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Mivel a 2014-es választások 
óta nem jelent meg önkor-
mányzati újság, így ezúton 
szeretnénk bemutatni a már 
lassan másfél éve tevékeny-
kedő új képviselő-testületet. 
A 2014-es önkormányzati 
választásokon Zalaszántó 
választásra jogosult lakóinak 
59,84%-a járult az urnákhoz. 
A polgármesteri tisztségért 
hárman szálltak harcba. C. 
Tóth Zoltán (független) a 
voksok 28,23%-át, Dézsi 
Attila Ferenc (független) a 
szavazatok 46,55%-át kap-
ta. Farkas Lajosra (MIÉP) a 
megjelent választók 25,22%-

Őszre elkészült településünk 
új honlapja. A megújult kül-
ső mellett rengeteg friss tar-
talom is várja úgy a helybé-
li, mind pedig a falunk iránt 
érdeklődő netezőket.
Az internetet rendszeresen 
használók reméljük, hogy 
már találkoztak Zalaszántó 
új weboldalával. Minimá-

lis költségvetésből, lelkes 
munkával és sok önkéntes 
felajánlással tavaly őszre ké-
szülhetett el a portálunk.
Számos új tartalmat hoztunk 
létre, amelyek egy része még 
feltöltés alatt van. Ez időigé-
nyes munka, a Hivatal pedig 
a mindennapi ügyek intézé-
se mellett egyelőre nem tu-

dott bekapcsolódni az oldal 
üzemeltetésébe, ezért türel-
müket és megértésüket kér-
jük. Mivel a portál a szántói 
közösségé, szeretnénk, ha 
az Önök javaslatai, ötletei 
is beépülhetnének a honlap 
tartalmába. Észrevételeiket, 
megosztandó híreiket az 
Önkormányzat nevében a 

huszti.levente@zalaszanto.
hu e-mail címre várjuk fo-
lyamatosan.
Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani mindazoknak, 
akik segítették az eddigi 
tartalmak összeállítását, 
Hegedűs Guszti és Szekér 
Imre Tibor fotóit külön kö-
szönjük.

a adott le érvényes voksot, 
így a korábbi pedagógus és 
sportvezető lett Zalaszántó 
polgármestere 2019-ig.
A testület négy képviselő-
je a négy legtöbbet kapott 
jelölt lett: Huszti Levente 
(független – 284), Vajda Ká-
roly (független – 241), Soós 
Norbert Ferenc (független – 
236) és Molnár Teréz Ilona 
(független – 148). (Az ada-
tok forrása: valasztas.hu)
Dézsi Attila polgármester pe-
dagógusként 1979-ben került 
Zalaszántóra a feleségével 
együtt. Két gyermekük van. 
Matematika-testnevelés sza-

kos tanári végzettségével Za-
laszántón kezdte meg tanári 
pályafutását, majd évekig 
igazgató-helyettesként dol-
gozott a helyi iskolában. A 
Testnevelési Egyetemen lab-
darúgásból edzői diplomát 
szerzett, majd pedig a Pénz-
ügyi és Számviteli Főiskolán 
pénzügy szakon egy újabb 
diplomát. A pedagógusi pá-
lyát eközben a labdarúgásra 
váltotta, Zalaapátiban, Héví-
zen majd végül a Zalaeger-
szegi Football Clubnál látott 
el vezetői feladatokat. Kez-
detben tiszteletdíjas, majd 
2016. január 1-től főállású 

polgármesterként látja el a 
falu vezetését.A testület tagjai 
és tisztségeik: Vajda Károly 
(képviselő, alpolgármester), 
Huszti Levente (képviselő, a 
Településfejlesztési Bizott-
ság elnöke), Molnár Teréz 
(képviselő), valamint Soós 
Norbert Ferenc (képviselő, a 
Pénzügyi Bizottság elnöke).
A polgármestert és képvise-
lőinket az alábbi elérhetősé-
geken érhetik el:
dezsi.attila@zalaszanto.hu 
huszti.levente@zalaszanto.hu
molnar.terez@zalaszanto.hu 
soos.norbert@zalaszanto.hu   
vajda.karoly@zalaszanto.hu
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„Minden, ami alma” is le-
hetett volna a neve annak 
a fesztiválnak, amit még 
tavaly októberben rendez-
tünk a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat 1 millió 
Ft-os pályázati támogatá-
sával. Számos kulturális, 
szakmai és szórakoztató 
programmal találkozhat-
tak a résztvevők, akik a 
jó hangulat mellett fontos 
ismeretekkel és érdekessé-
gekkel is gazdagodhattak. 
És természetesen sok-sok 
almát és almás ételt is le-
hetett kóstolni. 
A színes programsorozatot a 
Magyar Nemzeti Vidéki Há-
lózat elnöke, Sáringer-Ke-
nyeres Tamás nyitotta meg. 
A köszöntő után őshonos és 
más almafajtákat mutattak 

Tudták, hogy az alma első 
okleveles felbukkanása 
1225-re tehető? És hogy 
1335-ben már fajtajelölő-
ként is szerepelt? Egyebek 
mellett ilyen érdekességek 
és hasznos tudnivalók is el-
hangzottak Darázsi Zsolt, 
a Göcsej Természetvédel-
mi Alapítvány elnökének 
előadásában az októberi 
almafesztiválon. 
Gyümölcsfajtáink termesz-
tése és elnevezése visz-
szamenőleg több száz évre 
követhető. A magyar nyel-

ven jelölt „alma” köznév 
első okleveles felbukkanása 
1225-re datálható, 1335-ben 
viszont már fajtajelölőként, 
mint Pónyik alma szerepel.
A XIX. század végén az 
összeírások szerint Göcsej-
ben még több mint 270 000 
darab szilva-, alma- körte-, 
cseresznye-, kajszi-, őszi-
barack-, meggyfa volt ösz-
szesen. Hasonló mennyiség 
lehetett az Őrségben is, ahol 
a 2013-as teljes körű felmé-
rés során mindössze 4177 
darab fát találtak összesen. 

be, de szó esett a különféle 
feldolgozási módokról és 
a növényvédelemről is. Az 
előadások során elhangzott, 
hogy a nyers alma fogyasz-
tása segít különböző beteg-
ségek kezelésében (pl. szív-
gyengeség, veseproblémák, 
emésztési zavarok), illetve 
immunerősítő hatása van.
Míg a „nagyok” az előbbi 
fontos és almás beszélgeté-
seket hallgatták, a „kicsiket” 
különféle programok várták: 
volt arcfestés, almarajzolás, 
gyurmázás és vetélkedő is. 
Aki kíváncsi volt, megis-
merhette a környékbeli al-
matermesztőket is, de sok 
más helyi mester is bemutat-
ta a gyakorlatban is a szak-
tudását.
„Nincsen fesztivál verseny 

Zalaszántó régen példát 
mutatott abban, hogyan kell 
a lakossággal megoszta-
ni a híreket. Településünk 
mindenkori vezetői tudták, 
hogy egy falut a közélet 
tart felszínen, amihez elen-
gedhetetlen a helyben élő 

családok, kicsik és nagyok, 
fiatalok és idősek minél 
szélesebb körű bevonása 
Zalaszántó közügyeibe. 
Azok a települések, ahol 
nincs párbeszéd a lakosság 
és az önkormányzat, illetve 
a hivatalok, intézmények 
között - nem jutnak előbb-
re. Nem kell mindenben 
egyetértenie az embereknek 
egy közösségben. A sike-
res települések jellemzője 
azonban túlnyomó részben 
az egyetértés. Ahhoz pedig, 
hogy egyetértés alakuljon ki 
az önkormányzat és a falu 
közössége, lakói között, 
fontos, hogy legyen egy 
fórum, ahol véleményeket, 
híreket lehet megosztani 
egymással. 
Édesapám, aki a falu múlt-
jának lelkes kutatója, sze-
mélyesen kereste fel az 
utolsó kisbírót, id. Tóth 
Gyulát. Az utolsó kisbíró 
egy sümegi otthonban töl-
tötte élete utolsó napjait, és 

örömmel emlékezett vissza 
a tanácsi rendszerben Za-
laszántón tett szolgálatai-
ra. Kisbíró volt, a Községi 
Tanács alkalmazta, Ádám 
utcai lakos. Mindenes volt 
- fűtött az intézményekben, 
fát vágott, vizet hordott és 

más efféle falugondnoki te-
endőket látott el. Időnként 
végigjárta a falut, a hegye-
ket, és kikiabálta a híreket. 
Mindenkihez így jutottak el 
a legfontosabb információk, 
még jóval a telefon és más 
eszközök elterjedése előtt. 
Amint újabb, korszerűbb 
eszközök jelentek meg, a 
tájékoztatás módja is válto-
zott. Gyerekkori emlékként 
ma is él bennem, ahogy a 
tanácsi rendszerben Lancz 
Józsefné Margit néni hangja 
megszólal a hangszórókban. 
Mivel a Fő utcai házunk 
valahol pont középen lehe-
tett két hangszóró között, a 
legkisebb szélben 3-4-szer 
is visszahallottuk egy-egy 
mondatát, amikor például a 
rezi bázison éles lövészetre 
figyelmeztetett. 
Zalaszántó akkor is példát 
mutatott - nem sok telepü-
lésnek volt kiépített hang-
szórója abban az időben. 
Dézsi Attila és sokan mások 

dolgoztak azon, hogy mű-
ködjön falu TV.
Valamikor a kisbíró munká-
ját egy időre egy Skoda vál-
totta fel, amiről hangszórón, 
a falut körbejárva történt a 
lakosság tájékoztatása a fa-
lugondnok közreműködésé-

vel.
Eközben jött az 
újság ötlet-e. 
Huszti Zoltán Fe-
rencz mint
ötletgazda, 1994 
októberétől ter-
vezte a megjelen-
tetést, és az első 
szám 1995-ben 
jelent meg Szán-
tói Kisbíró néven. 
Berta Sándorné 
Bori körjegyző 
asszony hosszú 
évekig, fáradha-
tatlanul gondozta 
az újságot. Szer-
kesztésében az 

utolsó években közreműkö-
dött Szabó Zsolt Szilveszter 
művelődésszervező is. 
Az első oldalakon a határo-
zatokról, önkormányzati hí-
rekről számoltak be, és min-
den intézmény, egyesület 
közzétehette aktuális híreit. 
Az újság 2006-ban a válasz-
tások előtt 1 hónappal jelent 
meg utoljára az önkormány-
zat gondozásában. 
A 2006-os választásokat 
követően méltatlanul el-
felejtett az önkormányzat 
minket, lakosokat tájékoz-
tatni a döntéseiről. Nem 
volt honnét és miből érte-
sülni arról, hogy mi törté-
nik a faluban. Ez vezetett 
odáig, Hogy C. Tóth Zoltán 
szerkesztésében és saját ki-
adásában, Huszti Zoltán ta-
nácsára a régi önkormány-
zati címet viselve Szántói 
Kisbíróként civil hírlevél-
ként jelent meg újból, sok 
elvesztegetett év után.
A választásokat követően 

alig vártam, hogy újra ki-
adhassuk az újságot, azon-
ban erre sajnos mostanáig, 
másfél évet kellett várni. Az 
Önkormányzat és a Közös 
Hivatal anyagi és szakmai 
működését sorra nehezítik 
olyan körülmények, ami 
miatt az újság kiadása so-
káig lekerült a napirendről. 
Jobb híján az interneten 
indítottam egy, sokak által 
rendszeresen olvasott tájé-
koztató oldalt (facebook.
com/szantoikisbiro/), ahol 
igyekszem a legtöbb infor-
mációt megosztani, amiről 
tudomásom van. Teljesen 
megújítottuk a falu honlap-
ját is, de tudván, hogy keve-
sebben vannak azok, akik a 
világhálón hozzáférnek az 
információkhoz, képviselő-
társaimmal feltétlenül töre-
kedtünk a nyomtatott újság 
újra kiadására.
Képviselőtársaim megbí-
zásából vállaltam az újság 
szerkesztését, és ezzel fe-
lelősséget is az újság minő-
ségéért. Az Önök visszajel-
zése, hozzájárulása, illetve 
a cikkírók közreműködése 
nélkül hiábavaló és öncélú 
lenne önkormányzati újsá-
got megjelentetni.
Reméljük, hogy a megújult 
köntösben, kéthavonta meg-
jelenő újsággal régi adóssá-
gunkat tudjuk törleszteni 
minden kedves zalaszántói 
lakos felé. Észrevételeiket, 
írásaikat, beszámolóikat, 
véleményeiket várjuk a Hi-
vatalban személyesen és 
e-mailben a kisbiro@zala-
szanto.hu e-mail címen! A 
jövőben rendszeres rova-
tokkal, aktuális önkormány-
zati és civil hírekkel tervez-
zük a megjelenést. 

Tisztelettel,
Huszti Levente

szerkesztő

nélkül”, ennek jegyében hir-
dették meg az almából ké-
szült sütemények és itókák 
versenyét, amelynek a győz-
tese stílszerűen egy „arany-
alma” díjat vihetett haza. Az 
almás étkek megmérettetése 
mellett almás recepteket is 
lehetett csereberélni. 
A cserélgetés és a vetélkedés 
mellett kóstolni is lehetett 
nagyokat és igazán finoma-
kat: az almás csokis pite, a 
„Savanyú” pandúr almale-
ves Szántói módra, a hegyi 
almakompót, a déli lankák 
almalekvárja, a hamuban 
sült alma, az Ádám bűn-
be eső almabora és a zalai 
almapálinka neve hallatán 

még most is összefut a nyál 
a szánkban.
Az Első Zalai Alma Feszti-
vált Zalaszántó Önkormány-
zata az Agrár Vidékfejlesz-
tési Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság 
támogatásával, a ZalaSzán-
tói Lokálpatrióta Egyesület 
kezdeményezésére és közre-
működésével rendezte meg. 
A szervezők remélik, 2016-
ban is legalább olyan izgal-
mas és sokszínű programot 
szervezhetnek, mint amilyen 
az októberi volt.
A pályázat elkészítésében 
és elszámolásában részt vett 
Rédei Diána, Kocsis Barba-
ra és Huszti Levente. 

IlyEn volT AZ ElsŐ ZAlAI AlmA FEsZTIvál

Mi lesz a hagyoMányos gyüMölcsfajtáinkból?

sZErkEsZTŐI GonDolATok
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„Az Őrség hagyományos 
gyümölcsfáinak egy eddig 
nem létező, rendkívül nagy 
adatbázisa jött létre az utol-
só utáni percben” – hívta fel 
munkájukra a figyelmet Da-
rázsi Zsolt (képünkön).
Ugyanis az elmúlt évtize-
dekben az életmódváltás, 
a mezőgazdasági művelési 
ágak változása, az elván-
dorlás okozta lakosságcsök-
kenés magával vonta az 
Őrségben, Göcsejben is a 
hagyományos családi mű-
velésű gazdaságok megszű-
nését, területük minimálisra 
zsugorodását. Ezzel együtt 
generációk felejtették el az 
alapvető munkafolyamato-
kat, illetve nem is volt kinek 

A következőkben arra pró-
bálunk rávilágítani, hogy 
egy, a szántóihoz hasonló 
térség Olaszországban ho-
gyan küzdött meg a nehézsé-
geivel és vált sikeressé.
Kis falvak bárhol legyenek 
is Európában, hasonló prob-
lémákkal küzdenek, melyek 
megoldása sehol sem egy-
szerű, akár uniós tagállam-
ról, vagy társult országról 
beszélünk. A megvalósítha-
tó megoldást a leginkább a 
gyakorlati életből vett példák 
alapján lehet modellezni. 
A Róma vonzáskörzetében 

található, Szabin völgy (ké-
pünkön) példája jól szemlél-
teti az alulról építkező, helyi 
erőforrások jobb kihasználá-
sán alapuló, a helyi fejlesz-
tési tervek sikerét.  Az ún. 
„Piano di Azione Locale” 
(PAL), azaz Helyi Cselekvé-
si Terv a Róma elszívó hatá-
sától szenvedő Szabin völgy 
1996-ban jött létre a térség 
polgármestereinek és terme-
lőinek kezdeményezésére. 
A PAL által lefedett terület 
összesen 19 települést fog-
lal magába, amelyek Roma 
és Rieti városok mikrorégi-

ójában. Ez a térség sokban 
hasonlít a Tátika-Rezi tér-
ségében lévő falvakra. Ott 
is mind a 19 település egy 
dombos, hegyes vidéken ta-
lálható, közös jellemzőjük, 
hogy az „őslakosok” nagy 
része főleg a mezőgazdaság-
ból, történetesen olívabogyó 
termesztésből és olívao-
laj-termelésből él, a fiatalok 
igen nagy számban elván-
dorolnak, vagy lakhelyük 
megtartása mellett Rómába 
járnak dolgozni. 
A térség másik nagy prob-
lémája a magas munkanél-
küliség, aminek kialakulása 
szintén a mezőgazdaságra 
vezethető vissza. Bár az ag-
rárium igen jelentős szerepet 
játszik a helyi foglalkozta-
tásban, több szempontból 
megújulásra szorul a saját 
túlélése és nem utolsó sor-
ban több és kvalifikáltabb 
munkaerő felszívása érde-
kében. További problémát 
jelent, hogy a mezőgazda-
ságból élők életkora egyre 
magasabb, több helyen is 
kimutatható az agrárnépes-
ség elöregedése, rugalmat-

lansága. Megdöbbentő, de 
súlyos gondot jelent az ag-
rártársadalom megújításá-
ban az általánosan jellemző 
aluliskolázottság is.
A problémák mellett a tér-
ség számos lehetőséget rejt 
magában. A PAL elneve-
zésű helyi cselekvési terv 
első lépésként létrehozta 
a „Gruppo di Azione Lo-
cale” (GAL) nevű non-profit 
egyesületet, melynek tagjai 
a 19 település önkormányza-
tai, az Olivabogyótermelők 
Egyesülete és egy Agresta 
nevű tanácsadó iroda lettek. 
Az összetétel lehetővé tet-
te, hogy a PAL közvetlenül 
felhasználja az említett te-
lepülések önkormányzatá-
nak munkaerejét a projekt 
megvalósításához, így ehhez 
külön befektetésre nem volt 
szükség. A PAL teljes költ-
ségvetése 1996 és 2001 kö-
zött uniós pályázatokból 4,3 
millió euró volt, melyből a 
térség gazdasági fellendíté-
se érdekében elkészített fej-
lesztési terv megvalósítását 
finanszírozták.  
Az eredmények magukért 

átadni azokat. Ez is közre-
játszott a hagyományos (ka-
száló) gyümölcsösök felszá-
molásában, és vezetett azok 
elhanyagolásához. A gyü-
mölcsfákat kivágták, pótlá-
sukat elmulasztották. 
Az intenzív fajták megjele-
nése tovább rontotta a ha-
gyományos, öreg fák hely-
zetét. A falvak fokozatos 
elöregedésével, a nyaralók 
beköltözésével a pusztulás 
csak felgyorsult. A változa-
tos ízvilágú, vagy épp bio-
gyümölcsöt pedig kevesen 
keresték, nem volt olyan ko-
moly piaca, hogy gazdasági-
lag is megérje fenntartani a 
hagyományos fajtákat. 
Darázsi Zsolt szerint a régi, 

értékes fajták fennmaradás-
ra az a biztosíték, ha minél 
többen veszik azt a kis fá-
radságot, hogy megtanulnak 
oltani, és begyűjtik a lakó-
körzetük régi fáiról az oltó-
vesszőt. „Az Őrség, Göcsej 
hagyományos almafajtái 
című könyv Kovács Gyula 
erdész több évtizedes gö-
cseji gyűjtőmunkájának, és 
a Göcsej Természetvédelmi 
Alapítvány két éves őrségi 
felmérésének eredményeit 
tartalmazza. Fajtabemuta-
tó részében 101 almafajta 
szerepel. A könyv már csak 
elektronikus formában érhe-
tő el az alapítvány honlapján 
(gocsejta.hu)” – tette hozzá 
az alapítvány vezetője. 

A szakember kitért arra is, 
milyen fontos szerepük lett 
a hagyományos gyümölcs-
fajtáknak a mai, egysíkúvá 
vált étkezésben egy család 
életében. Ugyanis ezeket 
a gyümölcsöket nem csak 
nyersen lehet fogyaszta-
ni, hanem számtalan más 
formában is. Aszalás, lek-
várkészítés, ecetkészítés, 
gyümölcssajtfőzés, gyü-
mölcslépréselés, pálinkafő-
zés, tésztákba sütés; mind-
mind ezerféle felhasználási 
lehetőséget biztosít. Egyes 
almafajták egyszerű pincé-
ben tárolva, akár a következő 
almaérésig is fogyaszthatók 
maradhatnak.

HoGyAn lEHET sIkErEs EGy TÉrsÉGI EGyüTTműköDÉs?

beszélnek: az extraszűz 
olívaolaj-termelés egy mi-
nőségorientált rendszer-
ben működik tovább. A 
minőségvédjegy rendszer 
kiépítésének köszönhető-
en magasabb áron lehetett 
értékesíteni a minőségi ext-
raszűz olívaolajat, javítva 

Tavaly szeptemberben ren-
dezték meg a III. szántói 
lovas Találkozót. Az ese-
mény a Puszták népe lo-
vas viadal egyik állomása 
volt, amit a Három Hegy 
Egyesület szervezett. szán-
tó Bajnoka sereghy Zoltán 
lett Hamu nevű lovával.
Szeptember első hétvégé-
jén megtelt élettel a szántó 
tájház és környéke: lovak, 
lovasok és lovakat kedvelők 
gyűltek össze, hogy egy lát-
ványos viadalon vehessenek 
részt ezen a két napon.  A 
versenyre nevezők az ország 
különböző pontjáról érkez-
tek, legtöbben már harmadik 
alkalommal vitték tovább 
varázslatos kis falunk jó hí-
rét. A szombati napon pálya-
bejárás, gyakorlókörök és 
páros versenyek zajlottak.
A második napon délelőtt 
megkezdődött a viadal. A 
hagyományőrző ruhában 
lovagoló résztvevők sikere-
sen vették az akadályokat. A 
gyerek- és a felnőtt futamok 
közben többféle programok 
is zajlottak, kézműves ter-
mékeket lehetett vásárolni, 

bőrdíszműves és fafaragó 
bemutatókat lehetett meg-
tekinteni, a fő látványosság 
pedig a solymászbemutató 
volt.
A viadalok próbáit a hagyo-
mányőrző katonai kiképző 
és gyakorló feladatokból 
állították össze, de nemcsak 
katonai hagyományőrzők 
vettek részt a rendezvényen. 
A próbák leküzdése során 
kis közösségben lehetőség 
nyílt a valódi tudás, bátor-
ság, ügyesség és a híres ma-
gyar lovas virtus bemutatá-
sára.
A pálya feladatai közt sze-
repelt egyebek mellett do-

bás kelevézzel, szablyával 
szalmakarika célba juttatása, 
kopjázás, rönkakadály ugrás 
és tüzes árkon átkelés is.
Még 2004-ben Galgahé-
vízről indult el az a hagyo-
mányőrző lovas viadal, 
amihez azóta már több kö-
zép-magyarországi település 
is csatlakozott. Zalaszán-
tón 2012-ben tartották az I. 
Szántai Lovas Próbát a gal-
gahévízi verseny mintájára. 
Három éve pedig a Puszták 
Népe Lovas Viadal egyik 
állomása lett a nyugati vége-
ken a szántói esemény. 
A vasárnapi viadal végered-
ménye:  

I. Sereghy Zoltán 
– Hamu nyergében
II. Németh Attila 

– Példás nyergében
III. Farkas Tibor 

– Muszta nyergében
A gyerek kategóriában: 

I. Kerti Aisa 
– Lázadó nyergében

A két nap összesített ered-
ményeként Sereghy Zoltán 
nyerte el Hamu nevű lovával 
a Szántó Bajnoka címet.

A Három Hegy Egyesület 
ezúton köszöni a segítséget 
mindenkinek, aki hozzájárult 
a rendezvény sikeréhez. 

ezzel a piaci pozíciókat. A 
korkedvezményes életjára-
dék lehetővé tette a családi 
gazdaságokon belüli gene-
rációváltást, csökkentette a 
munkanélküliséget és a fia-
talok elvándorlását. A falusi 
turizmus szálláshelyeinek 
fejlesztésével nőtt a turis-

taforgalom: sok átutazóban 
lévő turista Róma zaja he-
lyett ezt a csendes, számos 
különleges szolgáltatást 
nyújtó térséget részesíti 
előnyben. Az önkormány-
zatoknál felállított ingyenes 
tanácsadó iroda felkészí-
tette a helyi vállalkozókat 
a pályázatokon való önálló 
részvételre, mely már rö-
vidtávon is növeli a ver-
senyképességüket.
Mindezen fejlesztések 
együttesen elindították a 
Szabin völgyet egy dinami-
kusabb gazdasági fejlődés 
útján, csökkentették a térség 
alvóváros jellegét, javítot-
ták a fő terméknek számító 
olívaolaj piaci pozícióit, ér-
tékesítési lehetőségeit, be-

indították az exportot és nö-
velték az évente megtermelt 
olívaolaj mennyiségét. 
Zalaszántónak és térségé-
nek is ideje összefogással 
megerősítenie a gazdasági 
alapjait! A Képviselő-tes-
tület szándéka, hogy 2016 
első félévében elkészíttesse 
a falu hosszú távú fejlesz-
tési stratégiáját, és minden 
eddiginél aktívabban ve-
gyen részt a pályázati lehe-
tőségek megvalósításában. 
Ez azonban csak helyi és 
térségi összefogással tud 
megvalósulni. Fejlesztési 
ötleteit, véleményét, ja-
vaslatait, részvételét a falu 
fejlesztésében a képviselők 
szívesen fogadják.
(A képek forrása: Wikipédia)

Hamu nyerte a lovasversenyt
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ki gondolná, hogy Zalaszán-
tó óvodája idén lesz 54 éves? 
A kópékuckó nevet 2013 óta 
viseli. Bár a jubileumot nem 
tavaly ünnepelték, az elmúlt 
fél év mozgalmas időszaka 
volt az ovisoknak.
Tavaly szeptemberben a ha-
gyományaikhoz híven az 
óvodából kísérték a leendő 
első osztályosokat az iskolá-
ba, ahol verssel mutatkoztak 
be a tanító néniknek és is-
kolatársaiknak. Októberben 
részt vettek a községünkben 
első alkalommal megrende-
zett Almafesztiválon, ahol 
nemcsak a dekorálásban se-
gédkeztek, de a gyermekek 
munkáiból is nyílt kiállítás 
(képünkön). Majd almás ver-
sekkel, mondókákkal, dalok-
kal és tánccal lepték meg az 
almafesztiválos közönséget. 
A következő ünnep, amire 
az ovisok készültek, Szent 
Márton napja volt. Hittan 
foglalkozáson Gulyásné 
Klujber Ildi nénivel ismer-
hették meg a Márton napi le-
gendát, majd el is játszották 
a történetet.
Erre az ünnepre libás mon-
dókákat, meséket, dalokat, 
táncot tanultak meg a kicsik, 

négy új taggal bővült az 
ötéves szántói Három Hegy 
Egyesület: ketten falubeli-
ek, ketten pedig más tele-
pülésről érkeztek.  Emellett 
a tavalyi évben is renge-
teg túrát tettek és sok ese-
ményt rendeztek, amikről 
röviden be is számolunk.
Év elején a megszokott „éve-
leji” túrját szervezte meg az 
egyesület Hegedűs Ágoston 
elnök vezetésével, majd ta-
vasszal újra túracipőt húzta 
a „háromhegyesek”. Június 
közepén országos hírnevű 

néptáncosok álltak meg Za-
laszántón egy lovastúra al-
kalmával, amikor„Fordulj, 
kispej lovam” címmel tartot-
tak előadást a kultúrházban. 
Ezt az eseményt az egyesü-
let alelnöke, Bognár László 
fogta össze. Az ő nevéhez 
fűződik még az idén szep-
temberben már negyedik 
alkalommal megrendezett 
Szántói Lovas Találkozó is 
(Erről bővebben ugyaneb-
ben a lapszámban olvashat-
nak. - a szerk.) 
Augusztusban a III. Szántói 

sőt, különböző technikákkal 
dekorációt is készítettek, 
amellyel a faliújságot díszí-
tették. Természetesen ké-
szültek lámpások is, amelyet 
a felvonuláson vihettek ma-
gukkal a gyerekek. A kicsik 
nagyon várták ezt a „lámpás 
estét”, izgatottan számolták, 
mennyit kell még aludniuk. 
A Templom téren gyülekez-
tek, és lámpásokkal, ének-
szóval vonultak az óvodáig.
Az óvoda udvarán megle-
petésként gyönyörű kivilá-
gítás és dekoráció várta a 
gyerekeket és a szép számú 
vendégsereget.  Zenés-tán-
cos műsorukat nagy tapssal 
köszönte meg a közönség. 
A program vendéglátással 

folytatódott, mivel a Már-
ton-napi jóslás szerint „aki 
libát nem eszik, egész évben 
éhezik”. Ezért az ovisok li-
bazsíros kenyérrel és meleg 
teával kínálták a vendégeket.  
Ezek a „jeles napok” nagy-
ban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a szülők és a gyerekek 
együtt kötetlenül beszélget-
hetnek, játszhatnak, és így 
kovácsolódhat össze még 
jobban ez a kis közösség.  
Néhány szóban a Kópékuc-
kó Óvodáról
Az óvoda jelenleg egy cso-
porttal működik, ahova Vin-
dornyalakról és Várvölgyről 
is érkeznek gyerekek. Az 
utaztatásukat az önkormány-
zatok közösen oldották meg. 

Az intézményben tevékeny-
ségközpontú óvodai nevelési 
program szerint dolgoznak 
az óvónők, akik emellett a 
népi kultúra értékeit, hagyo-
mányait is szeretnék megis-
mertetni a kicsikkel. 
A testület kreatív és megúju-
ló, valamint mindig is nagy 
hangsúlyt fektetett a környe-
zet esztétikájára. Fontosnak 
tartják, hogy a gyermekek 
otthonos, vidám, barátságos, 
varázslatos mesevilágban él-
jék mindennapjaikat. 
A szántói ovisok ugyanak-
kor országos sikereket is ér-
tek már el. Például volt már 
országos első helyezett rajz-
pályázatos is, OVI olimpián 
2. és 4. helyezés, továbbá 
minden évben több szántói 
óvodás szerepel sikeresen 
különböző rajzpályázaton. 
Az óvoda játékellátottsá-
ga jónak mondható, segíti 
a gyerekek képességeinek 
fejlesztését. A játékok be-
szerzésénél mindig tudatosan 
figyelnek a változatosságra, 
fejlesztőhatásra. Megfelelő-
en felszerelt udvar is a kicsik 
rendelkezésére áll, amely 
mozgásigényük kielégítését 
szolgálja.  

ezért is jó ovisnak lenni a kópékuckóban

5 éves lett a Három Hegy Egyesület

Parasztolimpiát szervezte 
meg az egyesület. A csalá-
dias hangulatú eseményen 
ki lehetett totózni, hogy ki 
a „gyüttment” a faluban, 
tudnak-e úszni a tehenek, 
vagy hány malom volt Za-
laszántón. A talicskatolás 
(képünkön) és koszorúdobás 
versenyszámokban pedig 
minden versenyző jól szóra-
kozott.
Az őszi időszakban több 
túrát is szervezett az egye-

Klímabarát település lett 
az elmúlt évben Zalaszán-
tó. A környezetvédelmet és 
a fenntarthatóságot nagyon 
komolyan vevő szövetségnek 
már 30 magyar város és falu 
a tagja. Zalaszántó mellett 
klímabarát hely még Zugló, 
Tatabánya és például Gye-
nesdiás is.
Miért volt fontos csatla-
kozni? 
Településünk szó szerint 
évekig harcolt természeti 
értékeinek megőrzéséért a 
rendszerváltást követő évti-
zedben, mivel a falu melletti 
régi bányatelkeket újra meg 
akarták nyitni a bányavállal-
kozások.
A bányák újraindítása pe-
dig több országos védett-
ségű állat- és növényfaj 
eltűnését okozhatta volna a 
településen. „E kitartó harc 

elismeréséül a helyi önkor-
mányzat Huszti Zoltán Fe-
rencz vezetésével 2000-ben 
Pro NATURA díjat kapott” 
– nyilatkozta még tavaly az 

onlinebalaton.hu-nak Huszti 
Levente önkormányzati kép-
viselő, aki egyben klímaba-
rát települési koordinátor is.
Bár nem osztogatják ingyen 

a klímabaráti tagságot és 
tagnak lenni is kötelezett-
ségekkel jár, Zalaszántó 
komolyan veszi a klímaba-
rátságot. „A már meglévő 

sület, amin egyre többen 
vettek részt a faluból és a 
környékről is. A 
Tátika, a Rezi vár 
és a Sziklafolyosó 
a legkedveltebb 
célpontok. Késő 
ősszel éjszakai tú-
rát is szerveztek a 
Rezi várhoz, ahol 
az akadályverse-
nyen madárhangot 
kellett felismerni, 
illóolajakat azono-

sítani és pálinkát is kóstol-
tattak a résztvevőkkel.
December 10-én Luca-napi 
játszóházzal örvendeztették 
meg az érdeklődő gyere-
keket, ahol bosziknak való 
fekete macskákat lehetett 
készíteni, varázslatos illat-
párnát varrtak és boszorká-
nyos arcfestéseket készített 
Henria van Maurik.
A szokásos túrák és progra-
mok mellett tavaly jubilált 
is az egyesület. Az ötödik 
születésnapra meghívták 
a szomszédos települések, 
Rezi és Várvölgy hasonló 

tevékenységkörű egyesü-
leteinek képviselőit. Az 
egyesületi elnök köszöntő-
je mellett képek vetítésével 
is illusztrálták közösségük 
tevékenységét, „Guszti 
képei mindig nagy sikert 
aratnak” – írták beszámo-
lójukban. 
Idén régi és új túrák és 
programok várnak a Három 
Hegy Egyesületre, amihez, 
ha valaki az előzőek alapján 
kedvet kapott, bárki csatla-
kozhat, mindenkit várnak 
szeretettel.

illusztris klubba került zalaszántó
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értékek védelme mellett egy 
olyan települési jó gyakor-
lat kialakítása a célunk, ami 
hosszú távon élhetővé teszi 
a falut” – emelte ki Huszti 
Levente. Ehhez a munkához 
kívántak a falun belül ösz-
szefogást, azon kívül pedig 
szövetségeseket és átvehető 
jó példákat keresni.
Hogyan lehet klímabarát Za-
laszántó? 
Saját települési klímastra-

Több mint ötvenmillió forint vis maior támogatást ka-
pott a Belügyminisztériumtól három zalai község, adta 
hírül az MTI még januárban.  Az időjárás miatti károkat 
fogják felszámolni a pénzből és helyrehozzák az utakat.
Településünk 20 milliós támogatást kap, egy leomlott 
partfal és az időjárás miatt megrongálódott útburkolat 
fog megújulni. 
Sifter Rózsa, a Zala Megyei Kormányhivatal főigazgató-
ja elmondta, Zalaszántó mellett Nagykutas és Zalaszabar 
összesen 53 millió forint támogatást kapnak. 

közösségi oldalunkra már folyamatosan érkeznek az 
egykori képi emlékek, amiknek az újságban és a megú-
jult weboldalunkon is szeretnénk helyet biztosítani.
várjuk tehát a falu múltjával és jelenével kapcsolatos 
további fotók beküldését! kérjük, ha van múlt századi 
kép, képeslap a birtokában, lehetőleg pontos leírással 
juttassa el részünkre! köszönjük!

E-mail cím: kisbiro@zalaszanto.hu

tégiát kell készíteni, ami 
Zalaszántón hamarosan el-
készülhet. A tagság másik 
velejárója, hogy törekedni 
kell a klímabarát ajánlások 
teljesítésére. Zalaszántó pél-
dául csatlakozott a tavaly 
májusban lezajlott országos 
Teszedd! elnevezésű akci-
óhoz, melynek keretében a 
Kéktúra útvonalát tisztítot-
ták meg a ZalaSzántói Lo-
kálpatrióta Egyesülettel. De 

természetvédelmi témájú 
rendezvényeket is tervez-
nek, vázolta fel a klímabarát 
jövőt a falu koordinátora.
A klímabarátság jegyében 
tervben van egy közösségi 
komposzt telep kialakítása, 
valamint a szelektív hulla-
dékkezeléssel kapcsolatban 
is tartanak majd előadásokat. 
De olyan fórumra is elme-
hetnek 2016 során majd a 
helyiek, ahol megismerhetik 

a fenntartható települések 
hasznos és jól bevált gyakor-
latait, szokásait. Hogy aztán 
néhány év múlva már pont a 
zalaszántói példákat vehessék 
át az új klímabarát kisfalvak.
Hazánkban (Közép-Euró-
pában elsőként) 2007. no-
vember 17-én alakult meg 
a Klímabarát Települések 
Szövetsége, amely jelenleg 
Zalaszántóval együtt 30 tag-
ból áll.

20 milliós vis maior
támogatást

kapott Zalaszántó

Luca napján tartották az 
Idősek napját Zalaszán-
tón az önkormányzat és az 
IKSZT szervezésében. Csak-
nem hetvenen vettek részt a 
programon. 
Dézsi Attila polgármester 
köszöntője után a Kópé-
kuckó óvodásai és a Gersei 
Pethő Általános iskola di-
ákjai adtak ünnepi műsort 
a helyi nyugdíjasoknak. Az 

ízletes vacsora után a Za-
laapáti Harmonikások szó-
rakoztatták a vendégeket, 
de aztán hamar nótától lett 
hangos az épület, hiszen 
mindenki meghallgathatta, 
elénekelhette kedvenc da-
lát. A szervezők a közelgő 
karácsony alkalmából kis 
ajándékcsomaggal is ked-
veskedtek a falu szépkorú 
lakóinak.

ünnEPElTEk A sZánTóI sZÉPkorúAk

ha van egy régi fényképe
zalaszántóról, 

ossza Meg velünk!
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