport Büfé fel-
ajánlásaként egy-egy italjegyet is kapott minden résztvevő, amit
ott a helyszínen tudott beváltani.

A torna végén a hölgyeknél az érték el azAranylábú Vastyúkok
első helyezést a és a csapata előtt. AGyenesdiás Gutorfölde
férfiaknál a , ésZala Police SE Játék Csatárok Nélkül Kemend-
ollár SE sorrend alakult ki. A két első helyezett az Oázis Pizza &
Hamburger Zalaegerszeg által felajánlott utalványokkal lett gaz-
dagabb, ezen felül pedig minden játékos egy a ParaArt Design
Műhely által készített ajándékkal térhetett haza.

A rendezvényt támogatta még az ,Együtt Egervárért Egyesület
a , a , aVégh Farm Vitamin Centrum Zala Megyei Labdarúgó Szö-
vetség Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület, az , a
Nemzeti Fogyatékossági és Szociálpolitikai Központ Egervári, az
Polgárőr Egyesület Spilák Kereskedelmi Kft Zala Megyei, a ., a
Speciális Sportszövetség Egervár Vasboldogasszony, valamint és
önkormányzatai.

A rendezők köszönik minden csapatnak a részvételt, és már a
jövő évi rendezvényen gondolkoznak.

EsélyKupa Egerváron

Csoportkép a résztvevőkről.

A Nemzeti Művelődési In-
tézet az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatásá-
val színházi előadások látoga-
tására biztosított térítésmentes
részvételi lehetőséget egész na-
pos közösségi program kereté-
ben „Közösségépítő kultúránk”
címen. a közösségiEgerváron
háztól indult egy busz Kápol-
násnyékre. A Kárpát-medencei
Művészeti Népfőiskola Ese-
ményközpontjában a Magyar-
ságkutató Intézet Trianonról
szóló vándorkiállítását tekint-
hettük meg.

A Halász-kastély parkján
keresztül jutottunk el a Nyéki
sörfőzdébe, ahol 6 féle sört gyár-
tanak: pilzeni, IPA, meggyes,
búza, barna és APA. A címké-
ken a Nyéki sör logón kívül dr.
Máriás Bélának a festményei
láthatók. A Halász-kastélyban a
Korok, színek, hangulatok kép-
zőművészeti kiállításon 25 ma-
gyar festőművész 41 alkotását
csodálhattuk meg, köztük
Benczúr Gyula, Munkácsy Mi-
hály, Ligeti Antal, Fényes
Adolf, Szöri József, Csók Ist-
ván, Hollósy Simon, Iványi

Egerváriak kirándulása
Grünwald Béla, Mednyánszky
László, Tóth Menyhért, Kuko-
vetz Nana, Nyilasy Sándor.

A Halász Gedeon Esemény-
központban fogyasztottuk el a
finom ebédünket. Majd busszal
jutottunk el a Vörösmarty Em-
lékházhoz, ahol a kiállításon
többek között láthattuk a Szó-
zat kéziratát is. A Csajághy
Laura Szabadtéri Színpadon a
Déryné Program Tetemre hívás
című előadását nézhettük meg.
A zenés összeállítás Arany Já-
nos balladáiból és az Őszikék
lírájából készült, melyekben
skót és ír népi dallamok is fel-
tűnnek. A verseket megszó-
laltató színész, Tóth Tibor a
Komáromi Jókai Színház igaz-
gatója, valamint Farnbauer Pé-
ter, Kováts Marcell, Madarász
András. Az elhangzott művek:
Walesi bárdok, Szőke Panni,
Az ördög elvitte a fináncot, V.
László, Ágnes asszony, Vásár-
ban, Árva fiú, Tengeri hántás,
Tetemre hívás, Néma bú, Kor-
társam R. A. halálán, Epilógus.

Köszönjük a lehetőséget, az
élményeket és az ajándékot!

B.K.V.

További képek honlapunkon láthatók.

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.
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Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
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