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Műfüves labdarúgó-pálya átadó és falunap Türjén
Eseményekkel teli volt
augusztus második hétvégéje
Türjén. Szombaton átadták az
új műfüves labdarúgó-pályát,
vasárnap pedig a falunapra és a
búcsúra került sor.
A focipálya avató ünnepségen Nagy Ferenc László polgármester elmondta, hogy minden egyes beruházás nagy örömet jelent a település életében,

különösen azok, melyek a jövő
nemzedékének is szolgálatára
állnak. A létesítmény kiemelt
jelentőségű infrastrukturális fejlesztésnek számít, hiszen hozzájárul a szebb faluképhez és
remélhetőleg élettel teli közösségi térré válik majd.
Nagy Ferenc László továbbá
hozzátette, hogy egy kis falunak, mint Türje nem lett volna

A hölgyek is kipróbálták az új pályát.

9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
ZALASZENTGRÓT,

Batthyány út 3. (Fõ úton) • Tel.: 30/549-3527

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR
Sertés fehércsont..............5 Ft/kg
Sertés láb hátsó...............99 Ft/kg
Sertés máj.......................319 Ft/kg
Zsírszalonna...................719 Ft/kg
Apróhús 70%..................899 Ft/kg
Comb.............................1129 Ft/kg
Tarja csont nélkül.........1279 Ft/kg
Karaj Hosszú csontos..1099 Ft/kg

Füstölt darabolt.......................1769 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka............1799 Ft/kg
------------------------------------------------------Csirke farhát...............................259 Ft/kg
Csirke szárny..............................569 Ft/kg
Csirke egészben.........................669 Ft/kg
Csirke comb................................669 Ft/kg
Csirke mell csontos..................1199 Ft/kg

EXTRATOP ÁR
Zsír 1 kg.....................................................499 Ft/kg
Tepertőkrém.....250 g/dob....429,-/db.....1716 Ft/kg
Párizsi........................................................899 Ft/kg
Sajtos Párizsi............................................999 Ft/kg
Balaton-Virsli Műbeles.............................999 Ft/kg
Cserkész kolbász.....................................999 Ft/kg
Véres-Májas hurka lédig..........................969 Ft/kg
Szafaládé.................................................1099 Ft/kg
Sajtos virsli..............................................1199 Ft/kg
Körmendi Vastagkolbász csípős paprikás..1699Ft/kg
Parasztkolbász........................................1649 Ft/kg

Kenőmájas.................................949 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs..............1099 Ft/kg
Zala...........................................1099 Ft/kg
Debreceni.................................1199 Ft/kg
Disznósajt................................1299 Ft/kg
Vadász karikás........................1399 Ft/kg
Vasi kolbász.............................1399 Ft/kg
Körmendi Rába sonka............1499 Ft/kg
Göcsej csirkemell sonka........1550 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna...1769 Ft/kg
Érvényes: 2018. szeptember 03 - szeptember 16-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

lehetősége ilyen nagy volumenű beruházásra, ezért ezúton
is szeretné megköszönni a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőségének, valamint Józsi
Györgynek, az MLSZ Zala
megyei igazgatójának segítsé-

gét, hogy Türjén 90%-os támogatással valósulhatott meg a
beruházás.
Az MLSZ képviseletében
Sipos Jenő tartott beszédet, aki
bízik benne, hogy nagyon sok
(Folytatás a 2. oldalon)
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Műfüves labdarúgó-pálya átadó és falunap Türjén

Színpadon az Őszirózsa Nyugdíjasklub.

(Folytatás az 1. oldalról)
fiatal fog ezen a pályán
megismerkedni a játék szépségével, a sport szeretetével
és a közösség adta élményekkel.
A beszédeket követően Száraz Kristian Dávid OPraem
áldotta meg a pályát. Majd

végül a Türjei Szent László Általános Iskola modern tánccsoportjának műsora zárta az ünnepséget.
A megnyitót kísérő programok között szerepelt Türje és
a környékbeli falvak aktív korú
csapatainak mérkőzései, a Türje-Pápa női csapatok foci-

meccse és végül, de nem utolsó
sorban a türjei és a szomszéd
települések öregfiúk csapatainak összecsapásai.
Másnap a falunapi ünnepségen a helyi művészeti csoportok színes, vidám műsorokkal szórakoztatták a nagyérdeműt. A község, illetve vezetősége büszke arra, hogy ilyen
szép számban tud felvonultatni
tehetséges művészeti csoportokat, mint például az Őszirózsa
Nyugdíjasklub, a Szellőrózsa
Hastánccsoport, a Türjei Táncolni Szeretők, a Hétszínvirág
Énekegyüttes és a Türjei
Amatőrök.
A helyi csoportokat egy kis
sztárparádé követte, a kicsiknek Kovácsovics Fruzsina adott
koncertet, míg a felnőttek Má-

rió, a harmonikás örökzöld
slágereire mulathattak.
A rendezvény alatt a művészetkedvelők megtekinthették a Türjei Értéktár kiállítását
és a Türjei Fotóklub szemet
gyönyörködtető tárlatát is. Az
aktívabb programot keresőknek
is bőven volt miből válogatni,
hiszen egy kisebb búcsúi
forgatag várta az ideérkezőket.
Nagy Ferenc László kihangsúlyozta még, hogy az
ilyen események azért is jók,
mert okot adnak az elszármazottaknak a hazalátogatásra,
a helyieknek a kapcsolatok erősítésére, valamint kikapcsolódást jelent mindazoknak, akik
az élet bármely területén folyamatosan helytállnak.
Aczél Zsuzsanna

Szent István ünnepe Zalaszentgróton
Augusztus 20-án az államalapító Szent István királyra
emlékeztek Zalaszentgróton is.
Az ünnepi szentmise a 260
éves Szent Imre római katolikus templom falai közt zajlott,
amelyet dr. Márfi Gyula veszprémi érsek és Bizderi János
főesperes, kanonok celebrálták.
A szentmisét követően az
ünnepi műsorok a Templom
téren kerültek megrendezésre.
A szabadtéri rendezvényt a
Zalaszentgróti Városi Fúvószenekar térzenéje nyitotta. Verset szavalt Máté P. Gábor
színművész és Nyírő Bertalan.
Köszöntőt mondott Baracskai
József polgármester és Manninger Jenő országgyűlési képviselő. Az ünnepi beszédet dr.

Márfi Gyula veszprémi érsek
mondta.
A beszédeket követően átadásra került Zalaszentgrót Város Díszpolgári címe, mely kitüntetésben Bizderi János főesperes, kanonok, plébános részesült, Zalaszentgrót város
közösségi és vallási életében
végzett tevékenységének, illetve az egyetemes emberi értékeket szolgáló egész életművének méltó elismeréseként.
Mindezek után a „Virágos
Zalaszentgrótért” elnevezésű
díjjal jutalmazták a térség legszebb virágos kerttel, terasszal,
balkonnal rendelkező polgárait.
A programsorozat talán
legjobban várt és legnagyobb
sikerű műsora az „Ez a hazám”

Balról Bizderi János, Baracskai József és Manninger Jenő.

névre hallgató nemzeti rock/
opera koncert volt, Bálint NatáLia operaénekes és Alekszejev Jevgenyij zongoraművész előadásában.
Végül, de nem utolsó sorban Auth Csilla egy igazán

interaktív műsorral szórakoztatta a nagyérdeműt, majd a
Start Tánczenekar szolgáltatta
a talpalávalót.
Szent István ünnepe egy
látványos fényjátékkal zárult.
A.Zs.

Ha elolvasta, adja tovább!
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Népi értékeket őrzők találkozója Zalabérben

Színpadon a Búzavirág Népdalkör. A közönség hálás volt a fellépő együtteseknek.

Augusztus 25-én, szombaton került megrendezésre a
népi értékeket őrzők találkozója, immáron nyolcadik alkalommal. A helyszínt a jubiláló,
20 éves Szent Antal Fogadó
biztosította, ahol az idelátogatók nem csak finom ételeket,
italokat kóstolhattak, de népi
értékeinkkel is gazdagodhattak.
A témában Csiszárné Egyed
Alizzal, a Búzavirág Népdalkör
vezetőjével és az esemény fő
szervezőjével
beszélgettünk.
Elmondása szerint a találkozó
olyan környékbeli lelkes, ügyes
és színes dalköröket, valamint
társaságokat gyűjt egy csokorba, amelyek évről-évre képzik
magukat, KÓTA minősítőre járnak, és több is büszkélkedhet
Aranypáva-díjjal.
Az első találkozó alkalmával minden társulat hozott ma-

gával valamit és megkezdődött
az egymástól való tanulás folyamata. Mára már a különféle csapatok egy igen jól
összekovácsolódott egységet
alkotnak, talán ez is a találkozó egyre nagyobb sikerének
a titka.
A fellépők által előadott
művek többsége népdal, azon
belül is a zalai dalok repertoárját próbálják felvonultatni.
Természetesen más tájegységek
dalai is belekerültek a merítésbe, hogy igazán változatos
és széles legyen a skála. Számos gondolatébresztő, komolyabb hangvételű dal is felcsendült, melyek célja, hogy értékeket közvetítsenek.
A fellépők között több zalabéri csapat is szerepelt, mint
például a Körtánc, a Lépcsős
Teátrum, valamint a Búzavirág

tovább fennmaradni, az éneklés
örömét, szépségét, a dalok tartalmát közvetíteni. Hagyomány, hogy a találkozó végén a
dalkörök a „Szép Zalában születtem” című nótát közösen
éneklik el, a közönség bevonásával és a szervezők csak remélni tudják, hogy ezt évrőlévre minél több ember bevonásával tehetik majd meg.
Aczél Zsuzsanna

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
Ebédszünet: 1100-1200
30

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!

00

Népdalkör. Ám nem csak a
helyiek, hanem több környékbeli település népi értékeket
őrző csoportja is képviseltette
magát, mint a türjei Hétszínvirág Énekegyüttes, a pakodi
Margaréta dalkör, a zalaszentgróti alkotóháztól a Mézespatkó
Dalkör, vagy a pókaszepetki
Vadkörtefa Énekkar.
A rendezvény támogatója a
ZalaBérték Egyesület, mely
célja a helyi, térségi értékek
felkutatása, azok megismertetése, megőrzése, illetve a településen belüli generációk
közösségi erejével a település
életminőségének javítása, ezen
törekvés egyik ékes példája ez
az esemény is.
A népi értékeket őrzők találkozójának célja tehát minél

00

00

www.zalatajkiado.hu

Zalatáj naponta!

Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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„Természetesen anyatejjel”

Az anyatejes szoptatásnak számos pozitív hatása van.

Találós kérdés:
„Tálba nem teszik, Késvel
nem metszik, Egész világ avval
nevelőgyik.” Mi az? ANYATEJ.
Az anyatejes szoptatás világnapja, illetőleg világhete alkalmából tartottak rendezvényt

a zalaszentgróti védőnők kezdeményezésére a Városi Művelődési Központban augusztus
29-én.
A rendezvény támogatója a
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, amely az
EFOP-1.2.9-es pályázat kere-

tein belül a „Nő az erő! - Családvédő szolgáltatások nőknek
Zala megyében" névre hallgató,
hároméves futamidejű projekt
egyik szegmenseként valósította meg az anyatej világnapja
alkalmából létrejött eseményt.
Baracskai József polgármester köszöntő beszédében
kihangsúlyozta, hogy nagyon
jó kezdeményezésnek tartja az
anyatej világnapja alkalmából
létrejött rendezvényt, hiszen az
anyatejes szoptatásnak olyan
pozitív hatásai vannak, melyek
nem csak egészségügyi szempontból, hanem az anya és
gyermeke között létrejövő egyfajta lelki híd, lelki kapocs
szempontjából is nagyon fontosak.
A rendezvényre ellátogatók
különféle érdekes előadásokat
hallgathattak meg a témában,
mint például a táplálkozási zavarokról tartott előadás Balogh-

Molnár Jácintától, vagy a nők
és a férfiak változó szerepeinek
tudatosítása, Nemesné Somlai
Gitta előadásában, továbbá a
nők a munkahelyen, vagyis az
atipikus foglalkoztatás lehetőségei - Szeder Kummer Mária
által, és végül zárásként a Ringató című előadás Johanné
Székely Júliától.
Az esemény moderátora
Guitprechtné Molnár Erzsébet,
valamint dr. Baracskai Józsefné
a Vöröskereszt Zala megyei
igazgatója külön kihangsúlyozták, hogy a pályázat keretein belül további rendezvényekre, képzésekre és tanácsadásokra lehet számítani a jövőben. A következő ilyen, egy
harminc órás elsősegélynyújtó
tanfolyam, amire szeretettel
várják elsősorban a kisbabát
várók, illetve a kismamák jelentkezését.
Aczél Zsuzsanna

Búcsú és autós találkozó Zalakoppányban
Nagyboldogasszonyt követő vasárnap, azaz augusztus 19én tartották Zalakoppányban a
búcsút, valamint idén első alkalommal került megrendezésre a térségben az úgynevezett I.
Autós találkozó és búcsúi bál.
A búcsúi szentmisét követően a helyi focipálya adott otthont az autós találkozónak,
ahol a szervezők bármilyen
féle-fajta gépjárművel érkezőt
szeretettel fogadtak. A helyszínen a büfét a Kis-Korona Vendéglő biztosította.

A rendezvény megálmodója
egy helyi fiatal, Kővári Patrik
volt, aki elmondása szerint
azért hozta létre ezt az eseményt, mivel nagyon kevés lehetőség van a faluban a kikapcsolódásra, szórakozásra és remélte, hogy ez az autós téma
minél több embert megmozgat
majd.
A résztvevőket számos program várta, mint például a felnikitartó verseny, a focibajnokság, vagy a hengerfejhajító verseny. A találkozó zárásaként az
Első alkalommal kerül sor az autós találkozóra.

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!
Zalaegerszegről, vagy közvetlen közeléből
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!
Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai
alapismeretek szükségesek.
Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon
nap közben és hétvégéken is tudnak
feladatot vállalni!
Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com
tel.:30/378-4465

autósok konvojba verődve vonultak fel, a környező településeket érintve. A felvonulás a
zalakoppányi polgárőrség és
annak vezetője, Hetényi Ferenc
kíséretével zajlott.

Este a kultúrházban búcsúi
bállal zárták a napot, melyhez a
zenét Szabó András szolgáltatta, a fiatalok pedig hajnalig
ropták a táncot.
A.Zs.
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Zalaszentgrót,
Batthyány-kastély

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Eseménydús évad a Pajtaszínházban
Kehidakustányban, a Hagyományőrző Mariska udvarban a
pajtaszínházi évad első programján, 2018. május 18-án a falu polgármestere, Lázár István
köszöntötte a vendégeket, majd
átadta a szót az udvar pajtagazdájának, Gergely Jánosnak. Az
előző nyár végén „szögre akasztott” kalapját megemelve nyitotta meg az idei szezont. Mesélt az egész nyarat átfogó pajtaszínházi előadások menetéről,
majd bemutatta az első amatőr
színtársulatot. A hévízi új színpad kulturális egyesület VIDÁmító Társulat előadásában a
„Fonóban – avagy ma sem haladtunk semmire, de legalább
jól mulattunk” című népi komédiát a közönség kényelmes
vászonzsákokkal leterített szalmabálákon nézhette végig. Mindenki dőlt a nevetéstől. A röpke
fél órás jelenet mindenki számára jó szórakozást nyújtott,
kicsik és nagyok, fiatalok és
idősek egyaránt jó hangulatban
nézték végig az előadást. A műsor után a vendégek még megtekinthették az udvarban található gyógy- és fűszernövény
tanösvényt és a nemrégiben elkészült kemencét is. Az este
helyi pálinkakóstolással, hangulatos beszélgetésekkel (az éppen érett gyümölcsöktől roskadozó cseresznyefa körül) fejeződött be.

A második előadásra június
8-án este a Vasvári Játékszín
csapata érkezett, tőlük két darabot láthattunk. Hans Sachs:
„Fonóház”, valamint „Kalmár
kosara” című népi komédiát. A
csapat nem ma kezdte, több évtizedes tapasztalatuknak köszönhetően, amatőr cím ellenére előadásuk színvonalas és
szórakoztató volt.
A következő pajtaszínházi
előadást június 29-én pénteken
a település falunapját megelőző
estén tartották. Ezt a programot
összekötötték a következő napra főzni érkező csapatok (a
szlovéniai Dobronakról, a vajdasági Magyarkanizsáról és a
Vásárosnaményi Turisztikai Egyesület) megvendégelésével. A hévízi új színpad színtársulat előadásában Kéri Ferenc: Helén s
a tehén című darabot láthattuk,
amit borkóstoló követett. A
vendégeknek ízletes egytálétel
mellé frissen kemencében sült
langallót kínáltak. Az est jó
hangulatáról Németh Norbert
harmonikás gondoskodott.
A nyár derekán (július 27én) dacolva a meleggel a következő pajtaszínházi előadásra
a Bókaházi Bokréta Népdalkör
színtársulata érkezett. A helyi
gyerekek egy rövid komédiás
jelenete is bemutatásra került,
helyet adva az ifjabb generációnak is. Ezen a programon

Programgazdag hónapok voltak.

nagy örömünkre Bókaháza polgármester asszonya, Lóth Eszter és a Kehidakustányban
nyaraló erdélyi vendégeink is
részt vettek. A fellépők több
kisebb darabbal érkeztek (fűszoknyás vidám jelenetet, a Három nővér paródiát, zárásként
vidám nótacsokrot is hallhattunk citera kísérettel), melyek
mozgalmassá tették az estét. A
fantasztikus hangulatnak köszönhetően egy új kapcsolat
indult el a Bokréta népdalkörrel.
A nyarat zárva augusztus
17-én pénteken este a Milejszegi Amatőr Színjátszók csapata érkezett a pajtába. Gergely
János pajtagazda szavaival élve, mint a nagy koncerteknél az
előzenekarok, úgy most a Paj-

taszínházban előcsapatként a
Kehidakustányi Olajág Otthon
maskara színjátszói adták elő
„A beteg disznó című” népi komédiát. Ezután a milejszegiek a
„Lónak vélt menyasszony” című népi komédiát mutatták be
göcseji átiratban. Ez a program
ismét szórakoztató és vidám
hangulatú volt, kizökkentve a
közönséget a mindennapok
gondjaiból. Kedves emberek megismerése, és tapasztalatszerzés
is volt egyben, hiszen a szervezők ráadás programmal készültek, amelyen ők maguk fognak
szerepelni. A szeptember 7-i utolsó pajtaszínházi estére meglepetés előadással készültek 9 fős
csapattal, ahová most is minden
érdeklődőt szeretettel vártak.
Sándorné Kovács Nikolett

Játszóháznak – izgalmasabbnál
izgalmasabb fa és népi játékok
várták őket. Kosárhinta, célba
dobás, mérleg, gólyalábak, ügyességi játékok, nagyobbaknak és
persze a felnőtteknek ördöglakatok adtak alkalmat a játékra.
Este 6 órától a falu – és kézművesházé lett a főszerep, a Cserszegtomaji Tátika Népdalkör vidám műsorát tekinthette meg a
közönség, vidám műsorukkal
megadták a hangulatot a sztárvendéghez, Polgár Petihez, mű-

sorára kicsik és nagyok egyaránt kíváncsiak voltak. A műsorban vicces dalok, zenés paródiák és Peti vicces mulatós
slágerei váltották egymást, rengeteg énekes hangját utánozta a
megtévesztésig. Nagy izgalommal közös képek is készültek
az előadóval.
Minden jelenlévő megtalálhatta a neki tetsző programot,
alkalma lehetett játszani, beszélgetni, kicsit bolondozni még
így a nyár vége előtt.

Nyármarasztaló Sümegcsehin
Augusztus 17-én délután nyármarasztaló ünnepséget tartott Sümegcsehi Önkormányzata. Helyi
asszonyok már a kora délutáni
óráktól szorgoskodtak, hogy minden érdeklődőt megkínálhassanak a ízletes lángosokkal a
falu- és kézművesház mellett.

Kedélyes hangulat, büfé, kellemes zeneszó, minden adott volt
egy jó kis beszélgetésre, pihenésre, kikapcsolódásra. A rendezvény alatt az önkormányzati
hivatal udvarában a gyerekek
érezhették jól magukat, légvár
és – köszönhetően a Fanyűvők
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Pajtadöngölő, májusfa kitáncolás Kehidakustányban

Szép emlékekkel tértek haza a résztvevők.

A kehidakustányi Hagyományőrző Mariska udvarban az
előző évekhez hasonlóan augusztus 4-re, szombat estére egy vidám pajtadöngölőre hívták a szervezők a falu lakosságát és a településen nyaraló vendégeket. A régi parasztvilágban az emberek
a nehéz fizikai munka mellett is
megtalálták annak a módját,
hogy jót mulassanak.

Az ott dolgozók hagyományőrző népi ruhába öltöztek.
A Mariska udvarba érkező vendégek házias ételek illatát, a
pajtában a kertből szedett virágok és vászonzsákokkal leterített szalmabálák látványa fogadta. Gergely János pajtagazda köszöntötte a vendégeket, a
talpalávalót a Re-Folk népi zenekar szolgáltatta, a néptánc be-

mutatót a Gyenes Néptánc Együttes két táncos párjától láthatták.
A táncházat Tarjányi Sándor néptánc oktató vezette. Az est folyamán a vén diófa árnyékában
fogyasztható volt bográcsos,
csülkös babgulyás friss házias
kenyérrel. Saját készítésű szörpöket, borokat, pálinkákat és
pogácsákat fogyaszthattak a résztvevők. A pajtából indulva a zenekarral együtt kígyózó sorban
vonultak az emberek a májusfa
kitáncolásához. A kapun kívül
biztonságból nézték végig, amíg
az erős férfiak kidöntötték a fát.
A vendégek hangos ujjongással
ünnepelték a májusfa kidöntését.

A pajtába visszatáncolva újabb
bemutatót tekinthetett meg a közönség. A fiatal, de annál ügyesebb
táncosok elkápráztatták a vendégeket, akik ezután újra kedvet kaptak közös mulatozásra, tanulásra.
Tarjányi Sándor vezetésével fergeteges vigadalom következett. A
zenekar egyre gyorsabban húzta,
aminek következtében a pajta
padlója jól meg lett döngölve.
A táncban kellemesen elfáradt
vendégek muzsikaszó mellett
még egy darabig a diófa és a
csillagos ég alatt beszélgettek a
Mariska udvarban. Aki részt
vett és átélte, biztosan szép emlékekkel tért haza.
Lorencsicsné Horváth Csilla

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

2018. augusztus
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Kárpátaljai diákok a Zobori Élményparkban
Immár negyedik alkalommal rendezték meg a táboroztatást a
kárpátaljai gyermekek részére a zalaszabari „Holnapocska” táborban. Összesen 50 gyermek tölthetett el 5 teljes napot a táborban két ciklusra bontva; huszonöten-huszonöten érkeztek két
egymást követő héten a kísérőjükkel Magyarország egyik legnépszerűbb táborába. A gyerekek a „Jurta” táborban töltötték
idejüket.
A 8-14 éves diákok Dédáról, Beregszászról, Szőlősről érkeztek Popovics Pál társszervezői munkájának köszönhetően, aki a
kárpátaljai cserkészszövetség elnöke.
A táboroztatás már harmadik éve a Zala Megyei Közgyűlés
finanszírozásában történik, ennek kapcsán Szabadics Zoltán táboralapító köszönetét fejezte ki a Zala Megyei Közgyűlés elnökének, dr. Pál Attilának.
Az elnök elmondta, hogy nagyon szívesen fogadják a gyermekeket és szeretnék minél több kárpátaljai gyermekkel megismertetni Zala megyét, hiszen a fiatalok nemcsak a táborban
vannak, hanem a megye különböző pontjaira is eljuthatnak, például a keszthelyi Festetics kastélyt is megtekintették. Elsősorban azokat a gyermekeket várják, akik még nem voltak Magyarországon, hogy itt léphessenek elsőként kapcsolatba az anyaországgal. Zala megye mindig nagy figyelmet fordított a határon
túli magyarságra. Évtizedek óta működik a muravidéki magyarok és a Zala Megyei Önkormányzat közötti együttműködés,
évi egy millió forinttal támogatják a határon túli magyarok számára szükséges programokat. Erdélyben Hargitával testvérmegyei kapcsolatban állnak és a Hungaricum pályázat révén a
Magyar Állam, a Zala Megyei Önkormányzat és Kovászna
megye hármasával tudnak szoros kapcsolatot ápolni.
– Honnan származik az elképzelés a kárpátaljai diákok táboroztatására?
– A Zala Megyei Önkormányzat egy segítségnyújtás során
ismerkedett meg a Kárpátalján élőkkel 4 évvel ezelőtt, és az
akkor a táborban lévő kárpátaljai gyermekek meglátogatása
során fogalmazódott meg a további táboroztatás támogatása.
– Milyen visszajelzéseket kaptak a gyermekektől?
– Egyrészt látszik rajtuk, hogy örülnek, boldogok és játszanak, de annak mélysége is kifejeződik rajtuk, hogy érzékelik,
hogy az anyaországhoz tartoznak, az anyaország figyel rájuk.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke (balról), Angyalosi Dóra önkéntes, Szabadics Zoltán táboralapító, Gerlinger
Sándor táborvezető pedagógus.

Kárpátaljai diákok a táborban.

Már gyermekkorban is látják, hogy ez egy fontos történet az
életükben – nyilatkozta lapunknak dr. Pál Attila.
Trojkó Tímea

Szent István élő példát adott

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke mondott ünnepi
beszédet.

Az Erdeifaluért Alapítvány
szervezésében a zalacsébi Trianon Parkban augusztus 20-án

avatták fel Boa Endre népi
iparművész
Szent
István
szobrát.

A Himnusz elhangzása után
ifjabb Mikó-Baráth György
köszöntötte a megjelenteket,
majd id. Mikó-Baráth György,
Pácsonyi Imre, a Zala megyei
Közgyűlés alelnöke és Mikolás
Attila plébános leleplezte a
szobrot. A salomvári plébános
kiemelte Szent István történelmi jelentőségét és a mai
kor emberére is vonatkozó
hatását.
Pácsonyi Imre ünnepi beszédében kiemelte: „Imre herceg halála után István nem
lehetett biztos abban, hogy
amit megvalósított, az fennmarad. Ebben a kilátástalan helyzetben ajánlotta Szűz Mária
oltalmába a koronát és az
országot. Kiben reménykedünk, amikor hiszünk Magyarország létezésében?” – tette fel
a kérdést a megyei közgyűlés

alelnöke és rögtön megadta a
választ is: „Mindenki Szent
Istvánra és kortársaira gondol,
akik máig élő példát adtak a
magyaroknak. István a pogányságból a keresztény Európába vezette az országot és
ebben nem csak a praktikum
gondolata, de a hit is kiemelkedő jelentőséggel bírt.”
A szobor avatásra érkezők
meghallgathatták vitéz Szomor
Ferencnek, az Országos Trianon Társaság elnökségi tagjának az előadását, aki új megközelítésben szólt a mohácsi, a
szigetvári és az egri csatákról
és a mindenki által jól ismert
hősök személyes sorsáról.
Az Országos Trianon Társaság az emlékparkban aláírásgyűjtést kezdeményezett a
békediktátum ellen.
z.t.
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Táborozó zalacsányi diákok

Palotabozsokon a diákok.

Nagyon sűrű, programokkal
teli nyár elé néztek a zalacsányi Csány László Általános Iskola diákjai. Augusztusban egy
EPOK-os pályázat keretein belül Palotabozsokra látogattak, majd pedig Kaszóra, ahova egy csoportos kerékpártúrával juthattak el. Tóth Istvánné

igazgató asszony – aki a táborokban maga is részt vett –
örömmel számolt be élményeikről.
– Hogy zajlott le a tábor
Palotabozsokon?
– A „Vakáció a Mecsekben”
pályázat jóvoltából ellátogathattunk egy Mohács közelében

fekvő kis községbe, Palotabozsokra. Az egyhetes tábor teljesen ingyenes volt. A gyermekek szállása, napi ötszöri étkeztetése és a programok is
biztosítva voltak. Ezen felül, az
önkormányzatnak hála, az odavissza út költségeit sem nekünk
kellett fizetni.
– Milyen programokon vehettek részt?
– Egy napot töltöttünk Palotabozsokon a helyi tájházban,
hajókáztunk a Dunán és ellátogattunk Mohácsra is a Busóudvarba, ahol a gyerekek
kézműves foglalkozás keretein
belül álarcot készíthettek maguknak. Megcsodáltuk a kilátást a Pécsi TV-torony tetejéről,
majd sétáltunk a belvárosban.
Idegenvezető társaságában felfedeztük a siklósi várat és két
nap a mohácsi strandon is
fürödhettünk. Ezenkívül napi
háromszor 45 perces foglalkozásokat állítottunk össze, melyben szerepeltek helytörténeti
kvízek és totók is. A kirándulás

hétfőtől vasárnapig tartott, rákövetkező szerdán, pedig már
indult is a kerékpártúra.
– Hogy jött a kerékpártúra
ötlete?
– Már hetedik alkalommal
szerveztük meg. 20 gyermekkel, 6 kísérővel és az önkormányzat által biztosított kísérőautóval keltünk útnak Kaszóra.
A programba beletartozott a
kisvasút, a lovas kocsizás és
szalonnasütés, ami remek lehetőséget adott a beszélgetésre.
Végigjártuk a Lombkorona tanösvényt és közelről megcsodáltuk a lápos Baláta-tavat. Örülök, hogy hozzájárulhattunk ahhoz, hogy a gyerekek kikapcsolódjanak és sportolás közben jól érezzék magukat. Fontosnak tartom, hogy testközelből, tapasztalat útján játszva
tanuljanak. Ezúton is szeretném
megköszönni mindazoknak, akik
ezt lehetővé tették és bármilyen
módon hozzájárultak a táborok
sikeréhez!
Farkas Adél

„Lelkileg gazdagodva indultunk haza a batyki búcsúból”
Szent István király napján
nem csak a Kárpát-medencében
élő magyarok, de a világban
szétszóródottak is ünnepelnek.
Apostoli királyunkban nem
csak államalapítónkat tiszteljük, de a magyar egyházszervezet megteremtőjét: tíz egyházmegye, apátságok felállítása, templomok építése fűződik
nevéhez.
A Kárpát-medencében sok
egyházköség választotta templomának védőszentjéül, így a
batyki egyházközség is. Ebben
az esztendőben az ünnep vigiliáján megszólaló harang nem
csak a település hívő népét
hívta búcsúi misére, de a zalabéri, zalavégi, tekenyei plébániák híveit is.
A rám bízott négy település
egyházközségei ez évtől részt
vesznek egymás búcsúján. Hatalmas öröm volt látni, hogy
megteltek a vasárnapokon sokszor üresen tátongó padok. A
közös ének hamar közösségbe
forrasztotta és Istenhez emelte
lelkünket. Az ünnep fényét
emelte Csiszárné Egyed Alíz
kántori szolgálata. Jó volt hallani a település fiataljainak
énekét és felolvasását is.

„A bölcs ember sziklára
építi házát…” – hangzott fel az
ünnep evangéliumában. Ezt követte a szentbeszéd: „Salamon
király éber szívet, a jó és a rosz
megkülönböztetésének képességét, egyszóval bölcsességet
kért Istentől. Ma, ha kimondjuk
a nevét, mindig hozzátesszük:
„bölcs” Salamon. Nem evilági
gazdagságot és hírnevet kért,
de Isten nem szűkmarkú – ezt
is megadta neki.
Szent István királyunk is
tudatosan döntött úgy, hogy
megkeresztelkedik és Krisztusra, a sziklára építi életét. Ő is
Salamonhoz hasonlóan bölcs
királynak bizonyult. A mulandóban az örököt kereste.
Családi életét Krisztusra építette, ehhez szüksége volt
egy olyan feleségre, mint Gizella. Biztos sok magyar leány
rajongott érte, szeretett volna
felesége lenni. De István tudta: neki erős keresztény hitű
társ kell, aki szintén Krisztusra építi életét. Ezért tudott az
Ő „házuk”, életük minden vihart kiállni (mint gyermekeik
halálát).
Ma is fontos lenne, hogy
fiataljaink megtalálják a szik-

lát, Istent, és rá építve tudjanak
elköteleződni a házasság szentségében egymás mellett, vállalják a gyermekáldást, keresztény családi életet éljenek.
Szent István népének életét
is Krisztushoz kapcsolta, mert
átlátta, hogy másképpen a történelem viharai elsodorják.
Sokan mondják, hogy Európához kapcsolta Magyarországot.
Ez a kijelentés így nem egyértelmű, hiszen amikor eleink
átjöttek a Vereckei hágón, már
Európa földjére léptek. Az
európai szellemiséghez, kultúrához kapcsolta országunkat,
aminek az alapját a keresztény
hit adta, de mindig vigyázott
nemzetünk függetlenségének
megőrzésére, ezért kért a pápától koronát. Nem akart sem
Bizáncnak, sem a német-római
császárnak vazallusa lenni.
Amikor Európához való tartozásunkról gondolkodunk, meg
kell nézni, milyen szellemiség
uralja ma Nyugat-Európát. Hát
nem a keresztény identitáshoz
való ragaszkodás. A Szent István-i örökség kötelez bennünket, csak akkor fog az Ő döntése a mi jelenünkre is pozitívan hatni, ha mi is Krisztusra,

a sziklára építkezünk: meg kell
erősödnünk keresztény hitünkben, hogy Európa nyugati felét
is segíteni tudjuk visszatalálni keresztény identitásához. A
Nagyboldogasszony, akinek élete alkonyán felajánlotta országunkat, és Szent István király is
járjon közbe magyar népünkért,
hogy keresztény küldetésünket
teljesíteni tudjuk itt a földön és
életünk végén a magyar szentek társaságába jussunk a
mennybe. Amen.”
A szentmiséről az önkormányzat elé vonultunk, ahol a
fiatalok a kántor asszony szervezésében kis műsort tartottak
és megkoszorúzták Szent István szobrát. Ezt követte a fehér
asztal melletti ismerkedés, beszélgetés az önkormányzat udvarán. A batyki egyházközség
tagjai kitettek magukért, pogácsa, bor, chilis bab, sütemény
került az asztalra. Megtapasztaltuk templomunk védőszentjének, Szent István királynak
közbenjáró imáit, hiszen mindannyian lelkileg gazdagodva
indultunk haza a batyki búcsúból.
Szécsi Ferenc
plébános
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 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 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Az akció a megjelenéstől szeptember 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Fõzni jó!
Először, utoljára, soha többé…
Zsolt fáradt mosollyal invitál befelé a családi ház teraszára. Leülünk.
Körbenézek – szép lett!
– Igen, sokan mondják.
A feleségem barátnői a
konyhától a szigettel, amit
csináltatok, még mindig el
vannak ájulva. A fürdő is jó
lett azokkal a megoldásokkal, amit terveztetek. A gyerekszobában is végre rend
van. Amikor a nappaliba
segítettél tapétát választani –
emlékszem –, elsőre égnek
állt a hajam, de mégis az
tetszik mindenkinek a legjobban. Most már nekem is.
De azért nem volt egyszerű.
Bár apám mindig mondta,
ne idegeskedjek. Az ő idejében mindig azt mondták
neki, ha valami nem úgy
sikerült, mint ahogy szerette
volna, nyugodjon meg, mert
az első házat az ellenségének, a másodikat a barátjának, majd a harmadikat
fogja saját magának építeni,
és az már jó lesz.
– Remélem, te ezt nem
így gondolod? – néztem
Zsoltra.
– Nem, de ha megkérdeznének, én azt mondanám,
ha valaki építkezésre adná a
fejét 2018-ban, akkor úgy
csinálja, mintha először,
utoljára és soha többé tenné.
Így meg lesz az esélye arra,
hogy olyan legyen, amilyennek szeretné. Utólag még
egy dolgon változtatnék. Titeket hamarabb be kellett
volna vonnom az építkezésbe, mert akkor még a kivitelezés előtt kiderült volna,
mi az, amin változtatni kell.
Így nem kellett volna utólag
újra megcsinálni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Lendület a dombokon …
Újra „Tőkétől a Pohárig" terepfutó verseny
Szeptember 29-én immár 9. alkalommal kerül sor Tekenyén a népszerű szabadidős sportesemény megrendezésére. Az
idei rendezvény aktualitásairól kérdeztük
Tarsoly Róbert főszervezőt.
– Egy több száz fős sportesemény megrendezése nem kis feladat. Milyen erőforrások bevonásával lehetett ezt folyamatosan fenntarthatóvá tenni?
– Valóban nem kicsi, főleg ha mindenféle előképzettség (hacsak a futóként
átélt más versenyeken tapasztaltakat nem
számítjuk) nélkül vág bele az ember. De
van, ami mindenen átsegít, ez pedig az
összefogás és az önzetlen közösségért
tenni akarás. 2009-2010 szerencsés időszak volt, Tekenye az önállóság útjára lépett, a faluban nagy volt a lelkesedés, a
közösségi élet és minden korosztályban
voltak, akikre számítani lehetett. Kiemelném azért az akkori tizenéveseket, akikkel
nagyon jó hangulatban és sokat dolgoztunk
együtt, és akik közül sokan azóta is
rendszeres segítőink. Vagyis a humán erőforrás egyértelműen a társadalmi munka.
Az anyagi feltételeket pedig támogatók
bevonásával biztosítjuk, amit ezúton is
köszönünk.
– Mi változott 2009 óta?
– Sok minden. Először is a távok…
Kezdtük 8,5 km-rel, majd lett 15, 18 és
végül a klasszikus félmaratoni 21,1 km,
amit váltóban is lehet teljesíteni. Már a
második évtől volt mindig egy rövidebb
táv, ami az eddig hosszabbak helyett sokak
kérésére idén 6,5 km lesz, amin bátran
elindulhat bárki, akár futó előélet nélkül is
teljesíthető, legfeljebb lesz pár napos izomláz. Egy Leader pályázat adta a lökést a
Látóút megszervezésére, ami a futók kísérőinek jelent tartalmas időtöltést, kellemes séta keretében megismerkedni falunk természeti értékeivel. Aztán kibővültünk kerékpáros minimaratonná is néhány évig, ami nagy kihívás volt, és jó élmény, de ezt egyelőre nem folytatjuk,
hiszen a saját tekenyei utak rendbetételére
még van kapacitásunk, de a bicajos útvonalak hosszabbak, és a környező települések útjainak „szintre hozását” nem
tudjuk vállalni. Úgy érzem, fejlődtünk
szervezésben is, idén már chipes időmérés
lesz, volt zenekarunk a váltópontokon és
mindig kitalálunk valami újdonságot vagy
éppen a véletlen hozza úgy, hogy meg
tudunk újulni.
– Mint idén a sportnappal?

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
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–
Igen,
ezt
is
nevezhetnénk
véletlennek, de az, hogy a megyében több
sportnapot szervező ZKSE ránk gondolt,
annak az eredménye, hogy egyesületük
tagjai rend-szeres résztvevői voltak a
kerékpáros ver-senyeinknek.
– Végezetül pár gondolatot az idei aktualitásokról.
– A fő esemény most is a futás, 21 km
egyénileg vagy váltóban, és 6,5 km (csak
egyéni). Nincs nevezési díj, de kérünk előzetes regisztrációt, hiszen a rajtcsomagot
előre össze kell állítanunk. A nevezők száma korlátozott, maximum 200 fő, ezért ha
ez előnevezőkkel betelik, a helyszínen már
nem lesz lehetőség nevezni. Pontban 10
órakor rajt, előtte zenés közös bemelegítés,

ezért 8-től regisztráció, rajtcsomagok átvétele, kérünk mindenkit, hogy időben, lehetőleg 9 óráig érkezzen meg. A rajt helyszíne a „tőke”, vagyis Tóth Győző pincéje
a Mór-hegyen, a Látóút és a vezetett kerékpártúra (ez idén újdonság) is innét indul, a
futórajt után. A cél a sportpálya területén
lesz, ahol a versenyzők és a túrázók megérkezése és az ebéd után 13 órakor kezdődnek a sportbemutatók, sőt, meglepetésként tombola is lesz, ahol minden ide ellátogató (nem csak a futók!) esélyes a sokféle sporteszköz, sportszer megnyerésére!
Miután pedig megadtuk a testnek, amit
gondoltunk, kezdődhet a szüreti hangulat,
a felvonulás! Részletes információk folyamatosan: Facebook - Tőkétől a Pohárig.
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Verseny és tábor
A közelmúltban a Tatabánya melletti Vértesszőlősön
került megrendezésre a XIX.
Samu Kupa meghívásos karateverseny. A megmérettetésen
17 év alatti karatésok mérettették meg magukat formagyakorlatban és küzdelemben.
A több mint 120 versenyző
között ott voltak a Zalaszentgróti Karate Egyesület
versenyzői is. A versenyszámokat WKF (olimpiai szabályrendszer) szabályok szerint
rendezték.
A zalai egyesület 5 gyermek
versenyzőt nevezett, akik kitűnően szerepeltek az erős me-

A tábor résztvevői.

zőnyben, hiszen minden sportoló egy vagy két éremmel
érkezett haza.

Sportnap az egészségért Zalaszentgróton!
A Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése a 3 megyére
kiterjedő EFOP-1.8.6-17-0031 pályázatot „A felnőtt lakosság
prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén”
elnyerte.
A pályázat célja, a felnőtt lakosság körében az egészségesebb életmódra való ösztönzés.
A pályázat 3 éven keresztül a zalaszentgróti térségben 7
településen havi 2 alkalommal testmozgást és sportolásra ösztönző tevékenységet tud biztosítani megfelelő szakember
vezetésével. Mellette a településeken az egészségesebb életmód
következtében orvosi előadásokat tud biztosítani. A térségi
sportnap 2018. szeptember 15-én (szombat) 9 órától Zalaszentgróton kerül megrendezésre.
A városban és a térségben élő mozogni és sportolni vágyó
személyek számára az alábbi sportágakban lesz lehetőségük
mozogni.
A Városi Sportcsarnokban kerülnek megrendezésre a kispályás labdarúgó mérkőzések, amelyek előtt a hölgyek számára aerobic torna lesz.
A helyszínen a zalaszentgróti Egészség Fejlesztési Iroda
szűréseket végez, mellette orvosi előadások és tanácsadások is
lesznek.
A petanque verseny résztvevői a Horgásztanyán mérettethetik meg tudásukat, a Farkas veremben pedig a tekeversenyek zajlanak.
Az asztaliteniszre nevező személyek a volt Csányi László
Általános Iskola tornatermében sportolhatnak.
A tenisz verseny a városi sporttelepen kerül megrendezésre, a Centrál Parkban pedig a darts verseny zajlik ezen a
napon.
A sportrendezvényt megnyitja Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Baracskai József polgármester és Császár
József, a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesületének elnöke.
A megnyitó után a Zalaszentgróti Shotokan Karate
Egyesület bemutatóját láthatják, amelyet Komáromi József 6
danos karatemester vezet.
A sportnap végén pedig a zalaszentgróti U13-as leány és a
megyei felnőtt kézilabda-csapat lép pályára.
Minden mozogni és sportolni vágyó személyt várunk a
Zalaszentgróti Sportnapra!

Eredmények.
Küzdelemben. Aranyérem: Kurucz Botond, ezüstérem: Lukácsi Barnabás és Molnár Kata. Formagyakorlatban. Arany: Busznyák Adél, ezüst: Ács Anna,
bronzérem: Lukácsi Barnabás
és Kurucz Botond.
*
Országos karate tábor volt a
Zalaszentgróti Sportcsarnokban. Immár 18. alkalommal
rendezte meg a Szentgróti Karate Egyesület szakmai táborát
a városban. Az egész országból
jöttek érdeklődők, voltak, akik
mind a 18 táborban részt vettek, és jöttek olyanok is, akiknek ez volt az első részvételük.
A tábor különlegessége, hogy
két edző irányítása mellett két

teljesen különböző ágát gyakorolhatták a harcművészetnek
a résztvevők.
Takács Ferenc mester, a
WKF verseny karate dunántúli
szakmai vezetője irányításával
a versenykaratét gyakorló gyermek és felnőtt versenyzők, köztük több korosztályos magyar
bajnok, az olimpiai szabályrendszerben eredményes technikákat tanulták, gyakorolták.
Gott Zoltán mester irányításával a kötöttségek és védőfelszerelés nélküli közelharc
technikai elemeit gyakorolták a
karatékák.
A jó hangulatú tábort az
utolsó edzést követően közelharc bemutató zárta a termálfürdő területén.
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Az adózón múlik, lesz-e bírság

A NAV a körülmények mérlegelését követően dönt.

Augusztustól az adózó magatartásán múlik, hogy kap-e
bírságot a NAV-tól az elmulasztott, vagy késedelmes, hibás online számlaadat-szolgáltatás miatt. Amennyiben minden tőle telhetőt megtett az
adatszolgáltatás teljesítése ér-

dekében, akár mentesülhet is a
szankció alól.
A 2018. július 1-jétől bevezetett online számlaadat-szolgáltatás kapcsán a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adóés Vámhivatal július végéig
biztosított szankciómentessé-

get, ha az adózó regisztrált az
Online Számla rendszerben és
az adatszolgáltatást ugyan utólag, de legkésőbb a hónap végéig teljesítette a NAV felé.
A szankciómentes időszak
lejártával az adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy
valótlan adattartalmú teljesítése
mulasztási bírságot vonhat maga után. A bírság felső határa
magánszemély esetén 200 ezer
forint, egyéb adózó esetén 500
ezer forint számlánként.
Amennyiben a számlák
adatainak online beküldése továbbra sem biztosított, az állami adó- és vámhatóság azt
vizsgálja, az adózó megtett-e
minden tőle telhetőt a felké-

szülés és az adatszolgáltatás
teljesítése érdekében. Azaz például regisztrált-e az Online
Számla rendszerben, megindította-e a szükséges fejlesztéseket és azok folyamatban
vannak-e.
A NAV a mulasztás szankcionálásáról a körülmények
mérlegelését követően dönt. Az
esetlegesen kiszabandó mulasztási bírság összege az adózási
érdeksérelemmel arányosan kerül megállapításra, és a jogszabály lehetőséget ad arra is,
hogy ha az adózó minden tőle
telhetőt megtett, a NAV akár el
is tekinthet a szankcionálástól.
Forrás:
NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

www.zalatajkiado.hu

