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2019. 2. szám

Kisbíró
A Zalaszántói önkormányzat lapja

„Ami jó, arra mindig várni kell, s amikor eljön, vele élni kell.”
(Márai Sándor)

Tisztelt Olvasó!

Ismét eltelt egy negyednyi év, ismét
itt van a Zalaszántói Kisbíró.
Nagyon sok programra hívjuk
Önöket, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg ezeket a napokat. Igyekeztünk sokrétű, színes programot
összeállítani, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, no meg készítsen hozzá finom étket is.
Bizonyára tapasztalták Önök is,
hogy mennyire megváltozott az
időjárás, s a szélsőséges idő sok
gondot, problémát okozott.
Nagyon szépen köszönjük a megértést, a türelmet, a segítséget, akik
tettek annak érdekében, hogy ne a
szomszédba menjen be a víz, vagy
ne mossa el az utakat. Egyre többször fog előfordulni, hogy rövid
idő alatt, nagyon sok eső esik, hisz
a közelmúltban, egy hét alatt, több
mint 180-185 ml eső esett le!
Most meg a nagy meleg viseli meg
a szervezetet, szervezetünket. Kérek
mindenkit, hogy figyeljen és segítse a szomszédját, idősebb ismerősét, gyermekeiket. Végre itt a nyári szabadság, egyre több gyerek
tölti szabadságát itthon, figyeljenek
rájuk is, kellő gondossággal!
Mindenkinek kívánom, hogy a
nyári programokban érezze jól magát, pihenje ki a munka fáradalmait, s örömmel olvassa lapunkat!
Dézsi Attila polgármester

FALUNAP
Zalaszántó, 2019. augusztus 2-3.
Augusztus 2. Péntek

Gersei Pethő Kúria, Vásártér

• 18:00 Kerámia és festmény kiállítás (közreműködik a Zalaszántói Pávakör)
• 20:00 Nagypályás férfi labdarúgó mérkőzés – öregfiúk
• 22:00 Utcabál a Vásártéren – zenél a Carlos Band

Augusztus 3. szombat

Sportpálya, Vásártér

• 10:00 Hegedűs Gábor emléktorna és női labdarúgó mérkőzés
• 14:00 Pörköltfőző verseny kezdete (közben zene: Varga Zsolt)
• 16:00 Parasztolimpia a Három Hegy Egyesülettel
• 17:00 Zajongó együttes gyerekkoncertje
• 18:00 Hertelendy Attila és Debrei Zsuzsanna operettműsora
• 18:40 Basic Táncstúdió
• 19:10 Batsányi Táncegyüttes
• 19:45 Főzőverseny és a Parasztolimpia eredményhirdetése
• 20:10 Vendégtelepülések együtteseinek műsora
• 20:45 Dred & Doris
• 21:30 DJ Maci

Pörköltfőző versenyre
várjuk a nevezéseket!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Kisbíró
Ezeken az órákon a Balaton Múzeum pe-

tésből írnak felmérést tanulóink. Az ered-

dagógusa, Németh Péter vitte a gyerekeket

mények alapján az országos átlagnak

2019.04.01-06.30.

megfelelően teljesít ezeken a felmérése-

A tanév utolsó három hónapja is bővel-

ken iskolánk.

kedett eseményekben.

Örömmel értesültünk róla, hogy ismét

A hónap elején rendezték Keszthelyen a

megnyertünk az Erzsébet-tábor „tavaszi

városi könyvtárban a megyei József Attila verseny területi fordulóját, melyen
Berger Réka és Kerpács Vanessza vettek
részt. Vanessza a korcsoportjában 2. helyezést ért el, így április 13-án a Zalaka-

madárgyűrűzésre, a Vadlánlik barlang-

roson megrendezett megyei fordulón is

hoz, a Kis-Balatonra.

elmondhatta a kötelező verset: József At-

A Költészet napja alkalmából Sümegre a

ottalvós táborát” május 22-24 között. Zán-

tila: Ady emlékezete címmel.

kán nagyon jó programok voltak, a har-

Ebben a tanévben több sümegi progra-

madik nap pedig a Ság-hegyre kirándul-

mon, rendezvényen is részt vettünk. Ta-

tunk. 54 gyerek vett részt a táborban.

nulmányi verseny volt a Ramasetter isko-

A Gyereknapi programokat idén is a

lában. A nyelvi versenyen: Iller Viktória,

Szülői Közösség állította össze. A délután

Tóth Violetta, Kozma- Bognár Ádám,
Kerpács Vanessza , a matematikán Németh Benedek, Takács Balázs, a logikaiinformatikán Huszti Anna, Takács Ale-

művelődési házba látogattunk, a népsze-

xa szerepelt. Alexa 2. helyezett lett.

rű Holló együttes megzenésített verseit

A London Bridge levelezős angol verse-

hallgathattuk egy nagyon jól sikerült kon-

nyen Berger Réka vett részt.

certen.

Az utolsó bérletes színházi előadáson a

A sport programok közül a Bozsik fociban

jó hangulatban telt el. Szeretnék köszöne-

Csodaszarvas zenés darabot és Az öreg

vettünk részt, valamit péntekenként röp-

tet mondani a Szülői Közösségnek, hogy

halász és a nagyravágyó felesége mesejá-

labda edzések voltak a tornateremben.

egész évben támogatták a gyerekeket pl:

tékot néztük meg.

A hagyományos anyák napját május 6-án

Erzsébet-tábor, jutalomkönyvek.

Szakál Diána pszichológus tartott elő-

ünnepelték az alsó tagozatosok.

A Hősök-és áldozatok napján minden

adást a gyerekeknek az agresszióról, mivel

évben tanulóink részt vesznek a megem-

sajnos az általános iskolai tanulók is érin-

lékezésen. Az idén Berger Réka és Tóth

tettek ebben a témában.

Violetta emlékezett a hősökre.

A múzeumpedagógiai foglalkozások

A művészeti bemutató június 6-án volt.

nagyon kedveltek a gyerekek körében,

A Festetics György Zeneiskola és a Család

közel kerülnek a környezethez, s megis-

Általános Iskola és Alapfokú Művészet-

merkedhetnek a természet szépségeivel.

oktatási Intézmény színjátszó, valamint
iskolánk énekkara szerepelt. Bartók Béla:
Gyenesdiáson a szokásos szövegértő ver-

A fából faragott királyfi című táncjáték

senyen Berger Réka, Lugosi Kincső és

átiratát mutattuk be.

Takács Alexa vett részt.

A hévízi Hotel Lotus Thermál rajzpályá-

Minden tanévben kompetenciamérése-

zatán Csiza Tamás 2. helyezett lett,

ken vesznek részt tanulóink: idegen nyelv-

Huszti Anna, Takács Alexa különdíjat

ből, illetve matematikából és szövegér-

kaptak.

www.zalaszanto.hu
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A 2018/19-es tanévet június 15-én zártuk

A 2019/2020-as tanév szeptember 2-án,

A HHE beszámolója

be, ekkor ballagtak el nyolcadikosaink is.

hétfőn szokásos módon kezdődik, az 1.

Vannak események, melyek bekövetkez-

órában lesz az évnyitó és a tankönyvosztás!

tében évről-évre szentül hiszünk, csak azt

A nyárra mindenkinek jó pihenést, élmé-

nem tudjuk előre megjósolni, hogy mikor

nyekben gazdag nyarat kívánunk!

történnek meg. De éppen ez teszi a vára-

Összeállította: Csiszárné Babos Csilla

kozást még izgalmasabbá. Ebbe a kategó-

Kedves Zalaszántóiak!

riába tartozik az első igazi tavaszi túránk
március 30-án. Startra készen várjuk a

Az évzárón többen kaptak jutalomköny-

A Kópékuckó Óvoda tavaszi program-

hírt, hogy mikor indulunk a már meny-

veket kitűnő vagy jeles tanulmányi ered-

jaiból nyújtunk egy kis ízelítőt.

asszonyi ruhájában pompázó „Nagy Cse-

ményükért:

A leendő első osztályosokkal meglátogat-

resznyefához”. Útközben meglátogattuk

1.o.: Császár Moreira Sofia, Ignácz Kira,

tuk az iskolában az elsősöket, ahol egy kis

és nagy tisztelettel vettük körül az „1000

Pap Gábor Zsombor

betekintést kaptak, hogy mi vár rájuk

éves Nyárfát” is, melynek üde zöld levelei

2.o: Bicsérdi Laura, Huszti Koppány

szeptembertől. Olvasás és matematika

azt susogták a fülünkbe, hogy van meg-

3.o: Felker Flóra, Hullai Adél, Neményi

órán ismerkedhettek az iskolai „élettel”

újulás, hogy érdemes újrakezdeni...

Hanna, Németh Botond

nagycsoportosaink.

Pünkösd hétfőn elsétáltunk a Hollókőhöz.

4.o: Buzás Botond

A Tanító nénik úgy szervezték az órákat,

A kényelmes túra, pihenővel egybekötve,

5.o. Horváth Nóra, Huszti Anna, Lugosi

hogy az ovisok is aktív résztvevői lehettek

oda-vissza 4 órát vett igénybe, minden

Kincső, Takács Alexa

a tanóráknak. Feladatlapokat kaptak, éne-

korosztály számára játszva teljesíthető.

6.o.: Berger Réka

keltek, mondókáztak. Egyhangú vélemé-

Hazaérve tüzet raktunk, szalonnát sütöt-

nyük: ”Már nagyon szeretnék iskolás lenni!”

tünk, iszogattunk, beszélgettünk, dalolgattunk – megint nagyon jó volt együtt lenni!
Június 15-én, az Egyesület Családi Napján, közel 30 fő gyűlt össze az immár nyárias melegben a hegyen. Apraja-nagyja jól
szórakozott, játszott, míg elkészült az íz-

A polgármesteri könyvet Berger Réka

letes csülkös bableves. A szikrázó napsütés,

kapta kiváló tanulmányi eredményéért és

a játék izgalma, a csodás hegyi levegő piros-

példamutató magatartásáért.

Óvodai beiratkozás során 5 fő jelentkezett

ra színezte a vidám csapat arcát; vagy netán

Az tanév befejezése után tanulóink az is-

felvételre. Sok szeretettel várjuk őket

valami „más” is ludas volt a dologban?

kolában 1 hetes nyári táboron vehetnek

szeptembertől.

részt. A tábor célja, hogy minél több is-

▶ Április 4-én a Keszthelyi Amazonas-

merettel gazdagodjanak a gyerekek a ház

Házban meseórán vettünk részt nagycso-

körül élő állatokkal növényekkel kapcso-

portosainkkal.

latban. Látogatást tesznek a Természet

Ismerősként köszöntötték Szilvi nénit, aki

Házába, a Festetics Állatparkba, a Katica

a gyerekekkel közösen szőtt mesén keresz-

Tanyára. Lesz kézműves foglalkozás,

tül ismertette meg velük a régi autókat.

A HHE és az Önkormányzat már gőzerő-

sport- és szellemi vetélkedő, érdekes kí-

▶ Sümegen a Költészet napja alkalmából

vel szervezi a szeptember 6-7-8- án meg-

sérletek stb. A tábor vezetői: Déghyné

a Holló együttes műsorát hallgathatták

rendezésre kerülő VIII. Szántai Lovas

Ivusza Judit és Rózsásné Nagy Erika taní-

meg óvodásaink az iskolásokkal közösen.

Találkozó, -Puszták Népe Lovas Viadal

tónők.

Weöres Sándor legismertebb gyermekver-

és a Szüreti Felvonulás forgatagos program-

Nyári ügyelet az iskolában szerdánként

seiből készítettek vidám zenés műsort,

ját, melyre mindenkit szeretettel várunk.

9.00-12.00: június 26., július 10. július

melyben a gyerekek is főszereplőkké váltak,

Dr. Dreller Éva

24, augusztus 7.

s együtt énekelhettek a zenészekkel.
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Zalaszántói

2019. 2. szám

Kisbíró

▶ A tavaszi ünnepek közül a Húsvét a
legkedvesebb a gyerekek számára. Így
vártuk a nyuszit az óvodában:

▶ Új kiskertünkben veteményezhettek a
gyerekek, mely szülői segítséggel készült.
Az évzáró műsor után elbúcsúztattuk az
iskolába menő 8 kislányt. Biztosak va• húsvéti, tavaszi dekorációt készítettünk

gyunk benne, hogy mindegyikük megáll-

a faliújságra,

ja a helyét az iskolában. Jó tanulást, sok-

• megismerkedtünk a Húsvéti népszoká-

sok piros pontot, a szülőknek kitartást,

sokkal, jelképekkel,

odafigyelést és sok türelmet kívánunk!

• nyuszi fészket készítettünk az udvaron
• az Erzse család meghívott bennünket

▶ A gyereknapot az udvaron rendeztük.

nyuszi simogatásra, és vendégül látták az
óvodásokat,
• Sinka Gábor-a BFNP természetvédelmi
őre- a településünk határában történt békamentésről, a békák szaporodásáról mesélt nekünk, és élő békákat is hozott, hogy
ezeket az állatokat egy kicsit közelebb

Új játékokat kaptak: trambulint, fészek

hozza érzelmileg is a gyerekekhez.

hintát, homokozót. Örömmel vették bir-

▶ A Közútkezelő Kht felhívására részt

tokba és egy kötetlen vidám, mókás dél-

vettünk a falu tisztává tételében. Szemét-

előttel ünnepeltük a gyereknapot.

szedési akcióban, az óvoda környékén

▶ Ovi-olimpián vettünk részt Sümegen.

próbáltuk összeszedni az elszórt szemetet.

6 fős csapatunk (Bicsérdi Judit, Bor Bianka, Czibulka Anna Liza, Dürgő Dóra,
Orsós Magdolna, Szelhofer Alexandra)
oklevelet kaptak a részvételért, valamint
a megnézhették a lovagi tornát.

▶ A tavasz folyamán is több rajzpályáza-

▶ Június 8-án rendeztük évzáró-ballagá-

ton vettünk részt:

si ünnepélyünket. A dátum adta az ötletet,

A keszthelyi Szuperinfó által kiírt gyer-

Reméljük sikerült egy kicsit elmélyíte-

elevenítsük fel a Pünkösdi népszokást.

meknapi pályázaton „Kedvenc mesém”

nünk óvodásainkban, hogy nem szabad

Néphagyományaink szerint ekkor verse-

témakörben készíthettek rajzokat a gye-

szemetelni, ne szennyezzük a környeze-

nyeztek a pünkösdi király címért a legé-

rekek. Sasvár Adél alkotása 3. helyezett

tünket.

nyek. Megválasztották a párját, a pünkös-

lett, Erzse Máté és Szelhofer Alexandra

▶ Május 3-án köszöntöttük az Édesanyá-

di királynét is, és tréfásan összeházasították

emléklapot kapott. Gratulálunk nekik!

kat, Nagymamákat. Dézsi Attila Polgár-

őket egy esztendőre. Ezt a népszokást

▶ A nyári lezárás időpontja: július 1-31-ig.

mester köszöntője után versekkel, dalok-

elevenítettük fel. Nagyon élvezték a gye-

Mindenkinek köszönjük a segítséget, tá-

kal, tánccal örvendeztettük meg és

rekek, hatalmas dicséret mindenkinek a

mogatást, amit felénk nyújtottak.

csaltunk könnyeket a vendégek szemébe.

jó szerepelésért.

Jó pihenést kívánunk a nyárra mindenkinek!

Zalaszántói

www.zalaszanto.hu
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A Gersei Pethő család címere

A

Gersei Pethő család abból a

első vörös mezejébe így került a Bór-

Nádasd nemzetségből szár-

Kalán nemzetség növekvő arany

mazik, amelynek ősi birtokai a mai

oroszlánja, a 2. kék mezőbe a Nádasd

Vasmegye területén voltak. A család

nemzetség nádszálak között álló vad-

tagjai vasi és zalai köznemesekként

kacsája, a 3. kék Hont-Pázmány nem-

évszázadokon át alakítói voltak a vár-

zetség holdsarlója és két arany csilla-

megyei politikának, e két vármegye

ga, végül a 4. vörös mezőbe a Hermán

főispáni tisztségét is többször visel-

nemzetség arany sárkánya. Mindeze-

ték. A család negyedik generációjá-

ken túl „különös királyi kegyként”

nak tagjai között találjuk azokat a

kapta, hogy címerpajzs feletti rene-

Zalaszántó község Önkormányzatá-

férfiakat, akik Mátyás uralkodásának

szánsz miniatúra közepére megfes-

nak képviselő testülete a rendszervál-

utolsó éveiben királyi méltóságvise-

tették a király mennyezetes trónszé-

tozás után, települési címerének meg-

lők lettek, és azokat a leányokat, akik

ken, bíbor köntösben és palástban

alkotásakor, a múlt iránti tisztelete

ennek a társadalmi emelkedésnek

ülő, fején zárt koronát viselő, jobbjá-

jeléül 7/1992. (XI. 30.) számú rende-

révén méltóvá váltak arra, hogy a

ban országalmát, baljában kormány-

letével a község címerének és pecsét-

Frangepán-, Kusalyi-Jakcs-, Roz-

pálcát tartó alakját. A trónus mellett

jébe a település múltjában jelentős

gonyi-, és Sulyok arisztokrata csalá-

jobbról Lajos herceg - a későbbi II.

szerepet játszó Gersei Pethő család

dok fiaival házasságra léphessenek.

Lajos király – bíbor köntöst és nyílt

címerét helyezte. A család történeté-

A Gersei Pethő család történetének

koronát viselő alakja látható.

ről szóló oklevelekből ugyanis tud-

jelentős aktusa, a tényleges bárók so-

Az oklevél az elmúlt évszázadban is-

ható, hogy Gersei Pethő Lászlót és

raiba való belépés pillanata, 1507.

meretlen körülmények között sajnos

Pétert Zsigmond király, mint hűséges

szeptember 22-én következett be,

megsérült. Így a királyi balján meg-

alattvalóit kíséretébe vette és egy

amikor II. Ulászló király Gersei Pe-

festett Anna hercegnő alakja napja-

1435-ben kelt oklevélben felsorolta

thő Jánosnak, a királyi gyermekek

inkban már nem látható. Az alakok

érdemeiket. „Vitézül harcoltak az

udvarmesterének e tisztségében és

feje felett megfestett W L A betűk a

eretnek husziták ellen, elkísérték az

korábban is tett szolgálataira való te-

WLADISLAUS (= Ulászló) király

uralkodót a milánói és a római koro-

kintettel neki és fiának, Ferenc királyi

nevére utal.

názásokra, győzelmesen harcoltak az

kamarásnak, továbbá testvérének,

A Budán készült címeres levél törté-

ellenséges firenzeiekkel és részt vettek

Györgynek az oklevélben megfestett

neti és művészettörténeti jelentőségű

az egyházszakadást megszüntető bá-

és a szövegben leírt címert adomá-

forrás. Az udvari festő ugyanis nem-

zeli zsinaton”. Ezért birtokadomány-

nyozza, megengedve, hogy a címe-

csak a királyi család arcvonásait, de

ként megkapták Rezi és Tátika vára-

rükben a megrajzolt módon a ki-

a korabeli viseleteket, sőt a királyi

kat, valamint Keszthely és Szántó

rálynak és gyermekeinek alakja

trónszéket is aprólékos kidolgozott-

mezővárosokat. A művészettörténeti

szerepeljen.

sággal örökítette meg. Ennek alapján

kutatás szerint a zalaszántói plébánia-

Gersei Pethő János az uralkodótól

a magyar reneszánsz miniatúra fes-

templom gótikus stílusú átépítése is

„régi nemesi címerének bővítését”

tészet egyik legjelentősebb emléké-

az ő nevükhöz fűződik.

kérte, olyan módon, hogy abban a

nek tekintik. A becses oklevelet nap-

Írásunkat Huszti Zoltán úrnak, a

felmenői között megtalálható ősi

jainkban a Magyar Nemzeti Levéltár

zalaszántói Darnay Kálmán Honisme-

nemzetségek címerei is szerepelhes-

Országos Levéltára Dl. 86051 sz.-on

reti és Faluvédő Egyesület elnökének

senek. A csücskös talpú tárcsapajzs

őrzi.

kérésére készítettük.

Feiszt György
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Az IKSZT hírei

Gersei Pethő Kúria hírei

▶ Április 03. Csikós Emőke csodaszép

tojásai kerültek kiállításra a szlovéniai

Lendva Vináriumában a Négy vidék
Hímes tojásai nevű kiállításon.
▶ Április 11. Húsvétváró családi kézműves műhely volt a Kúriában, ahol
nyuszifészket készítettek a gyerekek.
Köszönöm mindenkinek aki eljött és
a segítséget is!
▶ Április 13. A II. Szántói Tojásfesztivál
Zalaszántón második alkalommal
megrendezett Tojásfesztivál napját
nem jegyezték be az égiek tavaszi
örömadó naptárjukba. Április 13-án
inkább tél volt, mint tavasz, a falu kéményei rendre pipáltak és a fesztivál
résztvevői “beszorultak” a Pethő Kúria falai közé. De milyen sötét képet
festek én itt?! A látvány, ami fogadott,
és az egész nap olyan volt, mint egy
csodás, sokszínű tavaszi virágcsokor.
A folyosókon kézművesek kínálták
portékáikat: Csikós Emőke által készített népművészeti motívumokkal
festett színes tojásokat, strucctojásból
készített ékszereket, melyeknek méltó
vetélytársai voltak Magyar Lili és
Csibrik Sanyi préselt virágokból varázsolt mesterművei. Gyönyörködhettünk még Kormos László fából faragott táljaiban, Vass Katalin horgolt
kosárkáiban és Pellek Mónika üvegben eltett főtt, füstölt fürjtojásait meg
is kóstolhattuk. Kapósak voltak a színesre pingált apró fürjtojások, a bio
mézeskalács csomagok, a gyümölcsből készült szörpök, italok is.

Zalaszántói

Kisbíró
A program egy kiállítás megnyitásával
kezdődött, melynek címe: Népművészeti tájegységek mintái tojásokon. Itt
Csikós Emőke gyönyörű írott és maratott tojásait, és Drótos Gyöngyi mézeskalács és cukorhab tojásait lehetett
megcsodálni.
A falu legügyesebb szakácsmesterei
versenyen mérettettek meg. A tojásból
készített változatos sütemények közül
Vajda Ferencné tojáslikőrös tortája
nyerte az első díjat, másodikként
Vajda Károlyné darált keksz alapú
tojássütijei, harmadikként Lengyel
Valentina Kindertojás süteménye lettek díjazva. A nyertesek ajándékban,
a látogatók kulináris örömökben részesültek. Így vált a “terülj, terülj asztalkám” egy időre a fesztivál középpontjává. Este 18 órától a Zalaszántói
Pávakör vidám népdalcsokorral szórakoztatott bennünket. Végezetül a
helybéli Színjátszókör lépett színpadra, akik méltán vitték el a pálmát, két
vidám darabjukkal tomboló sikert
aratva. Az “50.házassági évforduló”
nemcsak vicces, de nagyon hiteles és

egyben tanulságos is volt. A “Beteg a
disznó” színészei brilliánsat alakítottak, a nevetéstől a könnyeink is kicsordultak.
Dr. Dreller Éva
(Ezúton is szeretném megköszönni
mindenki segítségét, aki bármilyen módon hozzájárult a rendezvény megvalósulásához. Külön köszönet a Szántói

2019. 2. szám

Amatőr Színitársulatnak, nagyon
büszke vagyok rájuk!! Sz. K.)
▶ Április 21. Jézuskeresés
Immáron hagyományőrző módon
gyűlt össze egy kis csoport húsvét hajnalán a templom előtt C. Tóth Zoltán
szervezésében. A megszokott útvonalon haladt a menet, énekelve, fáklyával, hangolódva az ünnepre. Jó volt
látni, hogy egy-egy háznál pislákoltak
a mécsesek, égtek a kis lámpák....
▶ Április 25.-től útjára indult a Kúria
könyvtárában babák és mamák örömére a Zenebölcsi. Csikós Emőke
vezetésével a gyerekek megismerkedhetnek Mijó Manóval, együtt énekelnek, zenélnek.
▶ Június 2. Hősök és áldozatok napi
megemlékezés keretein belül először
a templomban, majd a temetőben

került sor koszorúzásra. A megemlékezésen Dr. Nagy Gyula mondott ünnepi beszédet, Tóth Violetta és Berger
Réka, a Gersei Pethő Általános Iskola
diákjai verset olvastak fel. A koszorúzáson közreműködtek a Magyar Honvédség katonái.
Köszönöm mindenkinek a segítséget és
a részvételt! (Sz.K.)
▶ Június 21. Bababörze
▶ Június 26. Könyvtármozi
Várható programok: Július 25. Zenebölcsi, augusztus 2-3. Falunap, augusztus 29. Zenebölcsi, szeptember
6-8. Lovas napok, szeptember 29. Bucsu

Zalaszántói

www.zalaszanto.hu

Eseménybeszámoló

Kisbíró
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Az RPM Autósport Egyesület 2019 év első félévének összegzése
Emlékeztetőül az RPM ASE 2018. nov-

ezen akció keretein belül hozzájárulhat-

ája 4. helyén tudott végezni, ami nagyon

emberében alakult 10 autófanatikus barát

tunk a falu és környezetének szebbé téte-

szép eredmény.

elképzeléseivel. 2019 év első félévét na-

léhez.

A Rallyross OB nyári szünetet tart, a kö-

gyon sikeresnek ítéljük. Tagjaink több

vetkező futam július 27-én lesz Fuglauban.

versenysorozatban megmérették magu-

Június 15-én a Rábaringen került meg-

kat, úgymint Rallycross Országos Baj-

rendezésre III. Metabond Rally & Tuning

nokság, Racing Stars Kupa, Rábaring

Day rendezvény. Egyesületünk tagjai is a

minirally, Devecseri szlalom kupa. A Rally-

résztvevők között voltak: Mészáros Áron,

cross OB első futamát március végén

Németh Péter, Kőnig Balázs és a 2101.

Szlovákiában rendezték. Egyesületünk

A versenynaptár szerint a Racing Stars

A hőség ellenére csak egy kisebb műsza-

tagja Horváth Krisztián is a rajtvonalon

Tehetségkutató verseny nyirádi futamát

ki probléma nehezítette a napot amit si-

állt. A pálya rettenetes minősége miatt az

2019. május 12-én rendezték volna, de az

keresen megoldottak. Ezután már csak a

egész verseny a folyamatos javításról és a

időjárásra való hivatkozásra a szervezők

véges gumikészlet okozott némi fejtörést,

túlélésről szólt, ennek ellenére Krisztián

ezt a futamot lemondták.

de sikeresen az is mind „elfogyott”.

és az Oroszlán nagyon szépen teljesített.

Májusban került megrendezésre a

A következő hétvégén június 23-án pedig

A következő megmérettetésünk április-

Rallycross OB harmadik futama a

a devecseri szlalom kupán is részt vett

ban Nyirádon történt az I. Racing Stars

Kakucsringen, melyen Krisztián szintén

Áron, Péter és a Lada, ahol nagyon szép

Tehetségkutató futammal. Itt sajnos ke-

a nevezők között volt. A futamok sikeres

eredménnyel, dobogós helyezéssel zártak.

vesebb létszámmal tudtunk részt venni,

teljesítése mellett, idézném Krisztián sza-

Az egyesület 2019. májusában tartott köz-

mint azt szerettük volna, hiszen sokak

vait, „Nem volt elég gyorsnak lennem,

gyűlése alkalmával, mint egyesületi elnök

autója erre az időpontra még nem készült

keményen védekeznem kellett az utolsó

tájékoztatást adtam a tagok számára az

el. A versenyt egyesületi tagunk Bognár

pillanatig.” Ezek a szavak teljesen megfor-

egyesület által beadott pályázatok ered-

Dávid nyerte. Résztvevők között volt

málják a hétvégét.

ményéről, illetve az aktuális pénzügyi

Bognár Roland, Léránt Attila és Vajda

Az elmaradt Racing Stars futamot június

helyzetünkről.

László.

1-2. napon rendezték meg Nyirádon.

Egyesületünk pályázat útján elnyert

A Rallycross OB második futamának,

A versenyen már jóval nagyobb létszám-

pénzösszegét teljes egészében a verseny-

húsvétkor Máriapócson a Rabócsiring

ban tudtunk részt venni. Név szerint

zőink versenyeken való részvételének

adott otthont. Hatalmas volt a küzdelem

Bognár Dávid, Bognár Roland, Léránt

biztosítására, a nevezési díjak kifizetésére

az ellenfelek között, nagyon szoros ver-

Attila, Czimondor László mi mindannyi-

fordítottuk.

seny volt, de sajnos Krisztián egy technikai

an Suzuki Swift GTI-vel, valamint Mé-

Valamint szeretnénk köszönetet monda-

hátráltatás miatt nem jutott a döntőbe.

száros Áron és Vajda László LADA 2101

ni annak a két fő zalaszántói lakosnak is,

Április hónapban Zalaszántó Község Ön-

típusú versenyautókkal. A Suzuki divízi-

akik mint magánszemély pénz adomá-

kormányzat Polgármestere felkérte egye-

ót Bognár Dávid nyerte. A Lada kupában

nyukkal támogatták egyesületünket.

sületünk tagjait, hogy a Föld Napja alkal-

Mészáros Áron és Vajda László is dobo-

Amennyiben Ön is szeretné támogatni

mából meghirdetett, a Magyar KÖZÚT

gós helyezést ért el.

egyesületünk munkáját, kérem vegye fel

által szervezett, “Jobb, ha el se dobod”

A Rallycross OB negyedik futamának

velünk a kapcsolatot.

akcióban segítsünk megszabadítani a fa-

Máriapócs és a Rabócsiring adott otthont,

A versenyek eredményeit, a tagok által a

lut az út melletti szeméttől. Az egyesület

ahol újra Horváth Krisztiánnak szurkol-

versenyekről írt összefoglalókat bőveb-

eleget tett ezen felkérésnek és örömmel

hattunk. A tikkasztó hőség és a szoros

ben az RPM Autósport Egyesület

segítettük az önkormányzat munkáját.

küzdelem nagyon kifárasztotta a verseny-

facebook oldalán olvashatják.

Szomorú tapasztalat, hogy rengeteg sze-

zőket és megviselte az autókat is. Nagyon

Baráti üdvözlettel: Czimondor László

mét van eldobálva, így örülünk, hogy

korrekt csaták után Krisztián a kategóri-

vezető tisztségviselő RPM ASE
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Közérdekű információk

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

2019. 2. szám

Kisbíró
Szerda – 07:00-11:30, 15:30-17:00
Csütörtök – 07:00-17:00
Péntek – 07:00-07:30, 10:30-14:00
Szombat és vasárnap – ZÁRVA
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

Puszták Népe
Lovas Viadal
& lovas találkozó

Zalaszántó, 2019. szeptember 7-8.

„Fordulj, kispej lovam”
táncegyüttes műsora
szombat 18:00 óra

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.
Könyvtármozi időpontjai:
(Minden hónap utolsó szerdája)
Július 31., augusztus 28., szeptember 25.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretném megköszönni
Magyar Lilinek és Csibrik Sanyinak
a Védőnői Szolgálatnak adományozott új digitális csecsemőmérleget.
Nagy segítség ez a szolgálatnak,
ugyanis eddig pótmérlegünk nem
volt. Kívánom, sokáig őrizzék jó
szokásukat, hogy a helyi közösségnek önzetlenül is segítséget nyújtanak.
A Védőnői Szolgálat nevében kívánok egészségben gazdag jókedélyű
éveket a kisbabás házaspárnak!
Tatár Melinda
Védőnő - Zalaszántó

Impresszum
Zalaszántói Kisbíró 2019. 2. lapszám
(A lap újraindulása óta a 7. lapszám)

Szombat

14:00 óra Szüreti felvonulás
Indulás az Arany Jancsi horgostól.
Megállók: Óvoda, Laki elágazó,
Gyógyszertár, Tátika Presszó
18:00 óra „Fordulj, kispej lovam” táncegyüttes
műsora a Kultúrházban, utána táncház

Vasárnap

08:00 Pályabejárás
09:00 Megnyitó, viadal kezdete
13:00 Eredményhirdetés
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A program ideje alatt büfé üzemel!

Kiadja: Zalaszántó Község Önkormányzata
Megjelenik: 310 példányban 2019.07.09-én.
Készítették: Szeitl Krisztina és Király László
Nyomda: Ziegler Nyomda Keszthely
Elérhetőségeink: Telefon: 0630/4636829 és
E-mail: kisbiro.szerkesztoseg@gmail.com

