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Gősfa,
Szent Márton-templom

Gősfa,
Szent Márton-templom

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!

Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com

tel.:30/378-4465

Zalaegerszegről közvetlen közeléből, vagy
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!

Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai
alapismeretek szükségesek.

Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon
nap közben és hétvégéken is tudnak

feladatot vállalni!

A Derék-hegy lábánál hú-
zódik a Pincedomb,Egerváron
ebbe ásták a 40 méter hosszú
alagutat. A barokk pincét
műemlékké nyilvánították, az
előtte levő parkban rendezi az
önkormányzat a szabadidős
programokat.

Augusztus 18-án reggel a
nemrég felújított lőt -éren a vál
lalkozó kedvűek már 9 órakor
elfoglalhatták a lőállásokat. A
felnőtt férfiak versenyében Fü-
csök Imre végzett az élen, meg-
előzve ésBekes Lászlót Frigy
Tibort. A hölgyek viadalában
Halász Judit lett a legjobb,
Németh Fanni Kálmán Zsués -
zsanna előtt. Az ifjúságiaknál
Kocsis Rómeó szerezte meg az
első helyet, Büki Virág, Dor-
mán Réka, Németh Ádám volt a
további sorrend. A faluház előtt
10 órakor kezdődött a kerék-

Falunapok Egerváron
páros ügyességi verseny, a szer-
vezők hat állomást alakítottak
ki. A végén mindenki győztes-
nek tudhatta magát, apró aján-
dékokat, írószereket kaptak a
gyerekek, amiről biztosan eszük-
be jutott a közelgő iskolaezdés.
Egy jégkrém mindenkit gyor-
san megvigasztalt.

A Pincedombon 13 órakor
kezdőd ”ött az „Arany Fakanál
főzőverseny. A legtöbb faluna-
pon elmaradhatatlan a főzőver-
seny, de az egervári sütés-főzés
minden előzetes várakozást fe-
lülmúlt. Összesen 26 népes
csapat nevezett, ezzel alaposan
feladták a leckét a zsűrinek.

– Embert próbáló feladat
volt minősíteni az ételeket,
mert több csapat is két kate-
góriában indult, így közel ötven
alkalommal kellett kóstolni –

Akrobatikus mozdulatokat is láthatott a közönség.
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H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

12 bank + 3 lakás takarékpénztár kínálata egy helyen

� �lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól kötelező gépjármű felelősség a
legkedvezőbb díjjal teljes körű casco utasbiztosítás élet,- baleset,� � �

- nyugdíjbiztosítások vállalkozói vagyon és felelősség biztosítások�

HITELEK

�Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől,
nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, őstermelőknek is. Készpénzben kapott
fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
Autó,- motor,- gép vásárlási hitel önerő nélkül is!�

Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.�

Szabad felhasználású jelzáloghitelek�

Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra�

Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)�

�AKCIÓ! Szeptemberben az első havi hitel törlesztő részletet cégünk
fizeti Ön helyett!
�Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány

ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
Hitelkártya: készpénz visszatérítés minden vásárlás után, bármely�

kereskedőnél!

mondta polgárGyerkó Gábor -
mester, aki a hatfős zsűri tagja
volt. A verseny eredményei: 1.
Vitárgya Hegyi Szalonkák
(Gősfa), 2. Alma + Fája (Eger-
vár), 3. Magyar János és a
Helytörténeti Egyesület II. csa-
pata. Egyéb kategória 1. Szaki
Dani (Vasboldogasszony), 2.
Vasboldogasszonyi csapat, 3.
Gősfai csapat. Különdíjat kap-
tak a lakhegyi önkéntes tűzol-
tók a legszebb tálalásért.

Időközben megérkeztek a
közelmúlt közlekedési eszkö-
zei, csillogva-villogva működő-
képes állapotban. A veterán
autókat és motorokat nem csak
a gyerekek, a felnőttek is meg-
csodálták.

Vasárnap délután gyermek-
programokkal indult a második
nap. Népszerű volt a mini
k -özlekedési park és a csillám
tetoválás. A nagyobbak és a
felnőttek íjászatban is kipróbál-
hatták magukat. Kora délután
kezdődött a Parasztolimpia, az

Falunapok Egerváron
indulók öt versenyszámban ve-
télkedtek: a rodeóbika egy kis
western stílust adott az erő-
próbának, petrencerúd tartás
(csak férfiaknak), kosártartás
(női és gyermek), csizmarúgás
és célbadobás (kukoricával egy
szakajtóba). Az elméleti totó-
ban a paraszti életből származó
tárgyakat vagy kifejezéseket
kellett felismerni. Nem volt
könnyű, hibátlanul senki nem
tudta kitölteni.

A Parasztolimpia végered-
ménye. Nők: 1. Frigyn -é Kál
mán Erzsébet, 2. Selekné Heni,
3. Némethné Melinda. Gyer-
mek: 1. Béli Luca, 2. Selek
Réka, 3. Selek Csongor, 4.
Selek Gergő (a legfiatalabb
résztvevő, 2 éves!). Férfiak: 1.
Frigy Tibor, 2. Selek Ervin, 3.
Németh Ádám.

A versenybíró szerepét be-
töltő Fücsök Imréné elmondta,
hogy régebben rendszeresek
voltak ezek a versenyek (2002-
ben Arany Kapa díjat nyert),
még kistérségi vetélkedőket is

rendeztek. Egerváron tavaly
szerepelt ismét a falunapon a
Parasztolimpia.

Vasárnap ugyan nem volt
főzőverseny, de két bográcsban
mégis főtt a gulyás. Az egyik-
ben sertéshússal, a másikban
babgulyás szarvasborjúval. Ösz-
szesen 140 liter, mindez a fa-
lunapi vendéglátáshoz.

A kulturális programban a
népdalkörök és tánccsoportok

váltották egymást. Felléptek:
Szabó Koronczi Noémi, Albat-
rosz Tánc Sport Egyesület, Mu-
tyi bohóc, Oláh Ferenc, Irigy
Hónaljmirigy. Aztán jöhetett
Éder Gabee és a bál hajnalig...

A nemzeti ünnepre Eger-
vári László emlékműv -ének ko
szorúzása és Egervár megújult
információs térképének avatása
maradt.

z.t.

Erős volt a gyengébb nem is.

Digitális Jólét Program
Pont létesült . AKispáliban
hazai és európai uniós pályá-
zati forrást többféle korszerű
sz -ámítástechnikai eszköz be
szerzésére fordította a kispáli
önkormányzat. 2 okostelefon,
3 laptop, 2 tablet, 1 nyomtató
és 1 projektor került meg-
vásárlásra. Az eszközöket a
községháza könyvtártermében
helyezték el, és a könyvtár

Informatikai eszközöket
szereztek be Kispáliban

nyitvatartási ideje alatt elér-
hetőek bárki számára.

Az önkormányzat ennek
kapcsán számítógép- és in-
ternetkezelői tanfolyamok in-
dítását tervezi különböző
célcsoportoknak, többek kö-
zött az idősebb korosztály
számára. Már idén ősszel vár-
ható a következő tanfolyam
indítása.

T. T.

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

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!facebook
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Észak-Nyugat Zala

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A rendezvény köszöntő
gondolatatit sorrendben Peresz-
teginé Cziráki Katalin, Alsó-
nemesapáti polgármester asszo-
nya, majd orManninger Jenő -
szággyűlési képviselő, illetve
Marjan Kardinár, Dobronak
község polgármestere tolmá-
csolta a jelenlévőknek.

A megnyitót követően B  -á
tor Zoltán motoros bemuta-
tójára került sor a Kossuth utcai
parkolónál. A motoros akrobata
mindenki számára felejthetet-
len pillanatokat okozott, nem-
egyszer hajmeresztő trükk-
jeivel.

16.00 órától Varga Miklós
énekes előadása vette kezdetét
a rendezvénysátorban. Kevés
olyan hazai zenész van, akinek
dalait hasonló szeretettel fogad-
ja a közönség, melynek sorai-
ban a fiataloktól az idős kor-
osztályig mindenki megtalál-
ható. A méltán nagysikerű fel-
lépés értékét növelte, hogy a
helyi és környékbeli közönség,
ilyen közelségből élvezhette a
produkciót.

A délután folytatásában Pe-
reszteginé Cziráki Katalin pol-

Falunapi forgatag Alsónemesapátiban
gármester asszony és dr. Nagy
Kolozsvári Előd aljegyző d -íja
kat adtak át, így dr. Selmeczi
Kamill díszpolgári kitüntető
címet vehetett át. Szabó Kata-
lin, az iskola igazgató asszonya
és a településértJózsa Miklós
végzett áldozatos munkájukért
Alsónemesapátiért díjban ré-
szesültek. Kulcsár Veronika,
Nagy Márk Balaton Józsefés
Alsónemesapáti információs
térképe pályázat I. helyezésért
vehették át díjakat. A főzőver-
seny kilenc csapatának képvi-
selői is átvehették a munká-
jukért kapott elismeréseket.

Kora este Bálizs Tamásnak
köszönhetően közös vacsora
várta a jelenlévőket.

A délután folyamán az ün-
nepi hangulatot fokozta Köcse
Napsugár, Kovács Dóra és
Kovács Petra, a helyi általános
iskola tanulóinak műsora, a
Dobronaki Nótázók produkció-
ja és a táncosaiPress Dance -
nak előadása.

Kísérő programként egész
délután RitaFrigyné Böröndy
védőnőnél egészségi állapot-
méréseket végezhettek és élet-

módbeli tanácsokat kaphattak
az érdeklődők.

A kultúrházban kiállítások
várták a nézelődőket, ahol
megtekinthett -ék az alsónemes
apáti asszonyok keze munkáját
dicsérő hímzéseket és a kreatív
varrószakkör munkáit. Kivetítő
segítségével barangolhattak a
falu utcáin és betekinthettek a
helyi közösségi életbe a tárlat
vendégei.

A faluház előtt Takács Tibor
gépgyűjteményét csodálhatták
meg famunkáiJagasics Gergő -
val és textil alNémethi Anikó -
kotásaival együtt az arra járók.

A helyi Harangláb Egye-
sület termékeit is itt találták
meg az érdeklődők.

Volt lehetőség a mókára a
fiatalabb korosztály számára,
hiszen élő csocsó, óriás csúsz-
da, és ügyességi versenyek is
várták a játszani vágyókat.

21.00 órától Pirzsók László
szolgáltatta a báli zenét.

Mint azt Pereszteginé Czi-
ráki Katalin lapunknak elmond-
ta: öröm volt számukra, hogy
Dobronak testvértelepülésük
képviselőit k -örükben üdvözöl
hették. A falunap szervezői (Al-
sónemesapáti Község Önkor-
mányzata és a Harangláb Egye-
sület) ezúton is köszönetüket
fejezik ki mindazoknak, akik
segítették a rendezvény lebo-
nyolítását.

Gellén Szilárd

Számos díjat adtak át.

Rendhagyó „tánc … A polgármester és Bátor Zoltán közös”
produkciója.

Vasboldogasszony települé-
sen az edzőtermet -és a sport
öltözőt évekkel ezelőtt felújí-
tották, majd a sporteszközök
beszerzésével kompletté vará-
zsolták a falu lakosainak spor-
tolási igényeinek kielégítése
érdekében.

A gyermekek egészséges és
játékos szabadidő elt -öltését le
hetővé téve a képviselő-testület
anyagi támogatásával biztosít-
ja, hogy 2018.08.01-től 2018.
12.31-ig veMarton Veronika -

zetésével nevetve, jó zenére le-
het mozogni, tornázni, kikap-
csolódni.

Gyermekeknek a program
térítésmentes!

A sportfoglalkozás helye:
Vasboldogasszony, edzőterem

A sportfoglalkozás ideje,
tartama: az igénylőkkel (face-
book- Vasboldogasszonyi K  -ö
zösségi Ház) előre egyeztetett
időpontban 1 óra.

Várják a falu lakosságát, a
mozogni vágyókat!

„L ”épj, ugorj, szaladj, nevess!

Új sporteszközöket szereztek be.
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Az akció a megjelenéstől szeptember 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Harang csupán évente ezen
a napon hívja szentmisére az
embereket a környező falvak-
ból, s a városból Zalaegerszeg-
ről. Közel száz ember gyűlt
össze a harmincöt fokos hőség
ellenére augusztus 20-án a 15
órai búcsúi szentmisére hegyi
Szent István kápolnánál.

A celebrálást Szeghy Csaba
Tamás atya, nemesapáti plébá-
nos végezte dia-Mózsa Csaba
kónus atya közreműködésével.
A szentbeszédben Csaba atya
felhívta a figyelmet arra, hogy
milyen párhuzam figyelhető
meg Szűz Mária és Szent Ist-
ván király családjának életé-
ben. Mindkét család gyermeket
veszített el, de hitük ezzel
együtt csak erősödött. Ne feled-
jük, hogy István király hosszú
időre tervezett jövőt a magyar
népnek, ezért ajánlotta országát
a Boldogságos Szűz Mária ke-
gyeibe. Mi is tervezzünk hosz-
szú időre, s próbáljuk értékein-

Búcsúi szentmise a henyehegyi kápolnánál

ket megóvni a jövő nemzedé-
keknek. Ezt szem előtt tartva
kápolnánkat fel kell újítani,
amelyhez az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma 2,2 millió
forint támogatást biztosít (le-
bonyolító: Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő, pályázati azo-
nosító: EGYH-KCP-18-0772.)

Sajnos ez az összeg nem fe-
dezi a költségeket, ezért bank-

számla nyitását tervezik a
szervezők, hogy a hívek, zarán-
dokok, túrázók is hozzájárul-
hassanak a felújításhoz.

A szertartás végén az idei új
gabonából készült megáldott,
megszentelt kenyeres minden
jelenlévő megkóstolhatta.

Gyönyörű a kilátás a Szent
Orbán szobor mellől, ahol az
árnyas fa alatt bárki megpi-
henhet, imádkozhat, ha arra jár.
2019. augusztus 20-án, kedden
Önt is oda várjuk megpihenni,
fohászkodni, hálát adni.

P.S.R.

A misét Szeghy Csaba és Mózsa Csaba celebrálta.

Felújítást terveznek a Szent István kápolnánál.

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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Immár negyedik alkalommal rendezték meg a táboroztatást a
kárpátaljai zalaszabari „Holnapocskagyermekek részére a ” t -á
borban. Összesen 50 gyermek tölthetett el 5 teljes napot a tábor-
ban két ciklusra bontva; huszonöten-huszonöten érkeztek két
egymást követő héten a kísérőjükkel Magyarország egyik leg-
népszerűbb táborába. A gyerekek a „Jurta táborban töltötték”
idejüket.

A 8-14 éves diákok -Dédáról, Beregszászról, Szőlősről érkez
tek társszervezői munkájának köszönhetően, aki aPopovics Pál
kárpátaljai cserkészszövetség elnöke.

A táboroztatás már harmadik éve a Zala Megyei Közgyűlés
finanszírozásában történik, ennek kapcsán táSzabadics Zoltán -
boralapító köszönetét fejezte ki a Zala Megyei Közgyűlés elnö-
kének, .dr. Pál Attilának

Az elnök elmondta, hogy nagyon szívesen fogadják a gyer-
mekeket és szeretnék minél több kárpátaljai gyermekkel meg-
ismertetni Zala megyét, hiszen a fiatalok nemcsak a táborban
vannak, hanem a megye különböző pontjaira is eljuthatnak, p -él
dául a keszthelyi Festetics kastélyt is megtekintették. Elsősor-
ban azokat a gyermekeket várják, akik még nem voltak Magyar-
országon, hogy itt léphessenek elsőként kapcsolatba az anyaor-
szággal. Zala megye mindig nagy figyelmet fordított a határon
túli magyarságra. Évtizedek óta működik a muravidéki ma-
gyarok és a Zala Megyei Önkormányzat közötti együttműködés,
évi egy millió forinttal támogatják a határon túli magyarok szá-
mára szükséges programokat. Erdélyben Hargitával testvér-
megyei 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 tábo-
roztatására?

– 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 játsza-

nak, de annak mélysége is kifejeződik rajtuk, hogy érzékelik,
hogy az anyaországhoz tartoznak, az anyaország figyel rájuk.

Kárpátaljai diákok a Zobori Élményparkban

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

Trojkó Tímea

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

Kárpátaljai diákok a táborban.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Az összefogás szép példája volt
Rekord is született a jótékonysági napon

Idén már tizenhetedik al-
kalommal rendezték meg a za-
laegerszegi AquaCityben a ha-
gyományos jótékonysági napot.
Ez is jelzi, hogy a zalai me-
gyeszékhely a segítség és az
összefogás városa. Ebből az al-
kalomból kerestük meg Balaicz
Zoltán polgármestert, aki elöl-
járóban kiemelte, hogy az
AquaCity nem csak a zala-
egerszegiek, hanem a városkör-
nyékiek kedvenc pihenőhelye

is, sőt sokan keresik fel a me-
gye további településeiről, sőt
az ország minden tájáról. Ezt
követően a 17. jótékonysági
rendezvény tapasztalatait rész-
letezte:

– Ezúton is nagyon köszö-
nöm mindenkinek, aki szerve-
zők -ént, résztvevőként segítsé
get nyújtott a jótékonysági nap
sikeréhez! A gyűjtés idei célja a
profi és amatőr sportolók, va-
lamint a nyugdíjas klubok ja-

vaslatára, az egészségvédelem
jegyében a zalaegerszegi gyalo-
gos és kerékpáros túraútvo-
nalak további fejlesztése volt.

A mostani programon még
rekordot is döntöttünk:

– A támogató cégek (37
vállalkozás) előzetes felaj -án
lásaiból befolyt támogatás
2.300.000 Ft

– A minden eddigi rekor-
dot megdöntő sz -ámú, 70 főző
csapat által gyűjtött pénz

2.486.305 Ft (a főzőcsapatok
korábbi számai: 2015: 49,
2016: 57, 2017: 64)

– Összesen 5.132 vendég
fordult meg ezen a napon az
AquaCityben, a belépőkből
4.811.000 Ft gyűlt össze.

Tehát összesen a jótékony
célra befolyt teljes összeg
9.597.305 forint!

Köszönöm az AquaCitybe
ellátogató polgároknak, a főző-
csapatok tagjainak, a c -égek ve
zetőinek és dolgozóinak, az
egyesületek és civil szervezetek
tagjainak, munkatársaimnak, és
mindenkinek, aki bármilyen
módon hozzájárult az akció
sikeréhez. Külön köszönöm a
szervezőknek, és közvetlen
kollégáimnak, akik rengeteget
dolgoztak ezért a napért!
Büszkék lehetünk városunkra,
hiszen ismét megmutattuk,
hogy össze tudunk fogni, és
közösen tudunk dolgozni a jó
célokért!

Balaicz Zoltán megemlítet-
te, hogy a következő j -ótékony
sági rendezvény időpontja
szeptember nyolcadika a Vad-
pörkölt és Bor Fesztiválon,
ahol a vadfőzés keretében a
Bogáncs Állatmenhely megse-
gítésére és a zalaegerszegi ját-
szóterek fejlesztésére gyűjtenek.

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a jótékonysági napot.

Az Erdeifaluért Alapítvány
szervezésében a zalacsébi Tria-
non Parkban augusztus 20-án

avatták fel népiBoa Endre
iparművész Szent István
szobrát.

Szent István élő példát adott

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke mondott ünnepi
beszédet.

A Himnusz elhangzása után
ifjabb Mikó-Baráth György kö-
szöntötte a megjelenteket, majd
id. Mikó-Baráth György Pá-,
csonyi Imre, a Zala megyei
Közgyűlés alelnöke és Mikolás
Attila plébános leleplezte a
szobrot. A salomvári plébá-
nos kiemelte Szent István
történelmi jelentőségét és a mai
kor emberére is vonatkozó
hatását.

Pácsonyi Imre ünnepi be-
szédében kiemelte: „Imre her-
ceg 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: „Minden-
ki 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 kiemel-
kedő jelentőséggel bírt.”

A szobor avatásra érkezők
meghallgathatták vitéz Szomor
Ferencnek, az Országos Tria-
non Társaság elnökségi tag-
jának az előadását, aki új
megközelítésben szólt a mo-
hácsi, a szigetvári és az egri
csatákról és a mindenki által
jól ismert hősök személyes
sorsáról.

Az Országos Trianon Társa-
ság az emlékparkban aláírás-
gyűjt -ést kezdeményezett a bé
kediktátum ellen.

z.t.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Zsolt fáradt mosollyal in-
vitál befelé a családi ház te-
raszára. 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 megoldások-
kal, amit terveztetek. A gye-
rekszobában is végre rend
van. Amikor a nappaliba
segítettél tapétát választani –
emlékszem , elsőre égnek–
állt a hajam, de mégis az
tetszik mindenkinek a leg-
jobban. Most már nekem is.
De azért nem volt egyszerű.
Bár apám mindig mondta,
ne idegeskedjek. Az ő ide-
jében mindig azt mondták
neki, ha valami nem úgy
sikerült, mint ahogy szerette
volna, nyugodjon meg, mert
az első házat az ellensé-
gének, a másodikat a barát-
jának, majd a harmadikat
fogja saját magának építeni,
és az már jó lesz.

– Remélem, te ezt nem
így gondolod? – néztem
Zsoltra.

– Nem, de ha megkér-
deznének, 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, amilyen-
nek szeretné. Utólag még
egy dolgon változtatnék. Ti-
teket hamarabb be kellett
volna vonnom az építkezés-
be, mert akkor még a kivi-
telezés előtt kiderült volna,
mi az, amin változtatni kell.
Így nem kellett volna utólag
újra megcsinálni…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Először, utoljára, soha többé…

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

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

Kispáli községben nyárbú-
csúztató rendezvényt tartottak
augusztus 25-én, amelyet az
Ifjúsági Ház előtti t -éren tar
tottak meg. A program kora
délután kezdődött a megtermelt
zöldségek betakarításával.

Az Élelmiszerlavina pályá-
zat keretében uborka, paradi-
csom, burgonya vetőmagokat
kapott a település, amelyeket a
közösségi kertben vetettek el.
Itt minden más zöldség is meg-
található, ami az ételkészí-
téshez felhasználható. Külön-
böző palántákat a falu lakói is
felajánlottak a kertbe való ül-
tetéshez. A kertművelési mun-
kálatokban a Kispáli Nyugdíjas

Egyesület tagjai és az 50 órás
közösségi szolgálatos diákok
vették ki részüket. Az itt meg-
termelt zöldségeket minden kö-
zösségi étkezésen fel tudják
használni és a rászorulók is
kaphatnak belőle.

A zöldségeket ezen a napon
betakarították, majd délután
ízletes lecsót főztek belőle,
amellyel megvendégelték a falu
összes lakóját.

Ugyanezen a délutánon sör-
kollektoros gyümölcsaszalót is
összeállítottak, amelyet a MOL
Zöldövezeti pályázat keretein

Nyárbúcsúztató közösségi nap Kispáliban

A fiatalok nagy szakértelemmel fogtak neki a sörkollektor
összeállításának.

Smodics Sándor készíti a lecsót.

belül készítettek el. A pályázati
program kiválasztásánál is be-
vonta az önkormányzat a falu
lakóit – mondta el Horváth

Zsuzsanna, Kispáli polgármes-
tere. Azért esett a választás a
gyümölcsaszalóra, mert sok
háztartásban van felhasználat-
lan gyümölcs és ez a háztar-
tásoknak is egy jó alternatívát
jelent. Valamint 2 éve ugyan-
ezen pályázatból gyümölcsbok-
rokat és fákat telepítettek a
közösségi kertbe és tervben van
még több gyümölcsfa ültetése
idén ősszel is, amelyek ter-
mését ilyen formában lehet
hasznosítani. A gyümölcsasza-
lóhoz 96 db sörös doboz fel-
használása kellett, amit a falu-

beliek, elsősorban a férfiak
gyűjtöttek össze, a többi szük-
séges eszközt pályázati forrás-
ból biztosították. A gyümöl-
csökből az aszalt formán kívül
lekvárt, szörpöket készítenek,
amelyeket szintén a közösségi
rendezvények alkalmával tud-
ják kínálni a vendégeknek, és
ajándékként szétosztani a falu
lakóinak.

A pályázati programok
megvalósítása és a sok közös-
ségi munkába vetett energia a
kispáli közösség nagymértékű
összefogását tükrözi.

A bográcsban elkészített
étel elfogyasztása után a prog-
ram utcabállal folytatódott.

Trojkó Tímea
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A településen 3 éveKispáli
működő nyugdíjas egyesület tag-
jai néhány családtag csatlako-

A Kispáli Nyugdíjas Egyesület kirándulása

A kirándulás résztvevői.

zásával augusztus 11-én egész
napos kirándulást tettek. Az egy-
napos programot a Vöröske-

reszt felé befizetett tagdíj után
befolyó összegből és az önkor-
mányzat támogatásával valósí-
tották meg. A kiránduláson 24
fő vett részt.

A kirándulás első állomása
a meglá-zalaegerszegi Skanzen
togatása volt. A Göcseji Falu-
múzeumban megtekintették az
összes látogatható kiállítást, nép-
rajzi gyűjteményeket, lakóhá-
zakat, szőlőhegyi pincét, fatemp-
lomot, pajtákat, ólakat, a vízi-
malmot, majd a Magyar Olaj-
és Gázipari Múzeum kiállítása-
in is látogatást tettek.

A falumúzeum megtekinté-
se után utaztak tó kö-Gébártra
rüli sétára. A festői környezet-
ben való séta igazi felüdülést
jelentett a résztvevőknek és a
napos idő is lehetővé tette a tó
körüli kirándulást.

A séta után a csoport a „Vén-
diófa” vendéglőben költötte el
az ebédet és némi frissítő után
folytatta útját a bazitai TV-to-
ronyhoz. Az itt üzemelő kávé-
zóban desszertet fogyasztottak,
és a kilátóból megtekintették a
csodálatos zalaegerszegi pano-
rámát.

A kirándulás alkalmával em-
lékezetes élményekkel gazda-
godtak a résztvevők, tudtuk
meg , a Kis-Szabó Istvánnétól
páli Nyugdíjas Egyesület elnö-
kétől. Azt is elmondta, hogy
már ez év októberében szeret-
nének további túrát szervezni
és ha adódik lehetőség az elkö-
vetkezendő években is, hiszen
az együtt töltött idő nagyszerű
közösséget összekovácsoló erő-
vel bír.

Trojkó Tímea

A régi emberek úgy tartot-
ták, hogy mivel teljes búcsúval
jár az újmisés áldás, ezért érde-
mes egy pár cipőt is elkoptatni,
hogy részesülhessünk benne. A
teljes búcsú persze nem a falusi
vásári forgatagot jelenti. A ka-
tolikus hit szerint a lélek a földi
élet után a tisztítótűzben való
szenvedéssel szabadul meg a
meg nem bánt bocsánatos bű-
nöktől, s ennek elengedését je-
lenti a teljes búcsú.

Szeghy Csaba atya rendsze-
resen visszahívja a plébániájá-
hoz tartozó településekre az ott
már megfordult kispapokat a
felszentelésük után. Szentmisét
mutatnak be, majd újmisés ál-
dásban részesítik a híveket. A

Cipőt sem koptattak…
korábbi években Fuchs Tibor
atya, atya, majdPál Sándor Ede
Tóth Gábor Norbert atya ven-
dégeskedtek a templomokban.

Szabó Zoltánt 2018. június
15-én szentelte pappá Márfi
Gyula érsek Veszprémben, majd
augusztus elsejétől szülőfalu-
jába helyezte kápláni szolgá-
latra. Káplán atya augusztus
12-én mutatott be szentmisét a
nemesapáti zalaszentivániés a
plébániatemplomokban. Szent-
beszédében kiemelte az áldozás
fontosságát, melyben igazán kö-
zel kerülhetünk Jézushoz. A szent-
misék végén, a záró áldások
után újmisés áldásban részesí-
tette a híveket.

Póczakné Simon Rózsa

Áldásban részesültek a hívek.

Második alkalommal került
megrendezésre a Kincskereső
jótékonysági bolhapiac Egervá-
ron a Vár utcában, a volt tsz-
iroda előtt. Egy felajánlásnak
köszönhetően jutottak hozzá
ezekhez a holmikhoz. Találunk
itt ruhát, cipőt, táskát, képkere-
tet, csillárt, üveg és porcelán
tárgyakat, műanyag árut, játé-
kot, műszaki cikket, sportesz-
közt, órát, kisebb bútort, stb.

A szállításban és a szétválo-
gatásban is sok önzetlen segítő-
re találtak: Egervár Község
Önkormányzata, polgárőr egye-

Bolhapiac Egerváron

sület, Helytörténeti és Község-
szépítő Egyesület, a Vöröske-
reszt Zala Megyei Szervezete,
Török János és Takó József
fuvarozók.

A Mozgássérültek és Fo-
gyatékkal Élők Egyesülete
(MOFE) és az Alkotó Kezek
tagjai a befolyt összeget a dé-
nesfai volt iskolalakás részének
felújítására fordítják, ahol lehe-
tőséget kaptak a székhelyeik
kialakítására. Próbálják kéthe-
tente meghirdetni a bolha-
piacot.

B.K.V.

Kéthetente tervezik…
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Vasboldogasszony Község
Önkormányzata 2017-ben adta
be a „Közösségi internet hoz-
záférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bőví-
tése” GINOP-3.3.1-16-2016-
00001 azonosítószámú kiemelt
projekt pályázatát.

A szolgáltatási portfólió bő-
vítés hatékonyan támogatja a
magyar társadalom és a nem-
zetgazdaság digitális fejleszté-
sét és a korábbi eMagyarország
Pontok nem csak szellemisé-
gükben, de küllemükben is
megújulnak. Ez a változás hoz-

Bővülő szolgáltatások Vasboldogasszonyban

zájárul többek között a közös
cél-és küldetéstudat és az info-
kommunikációs fejlesztésben
való szerepvállalás megerősí-
téséhez.

A sikeres pályázat eredmé-
nyeként az 1 projektort és 1 áll-
ványos vetítővásznat, 3 lapto-
pot, 3 headsetet, 3 egeret, 2 tab-
letet, 2 mobiltelefont, 1 pendri-
vet, 1 nyomtatót, valamint az
internet és WIFI csatlakozó-
rendszert a napokban telepí-
tették fel a könyvtárban.

Az eszközök beállítása folya-
matban van, ugyanis a könyv-

Megérkeztek az új eszközök.

tárban több programot is sze-
retnének beindítani (pl. a senior
korosztálynak internet és szá-
mítógép használati tanfolya-

mot, gyermekeknek könyvtár
mozit, fiataloknak netikett
foglalkozás és hangoskönyv
„olvasás”-t).

A Mozgássérültek és Fo-
gyatékkal Élők Egyesületének
(MOFE) szervezésében adomá-
nyokat gyűjtöttek a Szászcsá-
vási Református Egyházközös-
ségnek. Az akció lebonyolítá-
sában az Egervári Polgárőr
Egyesület Egervári Helyés az -

Adományokat gyűjtöttek

történeti és Községszépítő Egye-
sület (EHKE) volt a segítségük-
re. Felajánlásokat kaptak Német-
országból és Olaszországból is.

Továbbra is várják a segít-
séget, bővebb információ Tóth
Ágnestől kérhető.

B.K.V.
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Augusztustól az adózó ma-
gatartásán múlik, hogy kap-e
bírságot a -tól az elmulasz-NAV
tott, vagy késedelmes, hibás
online számlaadat-szolgáltatás
miatt. Amennyiben minden tőle
telhetőt megtett az adatszolgál-
tatás teljesítése érdekében, akár
mentesülhet is a szankció alól.

A 2018. július 1-jétől beve-
zetett online számlaadat-szol-
gáltatás kapcsán a Pénzügy-
minisztérium és a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal július
végéig biztosított szankciómen-
tességet, ha az adózó regisztrált
az Online Számla rendszerben
és az adatszolgáltatást ugyan

Az adózón múlik, lesz-e bírság

utólag, de legkésőbb a hónap
végéig teljesítette a NAV felé.

A szankciómentes időszak
lejártával az adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása, ké-
sedelmes, hiányos, hibás vagy
valótlan adattartalmú teljesítése
mulasztási bírságot vonhat ma-
ga után. A bírság felső határa
magánszemély esetén 200 ezer
forint, egyéb adózó esetén 500
ezer forint számlánként.

Amennyiben a számlák ada-
tainak online beküldése tovább-
ra sem biztosított, az állami
adó- és vámhatóság azt vizs-
gálja, az adózó megtett-e min-
den tőle telhetőt a felkészülés
és az adatszolgáltatás teljesítése
érdekében. Azaz például re-
gisztrált-e az Online Számla
rendszerben, megindította-e a
szükséges fejlesztéseket és azok
folyamatban vannak-e.

A NAV a mulasztás szank-
cionálásáról a körülmények
mérlegelését követően dönt. Az
esetlegesen kiszabandó mulasz-
tási bírság összege az adózási
érdeksérelemmel arányosan ke-
rül megállapításra, és a jog-
szabály 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

A NAV a körülmények mérlegelését követően dönt.

Három független jelölt kö-
zül választot-Németh Zsoltot
ták szeptember másodikán a
Zala megyei Vasboldogasszony
polgármesterének – tájékoz-
tatta a település jegyzője az
MTI-t.

Szita Gabriella elmondta,
hogy az időközi választáson a
település 470 választópolgára
közül 274 szavazott, egy voks
érvénytelen volt.

Németh Zsolt, aki eddig
képviselő-test -ületi tagként te
vékenykedett, 142 szavazatot
kapott. Kihívói közül Zsuppán
Béla Laska Róbert99, 32 vok-
sot gyűjtött össze.

A települést 2010 óta irá-
nyító polgármester, a szintén

Németh Zsolt az új polgármester
Időközi választás Vasboldogasszonyban

Németh Zsolt kapott bizalmat.

Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók• •

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás• •

Futómûállítás, Szélvédõ csere• •

mûszeres autódiagnosztika E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Értesüljön híreinkről,

írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!

Keresse ott a
adatlapját,Zalatáj Kiadó

és a Tetszik gombra
kattintás után

értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

független egész-Mazzag Géza
ségi állapota miatt mondott le
májusban. (Forrás: )MTI
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Zala megyében 5,2 százalék
volt július végén a nyilván-
tartott álláskeresők aránya: a
mutató értéke az egy évvel
korábbinál 0,1 százalékponttal
alacsonyabb, míg a júniusinál
0,4 százalékponttal magasabb -
tájékoztatta a kormányhivatal
foglalkoztatási főosztálya az
MTI-t.

Zala megyében 5,2 százalék az álláskeresők aránya

Július végén a megyében
6815 álláskeresőt regisztráltak
a kirendeltségeken, 400-zal töb-
bet, mint egy hónappal koráb-
ban    közölték.–

Jelezték: a nyilvántartottak
számának emelkedésében sze-
repet játszott, hogy az országos
közfoglalkoztatás, valamint a
hosszabb idejű k -özfoglalkoz

tatás első üteme június végén
lejárt. Az új szerződések meg-
kötése, a szerződések létszám-
feltöltése, az álláskeresők köz-
vetítése (főként a szakkép-
zettséggel rendelkezők eseté-
ben) hosszabb időt vett
igénybe.

A nyári hónapokban – a ta-
nulmányaik befejezése után –
az oktatási intézményekben vég-
zett diákok is nagyobb szám-
ban jelentkeztek álláskereső-
ként a kirendeltségeken. Július
végén 500 pályakezdő szerepelt
a nyilvántartásban, 100-zal ke-

vesebb, mint egy évvel ko-
rábban.

A foglalkoztatási főosztály
adatai szerint az év első 7 hó-
napjában 350 pályakezdő került
újonnan a regisztrációba.

Közleményükben tájékoztat-
tak arról is, hogy a munkaadók
500 új, nem támogatott állás-
helyet jelentettek be júliusban.

A nyilvántartásból 1,3 ezer
álláskereső került ki júliusban:
a kilépők közül 700-an váltak
foglalkoztatottá, csaknem 350-
en támogatás nélkül jutottak
munkához. (Forrás: )MTI

A kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának épülete. Ha elolvasta, adja tovább!

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala


