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„Ami jó, arra mindig várni kell, s amikor eljön, vele élni kell.”

Felhívás Tisztelt lakosság!
Zalaszántó Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének rendelete alap-
ján ezúton szeretnénk felhívni a lakos-
ság figyelmét az alábbiakra: A közös-
ségi együttélés alapvető szabályainak 
betartása mindenkire vonatkozik.
A belterületek tisztán tartásával kap-
csolatban: Az ingatlan előtti járda 

tisztán tartásáról, illetve mellette nőtt 
gaz írtásáról, fűnyírásról, a kinyúló 
ágak és bokrok nyeséséről gondoskod-
ni kell. Saját birtokon az útig kell taka-
rítani, az árkokat és az átereszeket 
tisztán kell tartani.
Hangos és zajos eszközök használata 
(fűnyíró, fűkasza, motoros szerszámok), 
építési munkálatok hétköznap 21-06 

óra között, vasárnap és ünnepnapo-
kon tilos!
Tűzgyújtás szabályai: Szombaton és 
hétfőn 8-12 óra között biztonságos 
feltételek mellett engedélyezett. Ezen 
kívüleső időszakban szigorúan tilos! 
Zártkertben és külterületen pedig ki-
zárólag tűzoltósági és katasztravédelmi 
engedéllyel lehetséges.

Önkormányzati hírek
▶ Zalaszántó Község Önkormányzata 
és a szlovéniai MNÖK Tanácsa testvér 
települési szerződést írt alá 2018. júli-
us 28-án Pártosfalván.

A testvértelepülésről a falunapi főző-
versenyre és a lovas-napokra is érkez-
tek, valamint augusztus 25-26-án egy 
kétnapos kirándulás alkalmával újból 
érintették Zalaszántót.
Szeptember 1-jén Zalaszántó is eleget 
tett a testvértelepülési felkérésnek és 
képviselte magát két csapattal a szlové-
niai Kisfaluban megrendezésre kerülő 
pörköltfőző versenyen, valamint szept-

ember 8-án a Moravske Toplice Község 
fennállásának 22. évfordulójára rende-
zett ünnepségen is.
Bízunk benne, hogy a kialakult jó kap-
csolat és a két település barátsága sok 
közös programot eredményez majd a 
jövőben.

A település hírei
▶ Örömmel tudatjuk a lakossággal, 
hogy pályázati forrás segítségével el-
készült a Gersei Pethő Kúria tetőhé-
jazatának cseréje.

▶ A Zalaszántói Közös Hivatal a hiva-
tal energiakorszerűsítésére a Belügy-
minisztériumtól 7.908.102 forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyert, 
melyhez 416.217 forint saját forrást 
biztosított. A pályázat keretein belül 
már megvalósult a napelemek telepíté-
se, beüzemelése, ezzel a villamos energia 
felhasználás nagy mértékben csökken. 
Továbbá megvalósításra került a födém 

hőszigetelése, kazán cseréje, valamint 
a külső nyílászárók cseréje is.
▶ Az Arany Jancsi horgosnál hamaro-
san elkészül a támfal és a világosvári 
útszakasz felújítása. A Faképi úton 
végzett munkálatoknál kérjük a lakos-
ság türelmét, hamarosan ott is meg-
épül az utat védő támfal.
▶ A Kópékuckó Óvoda tetejének víz-
szintes szigetelése is befejeződött.
▶ Augusztus 27-én elkészült a település 
közvilágításának korszerűsítése. A ki-
vitelező várja a lakosság észrevételeit, 
visszajelzéseit a megvilágítás minősé-
gével kapcsolatban az alábbi telefon-
számon 0680/980-071 (hibabejelentő) 
és e-mail címen: hibabejelentes@grep.hu
▶ A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság – Dr. Kustor László vezetésé-
vel – és a Zalaszántói Önkormányzat 
közös munkájával elkészült a Kovácsi-
patak medréből kiinduló támfal meg-
erősítése.
▶ Településünkön lomtalanítást októ-
berben tervezünk. A kidobásra szánt 
tárgyak elszállítása a Zalaispa kapaci-
tásának függvényében történik, ezért 
még nem tudunk pontos időpontot.
A további részletekkel kapcsolatban 
hamarosan tájékoztatjuk a lakosságot.

Vugrinecz Zsuzsanna és Dézsi Attila
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A Három Hegy Egyesület 7. alka-
lommal rendezte meg a Szántói 
Lovas Találkozó- Puszták Népe 
Lovas Viadalt
2018.09.15-én Zalaszántón a Tájház-
nál ismét népes mezőny gyűlt össze, 
hogy a vasárnapi viadalon képvisel-
hesse lovas hagyományőrző csapatát. 
A megszakítás nélkül immáron hete-
dik alkalommal megrendezett ese-
ményre érkező lovasokat nem túlzás 
„jó rokonok”-ként említenem, hiszen 
a magyar lovas hagyományok ápolása 
és tovább éltetése, a lószeretet, vala-
mint a ló és lovasa közötti minél tö-
kéletesebb együttműködés egy család-
dá kovácsol minket. A szombat 
délutáni pályabejárás és gyakorlás 
után a keszthelyi Georgikon Szablya 
Kör vezetésével Szebényi Tibor és ta-
nítványai tartottak bemutatót a ma-
gyar szablyáról, valamint bárki bene-
vezhetett egy szablyavívó versenyre. 
A 18 fő részvételével megrendezett 
gyalogos vívást szivacs borítású szab-
lyákkal, egy hat méter átmérőjű körben 

bonyolították le. A bevitt és kapott 
találatok arányában pontozott verseny 
győztese Rácz Tamás lett.
A vacsora utáni tábortűz mellett ismét 
előkerültek a furulyák és dorombok, 
eleink népdalai, katonanótái és a 
szántói „hegy leve”. 
A vasárnapi viadalon 14 harcos és egy 
levente mérte össze tudását. A verseny 
igazlátója, Győrffy Villám András által 
levezényelt pályabejárás után Dézsi 
Attila, Zalaszántó polgármestere kö-
szöntötte a résztvevőket és a vendége-
ket, majd kezdődhetett a viadal.
Az alappálya feladatait egy keretmese 
fűzte feladatsorrá, ahol a lovasnak 
rendkívül változatos feladatokat le-
küzdve kellett végighaladni a pályán 
és szintidőn belül teljesíteni azt. 
A feladatsort hibátlanul és szintidőn 
belül teljesítő lovasok összevetésben 
döntötték el a győztes személyét. 
Az alappálya 22 feladatból állt, mint 
például: célba dobás kelevézzel, zsák 
felvétele és cipelése járóiskolán, hídon, 

Jó Rokonokkal szót válték...
„Ballagó lovamon léptettem, patanyomon út pora elnyugszik.

Énekem én most elkezdem, dalokon a lelkem megnyugszik.
Sziklát másztam, felhágtam, szárnyán szálló sast láték.
Kunyhó küszöbét átléptem, jó rokonokkal szót válték.”

Csuvas népdal : Patanyomon (részlet)
Fordította Berecz András

Salföldi Kopjások bemutatója (Fotó: Hegedűs Ágoston Guszti)

 Seregi Zoltán – Karikafűzés ugratásban

Sánta András az eredményhirdetés után

Rácz Kenéz átadja a szablyát
Leikep Orsolyának
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A műhelymunka során hasznos ötle-
teket, tippeket osztunk meg veletek, 
és segítünk elkészíteni a saját dekorá-
ciótokat. Készíthettek velünk hagyo-
mányos és egyedi adventi koszorúkat, 
ajtódíszeket, asztaldíszeket.
A műhelymunka ára tartalmazza a 2-3 
órás programon való részvételt és a
felhasznált anyagokat. Egyéb költség 
nincs. Aki szeretne saját eszközt vagy 
anyagot használni hozza magával.

A műhelymunka ára:
2000-3000 Ft / fő / dekoráció
Időpontok:
November 17. (szombat) 14:00-tól
November 22. (csütörtök) 17:00-tól
November 24. (szombat) 14:00-tól
Helyszín:
Zalaszántó, Fő utca 83-85. (IKSZT, 
Gersei Pethő Kúria)
Jelentkezni lehet:
telefonon: 06/70-397-2656
e-mailen: lisadiszei@gmail.com
vagy a facebook-on:
www.facebook.com/lisahegy
Szeretettel várunk mindenkit:
Lili és Sanyi a Hegyről! :)

Mindenszenteki temetői
koszorúk rendelhetőek!
Az alábbi képeken látható koszorúk 
mintadarabok. Ezek alapján tudnak/
tudtok rendelni tőlünk.

Az alapok módosíthatóak, a dekorá-
ciót kétszer nem tudjuk pontosan 
ugyanolyanra megcsinálni.
Ha megtetszettek termékeink, keres-
sen/keress minket bizalommal!

Elérhetőség:
Magyar Lili és Csibrik Sándor
06/70-397-2656
lisadiszei@gmail.com
www.facebook.com/lisahegy

Szeretettel várunk minden kreatívkodni vágyót,
Adventi és Karácsonyi dekoráció készítésre idén is!

szlalomba, szablyavágások, kopjázás, 
szalagos kapu, rúdfordítás, rönkhú-
zás, tűzön átugratás, karikagyűjtés 
kosárba. A feladatok sokszínűsége 
lehetőséget nyújt a ló-lovas párosok-
nak, hogy felmérjék, hol tartanak az 
idomítottság, átengedőség, partner-
ség, és bizalom területén, illetve me-
lyik az a feladat, amit még érdemes 
gyakorolni ahhoz, hogy egy jól kép-
zett, bátor és figyelmes lovunk legyen.

A verseny végeredménye:
Levente kategória:
1. helyezett: Leikep Orsolya Táltossal 
(Salföldi Kopjások)
Harcos kategória:
14. Rácz Tamás Virággal (Radetzky HE)
13. Bota Áron Kedvessel (Pápai HE)
12. Dóczy Ferenc Kedvessel (Pápai HE)
11. Raffay Ágoston Bíborral (Salföldi 
Kopjások)
10. Tóth Gergely Leopolddal (Pápai HE)
9. Rácz János Besével (Salföldi Kopjások)
8. Rácz Imre Virággal (Salföldi Kopjások)
7. Bocskai Balázs Tulipánnal (Zala-
szántó)
6. Fenes Mihály Bacardival (Radetzky HE)
5. Rácz László Almával (Radetzky HE)
4. Rácz Kenéz Batuval (Salföldi Kop-
jások)
3. Németh Attila Példással (Keszthely)
Az összevetésben két lovas indulhatott 
a hibátlan alappálya teljesítése okán.
Összevetés eredménye:
2. Sereghy Zoltán Pusztával (Kassai 
Kánság-Sereghy törzs) 1’ 55”88
1. Sánta András Bogáttal (Saföldi Kop-
jások) 1’44’59
A versenysorozat következő állomá-
sa Galgahévízen lesz 2018.10.21-én
A kezdő gondolatra visszakanyarod-
va, nagy örömmel láttuk ismét vendé-
gül „jó rokonainkat”, lovas barátain-
kat, bízunk benne, hogy jövőre is 
„átlépik kunyhónk küszöbét”!
Minden résztvevőnek szívből gratulá-
lunk!

Bognár László
Fotó: Hegedűs Ágoston Guszti

Három Hegy Egyesület
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A Gersei-Pethő Általános Iskola 
hírei
Az iskolában a nyári szünetben elvé-
geztük a szokásos felújításokat, nagy-
takarítást.
Augusztus 31-én tartottuk a 2018/ 
19-es tanév évnyitóját, ahol az 5. osz-
tályosok kis ajándékkal kedveskedtek 

az óvodából jött elsősöknek. Tanuló-
ink ekkor kapták meg az új tanköny-
veket, az idén sem kellett már a szü-
lőknek fizetni a könyvekért.

Szeptember
Szeptember 3-án megkezdődött az új 
tanév. Tanulóink dráma- és kézműves 
szakkörre iratkozhattak be. A keszt-
helyi Festetics György Zeneiskola az 
idén is kihelyezett órákat tart isko-
lánkban. Ebben az évben is számtalan 
program várja a gyerekeket a tanulás 
mellett. Már év elején megszerveztük 
a színházlátogatást, tanulóinknak a 
keszthelyi Balaton Színházba váltot-
tunk bérleteket. A Zeneiskola szerve-
zésében idén is jelentkeztünk a Zene 
Világnapja alkalmából megrendezés-
re kerülő koncertre, illetve Filharmó-
nia bérletet is váltani fogunk. Fejlesz-
tő pedagógusaink is megkezdték 
munkájukat iskolánkban. Kiemelt 
feladatunk a tehetséggondozás, a 

térség versenykiírásait, levelezős ver-
senyeit is figyelemmel kísérjük. Foly-
tatódik a Bozsik-program is.
Szeptember 10-én megtartottuk az 
első szülői értekezletet, összevont- és 
osztály értekezletet egyaránt. A szülői 
közösség is ekkor tartotta az első ala-
kuló értekezletét.
Szeptember 28-án tartjuk a hagyomá-
nyosnak számító Szent Mihály napi 
vásárt, ahol a diákok különböző por-
tékákat adnak-vesznek, cserélnek egy-
mással.
Ezen a napon futóversenyt is szerve-
zünk. 2018 méter távot kell lefutni a 
gyereknek az Európai Diáksport Szö-
vetség programjának részeként.

Október
Október 2-án fogadóórát tartunk a 
szülőknek 17-18 óra között.
Október 5-én rendezzük az Őszi tú-
rát, melyen megemlékezünk az aradi 
vértanúkról is. Túránk során ismer-
kedünk községünk természeti értéke-
ivel, nevezetességeivel. Akadályver-
sennyel színesítjük a programot a 
szülők részvételével. Különböző állo-
másokon a gyerekeknek ügyességi 
feladatokat kell megoldaniuk. A túra 
zárásaként a szülői közösség meleg 
étellel várja a tanulókat.
Október 10-én folytatódik a Balatoni 
Múzeummal közös programunk.
A résztvevő tanulók az idén a Csoda-
bogyós-barlangba látogatnak el. Igazi 
barlangtúrán vehetnek részt.
Október 19-én megemlékezünk az 
1956-os forradalomról a színjátszó 
szakkörösök részvételével.
Október 29 – november 2-ig őszi 
szünet lesz.

A Kópékuckó Óvoda hírei
„Itt van az ősz, itt van újra…”
A Kópékuckó Óvoda dolgozói és 
óvodásai sok szeretettel köszöntik az 
olvasókat!
Vajda Károlyné - Zsuzsi néni nyugdíj-
ba vonulása után Fekete Zoltánné lett 
az óvoda vezetője.
A 2018/19-es tanévet szeptemberben 
2 óvónővel, 1 dajkával és 1 kisegítővel 
kezdtük meg.

Hagyományainkhoz híven, az új 1. 
osztályosok, még egyszer utoljára, itt 
gyülekeztek az óvodában, és innét 
indultak az iskolába, a tanévnyitó 
ünnepélyre. Sok-sok piros pontot, jó 
tanulást kívánunk nekik, és szívesen 
látjuk őket, ha visszalátogatnak hoz-
zánk!
A szeptember és az október hónap a 
befogadás, beszoktatás időszaka az 
óvodában. 9 kis óvodás kezdi meg 
óvodai életét az idei tanévben. Lét-
számunk így januárra 31 fő lesz.
Részt vettünk a szürei felvonuláson is!

A következő időszakra tervezett 
programjaink:
▶ Szept. 25. – Áprily Géza zenés műsora
▶ Okt. 1. – Kirándulás Keszthelyre a 
Természet hete programsorozat ke-
retében
▶ Okt. 13. – Alma nap
▶ Nov. 9. – Márton- nap
▶ Nov. – Dec. – Adventi készülődés
▶ Dec. 6.  – Mikulás- várás
▶ Dec. 21.   – Karácsonyi ünnepség
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Eseménybeszámolók
▶ Július 2-6. között kézműves tábor 
a kúriában

Július elején hétfőtől péntekig kézmű-
ves alkotó táborban vettek részt gye-
rekek a Kúriában. 
Rovásírást tanulhattak, íjászkodtak, a 
kémia rejtelmeibe kaptak bevezetést, 
mézeskalács múzeumba látogattak, 
jógáztak, nemezeltek, hűtőmágnest, 
ékszert, szélcsengőt, kagylóból képet 
készítettek. Ezúton köszönet Minden 
résztvevőnek, segítőnek, aki ezt a tar-
talmas hetet segített megvalósítani.
▶ Július 12. Díjkiosztó a Temenosz 
ligetben.
A nyári napközis tábor egyik prog-
ramjaként a gyerekek meghívást kap-
tak a Temenosz ligetbe.
Hardy Mária és Mészáros Ferenc egy 
pályázatot hirdetett a gyerekeknek, 
hogy az ott átélt élményeiket megfo-
galmazva mesét, verset írjanak, vagy 
lerajzolják azokat.

Mesét írtak: Neményi Hanna, Hor-
váth Nóra. Rajzokat készítettek: Búzás 
Bálint, Búzás Botond, Takács Balázs, 
Iller Ákos.
A pályázók július 12-én egy díjátadó 
ünnepségen vehettek részt a Temenosz 
liget jurtájában. Mari néni és Feri 
bácsi minden kisgyereknek a pálya-

munkáját egy füzetbe köttette, A TI-
TOKZATOS TEMENOSZ LIGET 
címmel, melyet mindenki megkapott 
emlékbe. A díjátadó után megvendé-
gelték a gyerekeket süteménnyel, üdí-
tővel.

A szülők nevében szeretném megkö-
szönni ezt a felejthetetlen, lélekmelen-
gető élményt, amit kaptak a gyerekek, 
s mi szülők is ezen a délutánon. 
(Neményiné Hajas Andrea)
 
Temenosz-vers
Van egy liget a két világ határán, 
nem látható, csak annak, aki bátor, 
akinek lelke szomjazik a fényre, 
akinek szívében az örök tűz lángol.

Ott találkozik az ember és az Isten. 
A kapuja tárva minden jövevénynek, 
de csak az léphet be tündöklő kertjébe, 
akiben tisztán énekel a lélek.

Mészáros Ferenc

▶ Július 28. Családi nap a  HHE-nél
Családi napot tartott az Egyesület a 
Paplak udvarán. Bográcsozással és 
sportjátékokkal vidám hangulatban 
telt a délután.
▶ Augusztus 3-4. között Szántói
Nyári Vigasságok
Zalaszántó Község Önkormányzata 
hagyományőrző módon augusztus 
első hétvégéjén rendezte meg a Szán-
tói nyári vigasságok elnevezésű prog-
ramját.
Első nap a szakmai előadások után 
Csuka Gáborné, Melinda festőnő kiál-
lítását tekinthették meg az érdeklődők.
Szombaton a Hegedűs Gábor Emlék-
torna indította a délutánt, amelyben 
az idei évben a Zalaszántói Asszonyok 
is egy csapatot alkottak. 

A délutáni programokban szerepelt 
fúvószenekar, gyerekműsor, operett, 
parasztolimpia, a capuccino zenekar 
koncertje. Átadásra és kipróbálásra 
került a felújított tűzoltókocsi, és dí-
jazva lettek a főzőversenyen résztvevő 
csapatok is.
▶ Augusztus 10-12. Kerótúra
A Három Hegy Egyesület szervezésé-
ben sor került a hagyományos Bala-
toni bicklitúrára.
▶ Augusztus 24. Szántói szinitársulat 
A tojásfesztiválon aratott nagy sikerre 
való tekintettel megalakult a Szántói 

Vígszínház 10 fővel. A Pletykás asszo-
nyok népi komédia után különböző 
szórakoztató, zenés darabok kerülnek 
majd színpadra.                                   ▶

A tűzoltó sisakok 
Vajda Árpád örökségéből 
származnak és Kajdel Tibor 
gondozásából kerültek ki.
A felújítást a Rozsdamarók 
Veteránjármű Egyesület 
végzi. Köszönet értük!



2018. 3. szám
Zalaszántói

Kisbíró6 Eseménybeszámoló

Ami a következő hónapokban 
várható...
Szeptember 30. Búcsú
Október 6. VADLÁN futóverseny 
(részletek a 8. oldalon)
Október 13. Almanap
Október 19. A Gersei Pethő Általános 
Iskola ünnepi műsora az IKSZT-ben
November 11. A Szárnyak Alapítvány 
megemlékezése az I. világháborús 
hősökről
November 17. Adventi készülődés, 
koszorúkészítés Lilivel és Sanyival a 
Kúriában
November 17. Katalin bál a Gersei 
Pethő Általános Iskola Szülői Közös-
ségének szervezésében
November 22. és 24. Adventi készü-
lődés, koszorúkészítés Lilivel és Sanyi-
val a Kúriában
December 1. I. Adventi gyertyagyújtás
December 2. Idősek napja 
December 6. Mikulás napi ünnepség 
a Kúriában
December 8. II. Adventi gyertyagyújtás
December 15. III. Adventi gyertya-
gyújtás
December 22. IV. Adventi gy.gy.

▶ Szeptember 8. Bozótlakók találko-
zója

Egy napsütéses délután ismerkedés és 
közösségépítés szándékával találkoz-
tak a Parraghegyen a faluba és hegybe 
egyaránt frissen költözött fiatalok. 
Bográcsozás és beszélgetés mellett egy 
vidám hangulatú délutánt töltöttek el. 
▶ Szeptember 23. Szüreti felvonulás
A hétvégén került sor a szüreti felvo-
nulásra Zalaszántón. A fúvószenekar, 
táncosok, hintók, lovas kocsik, és 
traktorok mellékutcákon és a fő utcán 
vonultak végig, majd a Kultúrházban 
harmónikaszóra mulattak a részve-
vők. A színpadon először táncosok, 
majd a nemrégiben megalakult Szán-
tói Vígszínház a Pletykás asszonyok 
című népi komédiával szórakoztatta 
az egybegyűlteket.

Egészségrovat
Zenés testmozgás
Októbertől minden szerdán 19 órától 
kortól- és nemtől függetlenül az 
IKSZT-ben. Szeretettel várok minden 
kedves érdeklődőt! Dalma

Jóga
Felnőtteknek hétfőnként 19 órától a 
Kúriában. Október közepétől,17 órá-
tól gyerekjóga. Jelentkezni lehet: 
0630/814-4775

Házasságkötés
Június 15. Bor Diána és Gerard Van 
de Bijl  
Július 7. Takács Virginia és Vajda 
András
Augusztus 10.  Péntek Katalin és Rákos 
András
Sok boldogságot kívánunk Nekik!

Gólyahír
08. 30. Takács Karolina és Ányosi Tamás 
gyermeke, Szofi
09. 21. Czibor Anett és Horváth Zoltán 
Raffael gyermeke, Liza
Szívből gratulálunk mindannyiuknak!

Kedves Szántóiak!
Mivel közeledik a karácsony, ezért különleges, 

hagyományteremtő szándékkal szeretnénk 
Önöket meglepni és egyben bevonni egy
élő-adventi kalendárium létrehozásába.

Olyan jelentkezőket várunk, akik szívesen 
látnák vendégül saját udvarukban

a résztvenni szándékozókat.
Részletekkel hamarosan jelentkezünk.

Várjuk az érdeklődőket!
Szeitl Krisztina, 0630/463-6829
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Már két éve a falu szolgálatában
Október 1-jén két éve, hogy meg-
nyitottunk Zalaszántón.
Lassan megszoktuk a debreceni nagy 
forgatag után a csendet és békét, amit 
új otthonunk nyújt számunkra.
Remélem, lassan minket is befogad a 
falu, amiért úgy gondolom sokat kell 
dolgoznunk.

Szerettünk volna itt létrehozni egy 
olyan kis egészségszigetet, ahová bár-
ki, bármikor jószívvel betérhet, nyu-
galmat találhat, kényelmesen válogat-
hat az általa ismert, és számára még 
új termékek között. Szeretnénk bebi-
zonyítani, hogy itt is mindent megta-
lál, amire szüksége lehet az egészségé-
nek megőrzése érdekében, valamint 
szépségápolási és gyermek-csecsemő 
ápolási termékeket is. De, ha ma ép-
pen nincs, akkor másnap reggel mire 
a kávéját szürcsöli, már itt is van, amit 
előző nap kigondolt.
Igyekszünk minden magisztrális ké-
szítményt aznap elkészíteni. Amit 
csak tudunk, minden készítmény 
alapanyagát magunk főzzük frissen, 
szívünk minden melegével.
Azt szeretnénk, ha elérhetőségünk 
mindenki telefonjába bekerülne, így 
ha bármire szükségük van, mi jussunk 
eszükbe először.
Hálásak vagyunk a helyi és környék-
beli embereknek a kedves szavakért, 
a befogadó légkörért és a sok segítsé-
gért, amit értünk tettek!

Bukta Enikő
Szent Antal Gyógyszertár

Mobiltelefon: 0620/9648042
Vezetékes telefon: 0683/370-012

Akikre büszkék vagyunk!
Horváth Krisztián
Magyar Kupa -1600, Peugeot 106
Nyirád Rallycross OB + CEZ futam

“A kisoroszlán ha halkan is, de már 
megmorrant!”
Komoly érdeklődés előzte meg az 
EUROASZFALT  Rallycross OB idei 
negyedik futamát, amelyet Nyirádon 
a nemzetközileg is jegyzet vörös kat-
lanban rendeztek meg.  A magyar OB 
mellett osztrák, szlovák és CEZ baj-
noki pontokért is küzdött a benevezett 
közel 130 pilóta.
A Magyar Kupa mezőnyében 18 egy-
ség adta le a nevezését. Erős mezőny-
ben, hazai és egyben kedvenc futamán 
állt a rajtrácsára Horváth Krisztián, 
aki nem kisebb céllal vágott neki a 
szombati első szabad edzésnek, hogy 
vasárnap, a kategória döntőjének 
résztvevője legyen.

Horváth Krisztián:
Az egyik szemem sír, a másik nevet. 
Mivel már nagyon vártam a futamot, 
ami szerintem jól sikerült, de mond-
hatom azt is, hogy nem, az elődöntő-
ben elkövetett hibám miatt. Összessé-
gében azonban jól mentek a dolgok. 
Az első tízet céloztam meg magamnak 
az év elején a realitás talaján. Mivel 
nekem ez a hazai pálya és a Racing 
Stars versenysorozatban is részt vet-
tem, éles teszt gyanánt, azzal a tervvel 
álltam rajthoz, hogy megcélzom a a 
döntőt, a legjobb hatot!
Tizennyolcan neveztünk a kategóriá-
ban, így első körben, úgy éreztem, 
hogy “nagy fába vágtam a fejszémet”. 
Az első előfutamban hatodik, a má-
sodik és a harmadikban pedig kate-

gória ötödik időket sikerült autóz-
nom. Az előfutamokat az ötödik 
helyen zártam. Értékelve a történte-
ket, több jó rajtom is volt, de az má-
sodik fokozatot rendszeresen kidobta 
a váltó és lemaradtam a versenytársa-
imtól. A joker taktikámnak köszön-
hetően azonban,amit elveszítettem a 
vámon, visszanyertem a réven. A har-
madik előfutamban például kétszer is 
sikerült megelőznöm a nagyszerűen 
muzsikáló Feliciát, de az aszfaltos 
emelkedőn “visszakaptam a kölcsönt”.
Az elődöntőben a nehezebbik cso-
portba kerültem. Remekül rajtoltam, 
miközben ment az adok, kapok, na de 
a joker! Az első körben letudtam, úgy 
gondolkodva, hogy a saját tempómat 
tudjam autózni. Sajnos feltartottak és 
nem sikerült. Nagyon igyekeztem, 
hogy Dominikát sportszerűen meg-
tudjam előzni, de nem sikerült. Ami-
kor kiment jokerre, hibáztam. Rossz 
íven fordultam, egy gödör kidobott a 
lazább talajra, majd egy elrontott fék-
távnak köszönhetően, kicsúsztam. Így 
Nagy Laci és Czakó Roli is elém ke-
rültek, miközben még Dominika is 
elém tudott visszajönni. A harmadik, 
döntős pozícióból a hatodik helyre 
estem vissza. Az elődöntő utolsó kö-
rére két ellenfelemet is sikerült visz-
szaelőznöm, de Nagy Lacival már 
nem bírtam. Negyedik lettem, így 
lemaradtam  a döntőről.
A döntőben hat versenytársamból,  
csak három ért célba, így bármi meg-
történhetett volna, ha ott vagyok. Hi-
báztam, de már feldolgoztam… elen-
gedtem a témát.
Összességében nagyon jól éreztem 
magam a a kedvenc pályámon, a kis-
oroszlán pedig ha halkan is, de meg-
morrant!

Támogatók:  Léránt Autószervíz, Takács 
László Autófényező, Mészáros Áron 
Karosszériás, Prémium Gast, Janó Ge-
nerál Kft, Helikon Autó, Dance Zenekar, 
RVO

Forrás: www.RVO.hu
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Közérdekű információk, nyitva
tartások és elérhetőségek
Háziorvosi ellátás
Dr. Ódry Péter rendelése:
Hétfő és Péntek – 9:00-12:00
Kedd és Csütörtök – 10:00-12:00
Szerda – 16:00-17:30
Szent Antal Gyógyszertár
nyitvatartása:
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
Bukta Enikő szakgyógyszerész tele-
fonszáma: 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

Közérdekű információk:
▶ Lénárt József r.tzls Zalaszántó Köz-
ség Körzeti megbízott.
Telefonszám: 0630/650-7559
▶ Közvilágítási hibabejelentés az 
alábbi telefonszámon: 0680/980-071 és 
e-mail címen: hibabejelentes@grep.hu
▶ Nagykanizsai Járási Hivatal Nyugdíj-
biztosítási Osztály, Keszthely, Kossuth 
u. 42. kéthetente páros hét szerda
9:00-12:00
▶ Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglal-
koztatási, Családtámogatási és Társa-
dalombiztosítási Főosztály Egészség-
biztosítási Osztály kihelyezett Ügyfél- 
szolgálat Keszthely, Kossuth u. 42.
Ügyfélfogadási idő:
Kedd 09:00-12:30, 13:15-15:00
▶ Gersei Pethő Kúria nyitva-tartása:
Hétfőtől-péntekig – 08:00-16:00

Impresszum
Zalaszántói Kisbíró 2018. 3. lapszám
Kiadja: Zalaszántó Község Önkormányzata
Megjelenik: 330 példányban 2018.09.28-án.
Készítették: Szeitl Krisztina és Király László
Nyomda: Ziegler Nyomda Keszthely
Elérhetőségeink: Telefon: 0630/4636829 és
E-mail: kisbiro.szerkesztoseg@gmail.com

Zalaszántói Közös Önkormányzati 
Hivatal
Cím: 8353 Zalaszántó, Fő utca 50.
Telefon: +36-83/370-001
Központi hivatalos e-mail cím:
jegyzo@zalaszantopm.t-online.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Szerda: 8:00 – 12:00, 13.00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Kedden és csütörtökön nincs üf.
Fogadó órák rendje:
▶ Dézsi Attila Polgármester a Hivatal 
nyitvatartási idejében.
▶ Fekete Ákos Falugazdász: péntek 
09:00-12:00.Tel.: 0630/953-0374
▶ Huszárné Török Katalin Ellátottjogi 
képviselő. Tel.: 0620/4899-661
▶ Települési ügysegéd: páratlan hét 
szerda 08:30-12:00
▶ Jegyző: Lukács Ágnes
Telefon: +36-83/370-001 (18 mellék)
Ügyintézők:
▶ Vajda Zsuzsanna: adóügyek, adó-
igazolások, házipénztárak
Telefon: +36-83/370-001 (15 mellék)
▶ Dr. Bene László: szociális, gyer-
mekvédelmi, hagyatéki, birtokvédel-
mi, kereskedelmi, vadkár ügyek, lak-
cím nyilvántartás
Telefon: +36-83/370-001 (16 mellék)
▶ Vargáné Pados Szilvia: önkor-
mányzati testületi, titkársági ügyek, 
helyi rendeletek, hirdetmények, ter-
mőföld adásvétellel kapcsolatos 
ügyek, választási ügyek
Telefon: +36-83/370-001 (11 mellék)
▶ Szűcsné Beke Magdolna: költség-
vetés, pénzügyek, támogatások, pá-
lyázati elszámolások
Telefon: +36-83/370-001 (13 mellék)
▶ Söveges Judit: költségvetési és 
pénzügyek, könyvelés-számvitel, 
számlázás, munkaügyek
Telefon: +36-83/370-001 (13 mellék)
▶ Sütő Rita (Várvölgyi Kirendeltség): 
anyakönyvi ügyek
Telefon: +36-83/371-401
▶ Farkas Zsolt: műszaki ügyek (ad-
minisztrátor)
Telefon: +36-83/370-001 (12 mellék)

VADLÁN Futóverseny október 6.
Mi az a VADLÁN ULTRA TEREP?
Már jó páran feltettétek nekünk ezt a 
kérdést. Összefoglaltuk a legfontosabb 
információkat.
Számunkra oly sokat jelent a Keszt-
helyi-hegység, nem tagadjuk elfogul-
tak vagyunk iránta. Mi is futók, ultra-
futók vagyunk és szeretnénk Nektek 
megmutatni a csodálatos színekben 
pompázó Keszthelyi-hegységet, az új 
kilátókat, mind a 7-et. A Rezi és Táti-
ka várakat, a szerzetesek által működ-
tetett Sztúpát és még számos Zala 
megyei csodát! Önkéntes alapon szer-
vezzük futóversenyeinket, így min-
dent a futókért elven, profi rendezés-
sel, önköltségen biztosítjuk mind azt, 
amit mi is szeretünk kapni verseny-
zőként. Az útvonal mentén található 
a 4 magyarországi Vadlán-lik.

Egyéni nevezéssel indulhatsz 50 és 
108 km-en. Csapatban, amely maxi-
mum 5 főből állhat a 108 km-es távot 
tudjátok választani. A távon 12 db 
váltópontot határoztunk meg, így 
nem kell ultrafutónak lenned ahhoz, 
hogy felfedezd a Keszthelyi-hegységet. 
Szervezzétek meg a csapatot, a váltási 
sorrendet, gyakoriságot! Ti döntitek 
el, hogy ki, melyik és mennyi szakaszt 
vállal! A váltópontok közúton köny-
nyen elérhetőek...
A célba érkezők díjazásra már számos 
felajánlás érkezett. Gyertek vigyétek 
haza ezeket!

A verseny időpontja: 2018. október 
6. szombat
A rajt, cél helyszíne, versenyközpont: 
Cserszegtomaj, Iskola - Tornacsarnok

A futóverseny a reggeli órákban éri el 
településünket a Vadász utca felől és 
az Ádám utcán keresztül a Sztupa irá-
nyába haladnak tovább a versenyzők.
Érdemes kilátogatni és szurkolni a 
futóknak ezen a színvonalas rendez-
vényen!

Forrás: www.programturizmus.hu


