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Hagyományőrző disznóvágás Tófejen
Harmadik alkalommal került megrendezésre a hagyományőrző disznóvágás Tófejen,
mely a vidék még megmaradt
tudását kívánja őrizni és tovább
adni, illetve remek alkalom egy
kis közösségi eszem-iszomra. A
korábbi években is nagy érdeklődés övezte a programot,
idén is sok helyi, illetve környékbeli kereste fel. Nemtől és
korosztálytól függetlenül sokan

üdvözlik a közösségi disznótorost.
A kicsit több mint másfél
mázsás jószágnak a reggeli
áldomás és „fogópálinka” után
beteljesedett a sorsa. A gyakorlott vidéki kezek nyomban
munkához is láttak és perceken belül megtisztították az
állatot, majd megkezdték a feldolgozást. Az első adag bőrke
(Folytatás a 3. oldalon)

Harmadik alkalommal rendeztek a faluban hagyományőrző
közösségi disznóvágást.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Helyi kiadvány Teskándon

Elkészült az óvodaudvarban a játéktároló kisépület.

Megjelent az új összetételű
teskándi önkormányzat első
helyi kiadványa, a Teskándimenzó, mely a választások óta
eltelt idő eseményeit, történéseit hozta nyilvánosságra a helyiek előtt. Elsősorban azoknak szól a kiadvány, akik a
www.teskand.hu honlapról nem
tájékozódtak a történésekről.
Ebben a kiadványban csak a
helyieket érintő kérdések, a

hivatalban történt szerkezeti- és
személyi változások, az önkormányzat lakosságot érintő döntései, illetve a lakosságot érintő
problémás esetekről szóló tájékoztató szerepel.
Elkészült a Modern Falvak
Program keretében támogatásra
méltatott, az óvodaudvarban elhelyezett játéktároló kisépület.
Tájékoztattuk a lakosságot a
folyamatban levő pályázataink-

ról, amelyek közül a csapadékvíz-elvezetés az egyik legkiemeltebb.
Folytatódik a Teskánd KSE
TAO pályázatának megvalósítása az öltözőépület bővítésével, festésével és a fix hangosítás felszerelésével.
Örömmel értesítettünk mindenkit, hogy ifj. Horváth Károly vezetésével elindult a helyi
népdalkör, ahova szívesen látjuk az érdeklődő dalos ajkúakat.
A jövőt illetően a faluban
levő programokról (véradás, borminősítő, március 15-i ünnepély)
és a polgármesteri fogadóórák
helyszíni bejárással kiegészített
programtervezetéről is tájékozódhattak a lakosok.
Végül, de nem utolsó sorban csatlakoztunk azokhoz a
településekhez, amelyek elkötelezettek az energiatudatos, és
környezetbarát
megoldások
megvalósításában a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv
(SECAP) keretében. Ennek
egyik legfontosabb része a községünk életét régóta érintő tűz-

2020. március
gyújtási rendelet tartalmának
felülvizsgálata a vállalt CO2
kibocsátás csökkentése érdekében. Ehhez azonban alternatívák kidolgozásán dolgozik a
testület. Addig is kérnek mindenkit a komposztálásra, illetve
zöldhulladék tárolására, míg a
közeljövőben tájékoztatást fognak adni a legkedvezőbb alternatíváról.
Tájékoztatásul elmondtuk a
lakosságnak, hogy a légszenynyezés az emberi test minden
sejtjét károsítja, mert a belégzés után a vérbe kerülve eljuthat minden sejthez. Köze
van a cukorbetegségtől kezdve
a demencián át, a májbetegségig szinte mindenhez. Egy átlagos méretű, 100 kilogrammos
zöldhulladék kupac elégetésével 5-7 kilogrammnyi szén-monoxid, továbbá közel 5 kilogrammnyi mikrorészecske jut a
környezetbe, ami hozzávetőleg
90 millió köbméter levegőt
szennyez be az egészségügyi
határértéket meghaladó mértékben. Ha saját magunkra nem
vagyunk tekintettel, tegyük meg
a gyermekeinkért, unokáinkért,
hogy vigyázunk környezetünkre!
Sipos László
polgármester

Februári programkavalkád Babosdöbrétén
kezű asszonyok. Persze a férfiak sem maradtak otthon, nótával színesítették az estet. A
munka végeztével közösen el is
fogyasztották az asszonyok által készített finomságokat. Nagy
örömünkre már a gyerekek is
eljönnek, így belelátnak a régi
idők szokásaiba, hagyományaiba.
Február harmadik hétvégéje
a farsang hangulatában zajlott.
A dalkör vidám, színes műsorral kedveskedett a résztvevő
jelmezeseknek és az összes
vendégnek. A közös felvonulás
és mulatság sohasem marad el,
Megtörtént az első közös disznóvágás.

Februárban is mozgalmas
volt az élet Babosdöbrétén. A
hónap első hétvégéjén megtörtént az első disznóvágásunk.
Habár most álltunk össze először „disznókodni”, a hagyományokat ismerve mindenki
tette a dolgát, és mint egy igazi
összeszokott csapat szaporán
elvégeztük a munkát. Persze a
munka és a finom falatok mellett jutott idő a beszélgetésre, a
régi emlékek felidézésére is. Jó

társaságban gyorsan telik az
idő, és a munka is csak kikapcsolódás! Este a vacsorára bekapcsolódtak többen, így jó
hangulatban, teli hassal zártuk
a napot.
A következő hétvége is a
munka jegyében telt. Szinayné
Csarmasz Bernadett polgármester asszony év közben nevelt ludakat, hogy a tollát a hagyományokhoz híven tollfosztóban feldolgozzák az ügyes

Tollat is fosztottak.

és persze az eszem-iszom is
fontos része az estnek.
Mindhárom eseményen nagyon kitesz magáért mindenki,
az otthonról hozott finomságokkal, az önkormányzat a lehetőség, hely, tárgyi feltételek
biztosításával. A résztvevők az
aktív munkájukkal nagyban segítik a rendezvényeket.
Ahhoz, hogy pezsegjen az
élet, közösségi aktív élet legyen, nagyon sokat kell dolgozni, és ezért köszönet mindenkinek!
B.Zs.

2020. március
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Hagyományőrző disznóvágás Tófejen
(Folytatás az 1. oldalról)
félúton el is fogyott, így a
böllérnek hamar kellett gondoskodni a folytatásról, nehogy
elégedetlenség üsse fel a fejét
a segítő asszonyok és urak
között.
Horváth Zoltán, Tófej polgármestere a rendezvény kapcsán elmondta, a sertést a helyi
önkormányzat vásárolta egy
pusztaedericsi
gazdaságból,
ahol a gazda saját gabonáján
hizlalta ilyen szépre a jószágot.
Mint megtudtuk, idén hívatásos
böllért fogadtak a mulatság
zökkenőmentes lebonyolítása
és a feldolgozás hiteles bemutatása céljából.
– A falu lakossága a postaládába kapta a meghívót,
mindenkit vártunk a kora délutánra elkészülő disznótorosra,
illetve testvértelepülésünkről,
Zsitkócról is érkeznek vendé-

gek – zárta gondolatait a település vezetője.
A menü pedig szokványosnak, de mindenképpen megunhatatlannak is mondható, így
húsos káposzta, hurka, kolbász
és pecsenye is került a terített
asztalokra, amit már Olasz
Jánosnétól tudtunk meg. Kiemelte továbbá, hogy helyben a
káposzta, illetve a frissen sült
pogácsa készült, a település
konyháján pedig a hurkát, kolbászt és pecsenyét készítették
az asszonyok.
Délelőtt aztán szép számmal érkeztek érdeklődők is a
reggel óta talpon lévő segítők
mellé és kíváncsian szemlélték:
miből lesz a disznótoros? A
bátrabbak kést és egyben feladatot is kaptak, hiszen egy
disznóvágáson mindig akad
tennivaló a tenni akarók számára. Persze ingyen részvé-

Szép számmal érkeztek segítők.

telről szó sem lehetett, egy
kupica pálinka volt az ára, ha
valaki csatlakozni kívánt.
A régi, jól bevált tudást
felhasználva végül az asszonyok és urak remek, zalaias
disznótorost szervíroztak az ün-

nepi asztalra. A vendégek számából és a hangulatból sejthető, hogy egy esztendő múltán újabb, közös disznóvágásra gyűlnek majd össze a
helyiek.
Gellén Szilárd

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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* Múltidézés Flam rajzaival
Válság
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Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
– Nem igaz, hogy egy új kétszázassal sem tudsz megdobni,
hiszen az csak aprópénz!...
(2009.08.19.)

Megszorítások idején

Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen

– Kolléga urak, ezzel a hagyományos eszközzel kiválhatnánk
a drága betegszállító kocsikat…
(2009.09.17.)

Végső megoldás

Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

www.zalatajkiado.hu

– Tudja a kedves beteg, volt olyan paciensem, akinek a
méregdrága gyógyszerek szedése helyett az imádság
segített.
(2009.09.17.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

2020. március

mxm lakberendezés rovata
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Farsangoltak Petrikeresztúron

Fõzni jó!
Ezek a fiatalok…
Sándorral együtt utazunk
az autóban.
Úgy gondoltam, ez jó alkalom lesz arra, hogy megbeszéljük mi történt vele az
elmúlt évek alatt. Sándor már
elmúlt 50 éves. Már akkor volt
mobil telefonja, amikor még
sokan azt se tudták, hogy mi
az. A munkájából adódóan fontos volt, hogy bárhol elérjék.
Sokáig csak beszélgetésre használta, hiszen egy telefonhívással mindent el lehetett intézni. Azonban pár éve kénytelen volt ő is beszerezni egy
okos telefont. Az elején sokat kellett küzdenie a készülékkel, de aztán belejött.
Én vezetek, ő valakinek
üzenetet ír a telefonján. Minden betű beírásakor szorgalmasan pityeg a telefon. Régen találkoztunk.
– Hogy van a család? –
kérdezem.
Sándor pityeg a telefonján, egy pillanatra felnéz:
– Csilla most külföldön
tanul.
Pityeg tovább, majd folytatja:
– Három hónap után volt
itthon.
Pityeg tovább a telefon…
– Gondoltam megbeszéljük mi történt, de alig tudtam vele beszélni, mindig a
telefonjával volt elfoglalva.
Ekkor egy pillanatra felnéz,
és elgondolkodva mondja:
– Nem értem, régen mi
nem voltunk ilyenek. Valahogy volt időnk egymásra.
Majd tovább pityeg a telefonján.
– Ezek a mostani fiatalok
csak az okos telefonjukat
nyomkodják állandóan – fakadt ki Sándor –, alig lehet velük valamit megbeszélni.
Sándorra néztem és elmosolyodtam:
– Igen, ezek a fiatalok…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Petrikeresztúron a gyerekeket, a gyerekes családokat várták az idei évben a farsangi
mulatságba.
A kultúrházban játszóházzal
készültek a legkisebbeknek: babakonyha, kismotorok, játszószőnyeg szolgálta a szórakoztatásukat.
A nagyobbacskákat érzékenyítő játékok, logikai asztal,
társasjátékok, kirakók csalogatták az asztalokhoz.
A kézműveskedést kedvelők
papírtányérból és színes papírokból készítettek mutatós bohócot, mely otthon is emlékezteti
majd őket a remek, együtt töltött délutánra.

Minden gyerek jelmezben
érkezett, volt aki felhúzhatós
babának, méhecskének, kánkán
táncosnak, Elza hercegnőnek, leopárdnak, Miky egérnek, cowboynak, Harry Potternek, unikornisnak öltözött.
A felnőttek sem maradtak jelmez nélkül, volt Minny
egér, macskalány, nyuszi is közöttük.
A gyerekek a felvonulást
követően, animátor segítségével táncos játékokban vettek
részt.
Táncoltak papíron, ügyességi feladatokat teljesítettek, esőtáncot jártak, limbóztak.

Minden gyerek ajándékba
színezőt, világítós karkötőt kapott.
A mozgásos játékokban kiáradtak, megéheztek.
Frissen készült fánkkal várták a gyerekeket és felnőtteket
is a farsangi időszak lezárását
ünnepelni.
Az EFOP-1.3.5-16-201600928 azonosító számú „Társadalmi szerepvállalás erősítése
és közösségek fejlesztése a Tuttu Mikka-Makka Gyermek és
Ifjúsági Egyesület szervezésében” című pályázat a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program
keretében valósult meg.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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100 éves a Zalaegerszegi Torna Egylet
Látványos, tartalmas rendezvények a jubileumi évben

Fotó: Zalatáj
A munkacsoport tagjai a jubileumi logóval.

2020-ban több fontos jubileumra is emlékezik Zalaegerszeg közössége. 135 évvel ezelőtt, 1885-ben-ben lett rendezett tanácsú (megyei jogú) város a zalai megyeszékhely. 130
éve, 1890-ben vezették be a
városba a vasutat. 100 évvel
ezelőtt, 1920-ban alapították
meg elődeink a Zalaegerszegi
Torna Egyletet (ZTE). 100 évvel ezelőtt, 1920-ban szakította
el a történelmi Zala vármegyétől a trianoni békediktátum
Muravidéket és Muraközt. 85
évvel ezelőtt, 1935-ben rendezték meg először a Göcseji Hetet, a zalaegerszegi fesztiválok
elődjét. 35 évvel ezelőtt, 1985ben alapították a Zalaegerszegi
Városi Televíziót. 10 éves a
2010-ben létrejött helyi vállalkozói klub.
Nem csak Zalaegerszeg, hanem egész Zala megye sportbarátai nagy várakozással tekintenek a ZTE 100 éves jubileuma elé. Országos viszonylatban is elismert klub a Zalaegerszegi Torna Egylet, amely
számos válogatott, nemzetközi
szintű sportolót adott Magyarországnak.
Balaicz Zoltán polgármester
a jubileum kapcsán lapunknak
a következőket mondta:
– Száz esztendő alatt a lokálpatrióta kötődés egyik szimbóluma lett a ZTE, melynek 18
szakosztálya 1920 és 2020 között számos emlékezetes pillanattal, örömmel, büszkeséggel, valamint legendás sportolóval ajándékozta meg a várost
és a nemzetet. Bár az egyesület

100 év alatt jelentősen átalakult, több szakosztály megszűnt, a sportágak önállósodtak, a legnagyobbak pedig külön vállalkozásokká alakultak,
a ZTE örökre Zalaegerszeghez
kötődik, ezért az önkormányzat
szeretne méltón emlékezni a
jubileumra. Ezért megalakult egy
munkacsoport, amely a városi
szintű kiadványokat és programokat koordinálta. Emellett
természetesen a különböző
sportágak és klubok külön is
tartanak majd megemlékezéseket.
A munkát Vadvári Tibor
alpolgármester koordinálja, a
munkacsoport vezetője Velkey
Péter, a humánpolitikai osztály
vezetője. A sporttal foglalkozó
referensek – Török András és
Gyenese Richárd – is helyet
kaptak a munkacsoportban.
Fontos szerepe van Kocsárdi Gergelynek és Bodrogi Csabának is a két legnagyobb
szakosztály, a labdarúgók és a
kosárlabdázók képviseletében.
Az önkormányzat támogatást biztosít az elképzelések
valóra váltásához, a jubileum
emlékezetessé tételéhez. Egy
reprezentatív albumot terveznek, a kötet elkészítésének feladatát Ekler Elemér, a Zalatáj
kiadó-főszerkesztője és Seres
Péter fotós-kiadványszerkesztő
kapta.
Velkey Pétertől, a munkacsoport vezetőjétől megtudtuk,
hogy rendhagyó osztályfőnöki
órák is lesznek az iskolákban,
ezekre több, mint ötven egykori
ZTE sportolót nyertek meg.

Szakmai konferenciákkal is
készülnek a jubileum kapcsán.
Ezekben jelentős szerepe lesz a
Göcsej Múzeumnak, Kaján Imre igazgatónak, Sümeginé Horváth Anita, Megyeri Anna és
Szényi Krisztina munkatársaknak.
A Zalaegerszegi Televízió
egy filmet készít. Frauenhoffer
Márta, Kósi Zsolt és id. Balaicz
Zoltán azon dolgozik, hogy
méltóképpen mutassák be a
klubot.
Lapzárta után, március 7-én
rendezték a ZTE-FTC NB I-es
labdarúgó mérkőzést, amely
keretében került sor az egyesület szakosztályainak felvonulására, illetve nézőtéri élőkép
bemutatására.
Május 8-án konferencia
lesz, az eseményeket aznap
ZTE gálaest zárja, amelyet az
Arany Bárány Télikertjében
rendeznek. Május 13-án fotókiállítás nyílik a Hevesi Sándor
Színházban a ZTE valamennyi
szakosztályának emlékezetes
pillanatairól. Ennek felelőse
Nagy Ferenc, a színház szervezési osztályvezetője és Ekler
Elemér. Nagy Ferenc egyébként a ZTE 100 gálaest egyik
szervezője is Kocsárdi Gergellyel együtt.
Lendvay Antal kivitelezésében elkészült a „ZTE 100”
hivatalos logója is, amely pó-

lókon, emléktárgyakon is szerepel majd.
További tervezett programok:
– 2020. április 8., szerda, 15
óra: ZTE 100 élőkép az egyetem területén 1200 általános
iskolás és középiskolás diák,
valamint egyetemi hallgató
részvételével a Zalaegerszegi
Városi Diákönkormányzat és a
Zalaegerszegi
Egyetemisták
Egyesülete szervezésében.
– 2020. második fele: fotókiállítás Horváth Jenő fényképeiből a futball 100 évéről.
– Felmerült a ZTE mindenkori indulóinak újrahangszerelése, hangrögzítése, és akár
egy minikoncerten való bemutatása is.
– 2020. május: 50. Súlyemelő Göcsej Kupa az 50 éves
ZTE Súlyemelő Klub szervezésében a ZTE 100 jegyében.
– 2020. szeptember: 51.
Nemzetközi Kosárlabda Göcsej
Kupa a ZTE 100 jegyében.
– 2020. október: a ZTE 100
éves jubileumára megújuló Ostoros Károly Munkacsarnok
ünnepélyes avatása.
– 2020. október: a ZTE 100
éves jubileumára megújuló és
bővülő birkózóterem ünnepélyes avatása.
– 2020. november: a Zalakerámia ZTE KK 1990-es és
2010-es bajnokcsapatának ünneplése a ZTE 100 jegyében.

www.zalatajkiado.hu
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Új sportcsarnoka lesz a megyeszékhelynek
2019. júniusában sikerült elérni, hogy bekerüljön a Modern
Városok Programba egy új multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építése Zalaegerszegnek. A projekt magában foglalja
az új csarnok elkészülése után
a régi csarnok bontását, egységes tér és parkoló kialakítását, további több száz férőhelyes parkoló építését, a környező utak felújítását, valamint a
Balatoni és- a Stadion utcák
kereszteződésében körforgalom
építését.
A kormány 715 millió forintot biztosított az önkormányzatnak az előkészítésre és a tervezése. Balaicz Zoltán polgármester és a projektért felelős
Gecse Péter alpolgármester elmondták: a kormánydöntés utáni hónapokban a polgármesteri
hivatal szakemberei összeállították a tervezési programot, majd
meghirdették a nyílt európai
uniós közbeszerzési eljárást a tervek elkészítésére. A pályázatok
benyújtásának határideje 2020.
január 24. volt. A tervezésre 6

cég jelentkezett. Jelenleg zajlik
a hiánypótlás, majd remélhetőleg 2020. májusában megköthető a szerződés a legkedvezőbb ajánlatot adó tervező céggel az engedélyes és kiviteli
tervek elkészítésére. Onnantól
kezdve egy év áll a tervezők rendelkezésére, hogy 2021. májusában szállítsák a teljes tervdokumentációt.
Miután elkészülnek a tervek, újabb több hónapos nyílt
európai uniós közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor az építkezésre vonatkozóan. Ha minden a tervek szerint alakul,
akkor 2021. decemberében beérkeznek a vállalkozói ajánlatok a kivitelezésre vonatkozóan. A hiánypótlások után kormányelőterjesztés készül, majd
a 2022-es év elején a kormány
dönt a beruházáshoz szükséges
állami forrás biztosításáról. Miután rendelkezésre áll a forrás,
2022. tavaszán szerződést lehet
kötni a legkedvezőbb ajánlatot
adó kivitelező céggel és indulhatnak a munkálatok.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

A jelenlegi sportcsarnokban sok sikernek örülhettek a szurkolók. Az új elkészülte után lebontják.

Az új multifunkciós sportés rendezvénycsarnok 2024.
végére készülhet el, azt követően pedig sor kerülhet a régi
csarnok bontására és az egy-

séges tér kialakítására, valamint
mindezzel párhuzamosan a további parkolók megépítésére, a környező utak felújítására és a körforgalom kialakítására.
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Asztalitenisz-bajnokság Petrikeresztúron
Minap lelkes fiatalok gyülekeztek a petrikeresztúri kultúrház körül. Mindenkin edzőcipő,
kezükben saját pingpongütő, forgatták a csuklókat, melegítettek.
A hagyományosnak számító
asztalitenisz-bajnokság az idei
évben is megrendezésre került.
A településen élőkön kívül érkeztek Nagylengyelből, Gombosszegről, Salomvárról és Zalacsébről is játékosok.
A szervezők három kategóriában (gyerek, egyéni és páros)
várták a játékosokat. A verseny
éjszakába nyúlóan tartott, a
páros meccsek eredményhirdetése már a következő napra
nyúlt át. A résztvevőket finom
vacsorával, frissítőkkel várták a
szervezők. Szükség is volt az
erőre, mert körmérkőzéseket játszottak, nagyon sok meccsel.
Borvári Lili polgármester
elmondta, hogy nagyon örülnek
a civil kezdeményezéseknek,
lelkesen támogatják azokat.
– A Tuttu Mikka-Makka Gyermek és Ifjúsági Egyesület hagyományos rendezvénye képes
megszólítani férfiakat, fiúkat,
akik kevésbé nyitottak amúgy a
kultúrház kulturális rendezvényei iránt. Nagy öröm látni,
hogy fiatal és idős együtt sportol, éjszakáig maradnak, együtt

nevetnek, szórakoznak. Itt nem
számít a kor, a társadalmi helyzet, egyedül a teljesítmény, ami

meghatározza az érdemeket,
eredményeket. Örülök, ha a fiú
gyerekek látják, hogy a férfiak

nem csak a kocsmában tudják
jól érezni magukat – mondta el
a polgármester.

A NAV nem kér igazolást a tervezethez

Az idei év már a negyedik,
amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) külön kérés nélkül készíti el több millió ember
személyijövedelemadó-bevallási tervezetét. A folyamat tehát
automatikus, éppen ezért nem
kell a kedvezményekre jogosító igazolásokat beküldeni a
NAV-hoz és nem kell kérni a

hivatalt a bevallás tervezetének elkészítésére sem.
Az szja-bevallási tervezet a
tavaly megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, amit a munkáltatók, kifizetők által év közben megadott adatokból állít
össze a NAV. A hivatal kiszámítja a jövedelmet terhelő adót,
számításba veszi az év közben

levont adóelőleget és az év
közben igénybe vett kedvezményeket. Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének
postázását március 16-án éjfélig kérheti, akár SMS-ben is. Az
elkészült tervezeteket a NAV
tértivevényesen április 30-áig
küldi el postán az igénylőknek.
Azoknak, akik a tervezet adataival egyetértenek és nem kell
azt kiegészíteniük egyéb olyan
adattal, ami az adókötelezettséget érinti, nem kell tenniük
semmit – az egyéni vállalkozókat, az áfás magánszemélyeket
és a mezőgazdasági őstermelőket kivéve – ugyanis a tervezetből 2020. május 20-án automatikusan bevallás lesz.
Azoknak viszont, akik szereztek tavaly olyan jövedelmet
(például ingatlan-bérbeadásból

származó jövedelem), amiről a
NAV-nak nincs tudomása, vagy
jogosultak olyan kedvezményre
(első házasok kedvezménye, betegségek után járó személyi kedvezmény, családi kedvezmény),
amit év közben nem érvényesítettek és ezt most a bevallásban
egy összegben igényelnék vissza,
a bevallási tervezetet maguknak kell módosítaniuk a rendelkezésükre álló igazolásaik alapján, vagy önállóan kell a bevallást elkészíteniük május 20-áig.
A kedvezményre vonatkozó
igazolást, mint például a személyi kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást, nem kell beküldeni a NAVhoz, azt az adózónak kell megőriznie az elévülési idő végéig.
NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága

