Zalaszántói

2017. különszám

Kisbíró
A ZALASZÁNTÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Megújult a Zalaszántói Kisbíró!
Tisztelt Olvasónk! Örömmel jelentjük be, hogy megújult településünk
újsága, a Zalaszántói Kisbíró. Terveink szerint évente négy lapszámmal
jelentkezünk majd, az évszakok jegyében. Szeretnénk, ha minden korosztály megtalálná benne a számára fontos információkat, programajánlókat, eseménybeszámolókat, sporthíreket, közérdekű adatokat,
nyitvatartásokat és mindent, ami Zalaszántóval kapcsolatos.
Egy település saját újsága még 2017-ben
is rendkívüli jelentőséggel bír és fontos
szerepet tölt be a közösség véleményformálásában. Bár az információáramlás
nagyrészt már más csatornákon zajlik, de
a nyomtatott sajtótermék – legalábbis egy
kisebb település viszonylatában – továbbra is meghatározó. Ugyan a technológiai
fejlődés rohamléptekben halad előre, de

Fotó: Kovács Zoltán

a kézzelfogható újság továbbra is komoly
értéket képvisel.
Bízunk benne, hogy újra tudjuk éleszteni
a régmúlt idők hagyományait és ha nem
is havonta, de legalább negyedévente eljutunk minden zalaszántói lakoshoz.
Még rengeteg munkánk lesz az újság tartalmi felépítésének kidolgozásában és a
rovatrendszer felépítésében, ezért kérjük,

hogy fogadják ezt az idei lapszámot egyfajta évvégi összegzésként. Szeretnénk
fotókkal illusztrálva bemutatni a 2017-es
évben megrendezett programokat.
Minden lapszámban állandó teret kívánunk biztosítani településünk egyesületei
számára is, ahol bemutathatják tevékenységüket és felhívhatják a lakosság figyelmét az általuk szervezett rendezvényekre.
Állandó helyet adunk a közérdekű információknak és nyitvatartási idők feltüntetésének, hogy bármelyik lapszámot kézbe
véve a Kedves Olvasó, mindig tájékozódni tudjon az aktuális változásokról.
Fogadják sok szeretettel
a megújult Zalaszántói Kisbírót!
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Programok, események

Kedves Olvasóink!
A terjedelmi korlátokra való tekintettel
csak néhány programról tudtunk röviden
megemlékezni, de ez nem von le semmit
azoknak az eseményeknek az értékéből
sem, amelyeket csak megemlíteni volt
alkalmunk. Következzenek tehát a 2017ben már megrendezésre került és a még
fennmaradó programok röviden:
2017.01.21. I. Szántói töpörtyűsütő és
forraltbor főző verseny. (A nagy sikerre
való tekintettel 2018. januárjában is megrendezésre kerül...)
2017.01.28. Hagyományos disznóvágás

A Három Hegy Egyesület szervezésében
jó hangulatú disznóvágás volt a Kúriában.
2017.02.01. Macinap az óvodában

Zalaszántói

Kisbíró
A Három Hegy Egyesület szervezésében.
2017.04.12. Húsvét a Kópékuckóban
2017.04.16. Jézuskeresés

Negyedik alkalommal került megrendezésre C. Tóth Zoltán szervezésében húsvét
hajnalán a Jézuskeresés.
2017.04.21. Zalaszántói Népdalos találkozó

A Zalaszántói Pávakör szervezésében egy
nagyon jó hangulatú délután részesei lehettünk, amelyben a helyi és környékbeli
népdalosok mutatták be csokraikat, majd
a végén a Gyenesi Négyes szórakoztatta a
megjelenteket.
2017.04.24. Oviolimpia

2017. év végi különszám

2017.05.05. Budapesten jártak az iskolások

Fantasztikus és élmény teli nap volt, melyen Erkel Ferenc Bánk bán c. operáját
tekintették meg és a Levéltárban a mű
történelmi hátterével kapcsolatos eredeti
dokumentumokat csodálhatták meg a
gyerekek fővárosi kis kirándulással egybekapcsolva.
2017.05.24-26. Erzsébet-táborban az iskolások

Idén is, mint már az utóbbi pár évben, az
Erzsébet program keretében a gyerekek a
Fonyódligeti táborban töltöttek három
napot.
2017.05.28. Hősök és Áldozatok megemlékezés

A Kópékuckó Óvoda kis lakói macinapot
tartottak az oviban, ezzel próbálták kicsalogatni a medvét a barlangjából.
2017.02.17. Farsang az oviban
2017.03.14. Március 15-i megemlékezés
2017.03.15. Március 15-i túra

Az idei évben Kehidakustányban rendezték meg az oviolimpiát, ahol a zalaszántói
Kópékuckó Óvoda is képviseltette magát.
2017.05.04. Anyák napi műsor
A Kópékuckó Óvoda kis lakói megható
anyák napi műsort adtak elő az IKSZTben.

A II. világháború áldozatainak emlékműjénél helyeztük el a megemlékezés virágait.
2017.06.01.–2017.10.05. Véradás
2017.06.02. Gyereknap
A helyi iskolások gyereknap alkalmából
a Rezi Dínóparkba látogathattak el, ahol
élménydús napot töltöttek el.
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2017.06.09. Színházba látogattak az iskolások

A budapesti Vígszínházban a Pál utcai
fiúk című zenés játékot nézhették meg a
gyerekek Csiszárné Babos Csilla tanárnő
szervezésében.
2017.06.10. Évzáró az oviban

Zalaszántói
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2017.08.04-05. Falunap – Kotsy Nándi
bácsi könyvbemutatója

A falunap első napja a Gersei Pethő Kúriában került megrendezésre. Egy kiállítás
keretében egy könyvbemutatóra is sor
került: Pintér Márta – Egy zalaszántói
iparos család története Kotsy Nándor
visszaemlékezései alapján. (A könyv
megvásárolható a Darnay Kálmán Honismereti Egyesületnél 800.-/db áron.) Ezután énekesek, zenészek szórakoztatták a
nézőket.

Elballagtak a nagycsoportosok!
2017.06.17. Családi nap HHE
A Három Hegy Egyesület a Paplakban
rendezte meg a Családi napot.
2017.06.18. Vállusi kalácssütő verseny

A lelkes zalaszántói csapat egyedi kategóriában I. helyezést ért el.
2017.06.19-13. 06.26-06.30, 2017.08.2125. 28-31. Számítógépes tanfolyam
Ebben az évben már két tanfolyamot tartottunk. Aki szeretne még részt venni egy
következőn, jelentkezni lehet a 30/4636829 telefonszámon. A tanfolyamokhoz
szükséges létszám 10-12 fő.
2017.07.03-08. Nyári tábor a Kúriában
Idén igaz kis létszámmal, de jó hangulatban került sor az alkotó táborra. Következő évre is tervezzük.

Második napon a Vásártéren folytatódtak
a különböző kulturális programok, fúvós
együttes, énekesek, táncosok, táncegyüttesek részvételével. A rétessütő versenyen
és a pörköltfőző versenyen is finomabbnál
finomabb ételek kerültek a zsűri asztalára.
A falunapok vendége volt a Szék testvértelepülés táncegyüttese is.
2017.08.12. Kerótúra a Három Hegy
Egyesület szervezésében

Idén is megkerülték két keréken a Háromhegyesek a Balatont.
2017.08.12. Veterán autós-motoros tali

Programok, események
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2017.09.09-10. Lovasnap

A Három Hegy Egyesület megrendezte
immáron a VI. Szántói Lovas TalálkozótPuszták Népe Lovas Viadalt.
Az első nap a Gersei Pethő Kúriában egy
korábbi rendezvények képeiből készített
kiállítással kezdődött. Második napon
küzdöttek meg egymással a vitézek, különböző harci feladatokban, hagyományőrző ruhákban.
A rendezvény a Lovas Nemzet Magazinban is megjelent.
2017.10.06. Őszi túra az iskolában

Hagyományokhoz híven idén ősszel is
túrázni mentek a gyerekek. Most az Almakúti Bt.-hez látogattak el, majd különböző állomásokon -ahol feladatokat kellett megoldani- keresztül jutottak el a
célig, ahol finom ebéd várta őket.
2017.10.07. Vadlán Ultra Trail

Zalaszántó volt az egyik megállóhely, frissítőpontja az I. Vadlán Ultra Trail futóversenynek. A futók Cserszegtomajról
indulva a 108 km-es távon a környék különböző nevezetességeit érintve (Vadlánlikok, kilátók, várak) jutottak el a célig,
szintén Cserszegtomajig. Ezúton is köszönet az önkénteseknek, akik vállalták, hogy
a Zalaszántóra eső-az egész versenyben ▶
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2017.11.12. Szárnyak Alapítvány megemlékezése

a leghosszabb szakasz-12 km felügyeletét,
biztosítását! A rendezvény ismétlődik
2018-ban is.
2017.10.08. Szüreti felvonulás

hattuk milyen jótékony hatással van szervezetünkre ez a helyben is termesztett
sokoldalú gyümölcs. A Kúria udvarán
különböző helyi és környékbeli kézműves
termékek kerültek bemutatásra. Ezúton
is köszönet a Kópékuckó Óvodának a díszítésért!
2017.10.19. Tájháznál könyvbemutató

Az I. világháborúban elesett hősökre emlékezett a Szárnyak Alapítvány.
2017.11.13. Író-olvasó találkozó

Író-olvasó találkozót rendezett a Gersei
Pethő Általános Iskola Zalaszántó ifjú
írónőjével, Lugosi Csengével, akivel Csiszárné Babos Csilla tanárnő beszélgetett.
2017.11.17. Pályaorientációs nap a suliban
Hosszú sorban vonult végig a falun a szüreti menet. A remek hangulatról a fúvósok, a dalosok, táncosok, és a felajánlott
jó bor – amit ezúton is köszönünk – gondoskodott. A felvonulás után a jókedvet
a harmónikások fokozták a Kultúrházban.
Ha jövőre is ilyen szép számú résztvevő
lesz, újra megrendezzük!
2017.10.14. Almanap
A III. Szántói Almanap és Őszi vásár keretein belül almás sütemények versenyére
is sor került. Előadások voltak az alma
tartósításáról, az aszalásról, és megtud-

A Tájháznál került bemutatásra a Zala
Megyei Kormányhivatal és a MOL közreműködésével Mesés Zala címmel egy
gyerekek rajzaiból összeállított kiadvány.
2017.10.23. 1956-os megemlékezés
2017.11.10. Márton napi lámpás felvonulás az ovisokkal

A gyerekek különböző szakmákkal, mesterségekkel ismerkedhettek meg.
2017.11.21.25.28. Adventi workshop
Magyar Lilivel és Csibrik Sanyival

A Kópékuckó Óvoda óvodásai a templomtéren gyülekeztek, mindenki kezében
egy-egy lámpással végig sétáltak a Keszthelyi utcán keresztül az ovihoz, közben
énekeltek, mondókáztak. Az óvoda feldíszített udvarán kis műsorral kedveskedtek
a résztvevőknek, akik zsíros kenyeret, és
forró teát is kaptak.

A Kúriában három alkalommal volt lehetőség adventi díszeket, koszorúkat készíteni Lili és Sanyi segítségével. A program
a jövő évben is megrendezésre kerül!

2017. év végi különszám

2017.11.30. Felavatták a zsidó temetőt

A zalaegerszegi Zsidó Hitközség szervezésében megújult a zalaszántói izraelita
temető. A rendbehozott környezetben
avató beszédet mondott Manninger Jenő
Országgyűlési képviselő és Dézsi Attila
polgármester. Az emlék imát Winkler
Miksa, a MAZSIHISZ vezetőségi tagja
tartotta. Az avatást követően állófogadásra került sor a Gersei-Pethő Kúriában.
2017.12.01. Solymászbemutató a suliban

Zalaszántói
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2017.12.02. I. Adventi gyertyagyújtás és
Mikulás érkezett a gyerekeknek

A Római Katolikus Egyházközség szervezésében minden szombaton kis műsor
kíséretében gyertyagyújtást tartottak, ami
után forraltbor, forró tea, és pogácsa járt
a résztvevőknek. Első alkalommal az óvodások adtak műsort.
2017.12.05. Mikulás járt az óvodában és
a faluban

2017.12.09. II. Adventi gyertyagyújtás
2017.12.10. Idősek napja

A helyi Általános Iskolába látogatott
Kisteleky Gergő és Murzsa Alaxandra a
Vadászmadár Kft-től, akik 4 gyönyörű
madarat hoztak, és bemutatójukkal, foglalkozásukkal közelebb hozták a gyerekeknek a madarak világát.

Programok, események

Idei évben is vacsorával, műsorral köszöntöttük a falu szépkorú lakóit. Jó zene
mellett jó hangulatban telt az este.
2017.12.14. Adventi hangverseny a
Gersei-Pethő Kúriában

A Gersei Pethő Általános Iskola zenetagozatos tanulói részvételével tartottak
Adventi hangversenyt a Kúriában.
2017.12.16. III Adventi gyertyagyújtás
2017.12.21. Karácsonyi műsor
2017.12.23. IV. Adventi gyertyagyújtás
Állandó programok:
Kosárfonás: csütörtök 17:00-19:00
(a következő turnusra már lehet jelentkezni)
Zumba: szerda 19:00-21:00
Jóga: hétfő 19:00-21:00
Pávakör: hétfő 17.00-19:00
Baba-mama klub: havonta egy alkalommal csütörtöki napokon 11:00-12:00
2017.06.01. Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere pedagógusnap
alkalmából Eötvös József-, Apáczai
Csere János-, Szent-Györgyi Albert-,
Brunszvik Teréz- és Németh Lászlódíjakat adott át a Zeneakadémián.
Kiemelkedő óvodapedagógiai munkájáért, valamint az óvodapedagógus
képzésben végzett tevékenysége elismeréseként Brunszvik Teréz-díjat vehetett át: Vajda Károlyné a zalaszántói
Kópékuckó Óvoda Intézményvezetője.
Ezúton is Gratulálunk Neki!
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Polgármester Úr beszámolója

ségben dolgozott. Minden testületi ülés határozatképes volt, egyetlen

Tisztelettel köszöntöm Önöket. Törvényi kötelezettségünkből fakadóan

alkalommal sem kellett elhalasztani azért, mert nem lett volna kellő

adunk most számot arról, hogy ebben az évben milyen dolgokat valósí-

számú testületi tag jelen, s most már a törvényességi felügyelet is bizto-

tottunk meg, vagy mit nem tettünk. Persze ehhez nagyon kellenek önök

sított volt.

is, akik vagy támogatják, vagy építő jelleggel bírálják a munkánkat. Azért

A lakosságot nagyon sok programmal láttuk el az idei évben is, s itt

is írom ezt többes számban, mert ehhez nagyon kellett a hivatal, s a hi-

említeném meg, hogy sok boldogságot kívánunk a korábbi dolgozónk

vatalnak minden dolgozója, azokon kívül, akik társadalmi munkában,

családjának, újszülött gyermekének, Vajdáné Rédei Diánának, akinek a

idejüket nem sajnálva tettek a község életének jobbítása érdekében.

munkáját Szeitl Krisztina látja el a kulturális területen. Nagyon sok prog-

Olyan szerencsés helyzetbe kerültünk ebben az évben, hogy ismét új

rammal, több mint ötven ilyen rendezvénnyel szerettünk volna a lakos-

jegyzőnk lett, s engedjék meg, hogy itt köszöntsem, s bemutassam önök-

ság érdeklődését kielégíteni, a közösségi tevékenységbe bevonni. Vannak

nek, Dr. Baranyai Roland urat, aki áprilistól segíti, szervezi a hivatal

olyan rendezvényeink, amik heti szinten ismétlődnek, s ezek egy – egy

munkáját. Sok sikert, kitartást, nagy türelmet, jó egészséget kívánok eh-

közösség életében nagyon jelentősek. Ilyen a kosárfonás, a zumba, vagy

hez neki, s természetesen a munkatársainak is. Az elmúlt évben már

a jóga, de az énekkari felkészülések, vagy a sport, a labdarúgás. Termé-

elkezdődött, s az ideiben pedig rendszeressé vált az adatszolgáltatási

szetesen az egyesületek túrái, megemlékezései, vagy az általuk szervezett

kötelezettség biztosítása, ami a büntetések elmaradását jelentette. Ebben

rendezvények sokasága is azt segítette, hogy mindenki tudjon választani

az évben, egyetlen fillért sem kellett kifizetnünk, büntetés címén. Nagy

közülük, s azon részt is vegyen. A véradástól elkezdve, a Szántói Lovas

könnyebbség ez, mindenki számára. Sajnos az elmúlt időszak adta súlyos

napokon át az Almanap, vagy a Falunap, esetleg a heti rendszerességű

helyzetünknek azonban vannak nyomai, hisz a kifizetett büntetésekből

női- és férfi futballmeccs adott lehetőséget erre. Sok pályázattal igyekez-

fakadóan, nem tudtunk igazán fejlesztéseket tervezni. Minden esetben

tünk még színvonalasabbá tenni rendezvényeinket, de törekedtünk a

csak a pályázatokra, pályázati pénzekre szorítkoztunk, hogy a működés-

helyi értékekre való alapozásra. Nagyon szépen megköszönöm minden-

hez szükséges pénzügyi feltételek biztosítva legyenek. Elmondhatom,

kinek a segítségét, akik nagyban hozzájárultak a kulturális tevékenysé-

hogy ebben az évben nem késtek a fizetések, nem volt elmaradás a szám-

günkhöz, itt köszönöm meg az alapítványok, egyesületek, civil szerveze-

lák kifizetésében, s a dolgozóinknak is biztosítani tudtunk Cafeteria jut-

tek vezetőinek, tagjainak a sok segítséget. Itt kell megemlítenem azt is,

tatást, vagy éppen munkaruhát. Egyre közelebb kerültünk ahhoz, hogy

hogy nagyon sok gazdasági szervezet támogatta a munkánkat pénzzel,

a könyvelésünk napra kész legyen, hisz sok munka az, mire pótolni tud-

segítséggel. Nekik is köszönöm, s az ő munkatársaiknak is, hogy önzet-

ja a hivatali apparátus, az elmúlt évek lemaradását. Jelenleg minden adat

len munkájukkal, a falu érdekeit segítve nyújtottak anyagi támogatást

feltöltésre került, nincs elmaradt adatszolgáltatás, ami a hivatali dolgozók

nekünk.

s a könyvelőcég munkájának köszönhető. Igaz, ez többlet finanszírozást

A lakosság tájékoztatás érdekében mondom el azt is, hogy az adósság-

várt el tőlünk a hivatal felé, de még mindig olcsóbb, mint a büntetések

konszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása keretében

halmaza. Nem vigasztal, de igaz, hogy most már van olyan önkormány-

kapott pénzt 2014 évben a járda aszfaltozására, utak karbantartására,

zat Zala megyében is, amelyik sokkal több büntetést fizetett ki az Állam-

orvosi rendelőnél a mozgáskorlátozottak számára építettek rámpát, va-

kincstárnak, mint mi. Jó néhány hivatal, polgármester keresett meg

lamint árkok tisztításra használta föl az önkormányzat, aminek elszámo-

bennünket, hogy segítsünk a bajban nekik, igyekeztünk ezt megtenni, a

lása a napokban fog megtörténni. A 2016.- ban kapott összeget a Keszt-

tapasztalataink, s most már a jegyző úr szakmai tudása segítségével. Most

helyi utcai járda aszfaltozására, valamint az óvoda hiányzó homlokzati

az a cél, hogy az új informatikai rendszerre fölkészüljön a hivatali dol-

hőszigetelésére, s a fűtés korszerűsítésére (kazáncsere) használta föl az

gozói állomány, s a jelenlegi munkatársainkat itt tudjuk tartani, hogy ne

önkormányzatunk. Az idei évben készült el a két nyomvonalas út is a

legyen munkaerő-hiány nálunk.

temetőben 1 millió Ft értékben.

Engedjék meg, hogy itt fejezzem ki köszönetemet a munkatársainknak,

Szociális tűzifa pályázaton is részt vettünk, az elmúlt években, először

azért a sok munkáért, amit az is tetézett még, hogy néhány hónapja fo-

38 köbméter, majd az elmúlt évben 45, míg az ideiben már 68 köbméter

lyamatos ellenőrzést kapunk a Magyar Államkincstártól, s az ÁSZ fel-

fa került, kerül kiszállításra a támogatottak felé. Az önkormányzat min-

ügyelettől. Ez sok munkát, energiát köt le, de legalább rendben lesznek

den esetben biztosította az önerőt, s az erdészettől való ideszállítás költ-

a dolgok, reméljük. Igaz, azt kértük a felügyeleti szervektől, hogy koráb-

ségeit, amikkel el is számoltunk. Az idei évben is megkezdődött a fa ki-

ban, még a kritikus időszakban adják meg nekünk a segítő szándékú

szállítása, azt még a Karácsonyi ünnepek előtt be is szeretnénk fejezni.

ellenőrzést, de ezt „tervezett ellenőrzések” miatt nem tehették meg.

Reméljük, hogy ehhez is kapunk segítséget egy helyi vállalkozástól, s az

Akkor amikor baj volt, nagyon kellett volna a szakmai segítségük, támo-

időjárás is megkegyelmez nekünk!

gatásuk, iránymutatásuk. Most vizsgálnak minden területet, s naponta

Vis maior pályázatainkkal is segítettük az élhetőbb község kialakítását, s

szolgáltatunk anyagot feléjük. Havonta akár több száz oldalnyit is! Nagyon

ezek a beruházások be lettek fejezve, azok elszámolása folyamatban van,

sok energiát von ez el a munkatársainktól, de becsülettel teszik a dolgu-

a tájház támogatás el is lett számolva. Ilyen volt az Arany Jancsi horgos

kat, s szolgáltatják az adatokat.

három területe, s a tájház felújítása. A ténylegesen felhasznált támogatás

A képviselő testületünk a törvényi előírásoknak megfelelően működött

értéke, meghaladta a 22 millió forintot, amihez az önerőt 2,2, milliót

az elmúlt évben, kötelező testületi üléseket bőven meghaladó mennyi-

biztosította az önkormányzat. Az ASP pályázaton is nyertünk 6,5 millió
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forintot, amely során korszerűsítésre került a számítógépes hálózatunk,

azért is, mert a lakosság megértését kérjük a néhány hónapos fölfordu-

annak érdekében, hogy a jövőben korszerűbb, gyorsabb adatszolgáltatá-

lásért. Reméljük, sokkal jobb körülmények között tudja majd a doktor

si rendszerben vegyünk részt.

úr is végezni a munkáját, s a lakosság is, - ha már muszáj – jobban érzi

Átszervezésre került, – a testület döntése nyomán – a közétkeztetés is, s

magát a fölújított körülmények között. Az elnyert támogatás 41.192.483.-

már nem a „Sümegcsehiek” szállítják az ebédet, azt egy helyi vállalkozás

Ft, amiből 39.133.178.- Ft a kiutalt támogatás, a tartalék keret, nem kerül

biztosítja, mind a gyerekek, mind pedig a lakosság számára.

kiutalásra, azt csak nagyon indokolt esetben lehet majd fölhasználni.

Sajnos akadtak olyan pályázataink is, amelyeket nem támogattak, azaz

A rendelő és a hozzá tartozó épület felújítása során, energiatakarékosabb

nem nyertek, ilyen volt a keszthelyi utcai járda, amit aztán, – ahogy azt

lesz, jobban fölszerelt, mind a rendelő, mind a védőnői és gyermekorvo-

már említettem, saját forrásból építettünk meg. Pályáztunk a közös ön-

si szoba. Köszönetemet fejezem ki Manninger Jenő országgyűlési képvi-

kormányzati hivatal felújítására is, de forráshiányra hivatkozva elutasí-

selő úrnak a támogatásért, valamint a munkatársaimnak a sok munkáért

tották. (7,9 millió Ft) A települési önkormányzatok rendkívüli támoga-

a sikeres pályázathoz. Azért is fontos ez a pályázat, mert ehhez az önkor-

tására is pályáztunk, amit 2016.- ban meg is nyertünk (15.820.311.- Ft)

mányzatnak nem kell saját erőt biztosítani, de a leglényegesebb dolog,

s ezzel el is számoltunk már. Míg az idei pályázatunk nem került még

hogy sokkal jobb, korszerűbb körülményeket tudunk biztosítani az egész-

elbírálásra, ami 13.139.561.- Ft. Reméljük, hogy pozitív elbírálást kapunk!

ségügyi ellátáshoz. Bízunk abban is, hogy a vállalkozó, a szerződésben

A Belügyminisztériumhoz benyújtott, de még el nem bírált pályázataink

foglaltakat, maradéktalanul betartja, s így határidőben, jó minőségben

is vannak:

át is adja a felújított épületet.

Vis maior pályázatban szerepel három terület, ahol a partfalomlást, s az

Engedjék meg, hogy a pénzügyi helyzetünkről is szóljak. Az idei évben

út javítást pályáztuk meg, csaknem negyvenmillió Forint értékben.

sikerült úgy gazdálkodni, hogy az időseket a szociális tűzifa támogatáson

Pályázatot nyújtott be az Egyházközség,- a jegyző úr segítségével, azaz

kívül, egy kis vásárlási utalvánnyal is támogatni tudtuk. A testület döntött,

megírta a pályázatot Farkas úrral közösen – a paplak további felújítása

s rendeletet alkotott erre vonatkozóan. A helyi adókból 21.964.003.-

érdekében, 13 millió Forintos költséggel.

forint érkezett meg a számlánkra, 2017. december 5.- i állapot szerint.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál van egy el nem bírált pályázatunk

Ebből építményadó 3,3, kommunális 6,3, iparűzési adó 9,9 gépjárműadó

sportparkra, (20 milliós tétel, itt nincs önerő szükséglet), a külterületi

2,4 millió forint. /, az összes, de ebből az állam felé utalunk, s így marad

utak javítására, erőgép és tartozékainak beszerzésére, (Vindornyalakkal

ennyi. Az adóbevételek összességében, időarányosan jól teljesültek, je-

közösen) csaknem százmilliós tételre. Ebből a gépekre, közel húszmillió

lenleg 118,72 % –n vannak! Jelenleg az önkormányzat számláin

forintot kértünk, pályáztunk, aminek az önerő szükséglete meghaladja

54.112.000.- Ft van, amiből 37,7, millió az orvosi rendelőre, 2,6 millió az

a 23 millió forintot. Szerepel egy emlékmű felállításának pályázata is a

ASP rendszerre, használható föl. Az önkormányzatnak lejárt határidejű

beadott, de még el nem bíráltak között, ez pedig az Első Világháborúban

tartozása nincs, a szakfeladatoknak megfelelő költések történtek! A költ-

elesetteknek állítana emléket, közel 5 millió Forint értékben. A testület

ségvetésünk teljesíthető, jól megtervezett volt, s ez annak köszönhető,

döntött arról is, hogy pályázat és hitelkonstrukció keretében, megújítja

hogy az idei évben már „tervezhettünk” is, és olyan személyek álltak a

a közvilágítási rendszert, a korszerű, energiatakarékos LED lámpák al-

segítségünkre, akik értették a munkájukat! Nagyon reméljük, hogy a

kalmazásával. A napokban kapjuk meg az ajánlatot a cégektől, amiben

Települési rendkívüli pályázaton kapunk támogatást, s ez által biztosab-

szerepel a „sűrítés” is, ami azt jelenti, hogy a meglévő lámpatestek mellett,

bá válik az anyagi helyzetünk.

továbbiakat is fölszerelnek a területen. Sajnos ezek a pályázatok még nem

Meg kell említenem még a közmunkaprogramot. Az idei évben kisebb

kerültek elbírálásra.

mozgásterünk volt, kevesebb támogatást kaptunk az eszközökre, s kisebb

Nem támogatott pályázatunk volt még az iskolai tornaterem helyreállí-

létszámmal dolgozhattunk, de akik jelentkeztek erre, azoknak tudtunk

tása, amikor az esőzések és a vihar miatt beázott a terem.

munkát adni. Egyre kisebb az a létszám, aki ebben részt vehet, mert a

Sajnos kisebb horderejű pályázataink közül is akadt egy néhány, amit

munkaerőpiacon el tudtak helyezkedni, így egyre kevesebb család kerül

nem támogattak, ezek a kulturális rendezvényeinkhez kapcsolódtak, de

rossz helyzetbe.

mint már korábban említettem, itt is voltak olyanok, amelyek nyertek, s

Az idei évben nem terveztünk lomtalanítást, mivel a hulladékkezeléssel

ezek összege is meghaladta a százezer forintos tételeket.

kapcsolatos szervezetek átalakuláson estek át, s a következő időszakra

Községünk konzorciumi szerződéssel kapcsolódott két pályázathoz is,

megkötött szerződésben biztosítja a szolgáltató az évi egyszeri lomtala-

ahol az egyik sikeresen szerepelt, itt Gyenesdiás gesztorságával több te-

nítást. Itt hívom föl a lakosság figyelmét, hogy a szolgáltató váltás nem

lepülés nyert, s a napokban részletesen kidolgozásra kerül majd a közel

érinti az ellátást, abban változás nem lesz.

kettőszázmilliós pályázat községekre lebontott költségvetésének megtár-

Nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, aki segítette az önkormány-

gyalása. Még nem érkezett meg a támogatás, de nagy segítség lesz ez a

zat, a testület munkáját, rendezvényeit, intézményeink működését az

rendezvényeinkhez. Másik, ahol három községgel szerepelünk, ott még

elmúlt évben. Köszönöm a gazdasági szervek segítségét, a helyi vállalko-

nincs értékelés, elbírálás. Ez is a községek fejlődését támogatja, a rendez-

zások támogatását, köszönöm a képviselő úr segítségét. Mindenkinek

vények szervezéséhez ad pénzügyi forrást.

kívánok nagyon szép Karácsonyi Ünnepeket, boldog új évet, magam és

Van egy örömteli pályázatunk, ami az orvosi rendelő felújítását jelenti.

a képviselő testület nevében. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Azért hagytam a végére, hogy jó hírrel zárjam ezt a területet, no meg

Dézsi Attila polgármester
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Közérdekű információk, nyitva
tartások és elérhetőségek

▶ Huszárné Török Katalin Ellátottjogi
képviselő. Telefonszám: 0620/4899-661
▶ Települési ügysegéd: páratlan hét szerda 08:30-12:00

Dr. Ódry Péter rendelése:
Zalaszántó
Figyelem! Az orvosi rendelő felújítása miatt a rendelés átmenetileg a Gersei-Pethő
Kúria északi szárnyában, a hátsó nagy
parkoló felőli bejáraton keresztül érhető el.
Megértésüket köszönjük!
Hétfő és Péntek – 9:00-12:00
Kedd és Csütörtök – 10:00-12:00
Szerda – 16:00-17:30
Vindornyalak
Kedd és Csütörtök 9:00-10:00
Szent Antal Gyógyszertár nyitvatartása:
Zalaszántó
Hétfő – 07:00-12:30, 15:30-17:00
Kedd – 07:00-07:30, 11:30-17:00
Szerda – 07:00-11:30, 15:30-17:00
Csütörtök – 07:00-17:00
Péntek – 07:00-07:30, 10:30-14:00
Szombat – ZÁRVA
Vasárnap – ZÁRVA
Karmacs
Kedd – 08:00-11:00
Péntek – 08:00-10:00
Várvölgy
Hétfő – 13:00-15:00
Szerda – 12:00-15:00
Péntek – 14:30-15:30
Bukta Enikő szakgyógyszerész telefonszáma: 0620/9648-042
ZALAI SZENT ANTAL GYÓGYSZERTÁR BT., 8353 Zalaszántó, Fő u. 2.
Telefonszám: 0683/370-012
E-mail cím: szentantal@
zalaiszentgyogyszertarbt.t-online.hu
Hivatal nyitvatartása
Hétfő – 07:30-16:00
Kedd – 07:30-16:00
Szerda – 07:30-16:00
Csütörtök – 07:30-16:00
Péntek – 07:30-13:30
Fogadó órák rendje:
▶ Dézsi Attila Polgármester és Dr. Baranyai Roland Jegyző: a Hivatal nyitvatartási idejében.
▶ Fekete Ákos Falugazdász: péntek 09:0012:00. Telefonszám: 0630/953-0374

Közérdekű információk:
▶ Lénárt József r.tzls Zalaszántó Község
Körzeti megbízott. Tel.: 0630/650-7559
▶ EON Közvilágítási hibabejelentés telefonszáma: 0680/200-636
▶ Nagykanizsai Járási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály, Keszthely, Kossuth u. 42.
kéthetente páros hét szerda 09:00-12:00
▶ Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási
Osztály kihelyezett Ügyfélszolgálat Keszthely, Kossuth u. 42. Ügyfélfogadási idő:
Kedd 09:00-12:30, 13:15-15:00
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lebonyolítását is. Igény szerint a településen 50 főig szállást is biztosítunk. Hétköznapokon változatos menü is rendelhető.
Vendégeinknek ingyenes wifi elérést biztosítunk, hitelkártyát, SZÉP kártyát és
étkezési utalványt elfogadunk.
Elérhetőségeink: Zalaszántó, Fő u. 199/6,
Telefon: 0683/378-642, 0630/822-1643
E-mail címünk: turulvendeglozalaszanto@
gmail.com
Weboldalunk: www.turulvendeglo.hu
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet Kívánunk! Turul Vendéglő dolgozói
2017.12.13. A falu legidősebb lakóját,
Szekér Istvánnét köszöntötte 100. születésnapja alkalmából a zalaszántói képviselő testület. Ezúton is boldog születésnapot, jó egészséget kívánunk neki!

Gersei Pethő Kúria és Könyvtár nyitvatartása
Hétfő – Zárva
Kedd – 14:00-20:00
Szerda – 15:00-21:00
Csütörtök – 12:00-18:00
Péntek – 12:00-18:00
Szombat – 12:00-18:00
Turul Vendéglő

Kellemes, családias környezetben, a falu
végén, a Turul Vendéglőben a tradicionális ételektől kezdve a helyi specialitásokig,
valamint a magyar konyha kedvelőinek
kínálunk házias ízeket és a környező borvidék legjobb boraival várjuk kedves vendégeinket a hét minden napján.
Családosoknak gyereksarokkal, gyermek
menüvel és kinti játszótérrel is biztosítjuk
a gyerekek szórakozását.
Éttermünk belső helyiségeiben 90 fő, a
terasszal együtt 120 fő befogadására alkalmas. Vállaljuk rendezvények, esküvők,
családi összejövetelek megszervezését,
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