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

Szánt

Október 12. szombaton

És öszi vásár 
Zalaszántón

Szeretettel várunk mindenkit!

Almanap
Programok:

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Délután az IKSZT udvarán:
Különleges almák kiállítása

és vására, almás sütemények
versenye, mézek, lekvárok, sajtok, 

kézműves termékek, langalló
és minden, ami almás!

Gyerekeknek ugrálóvár
és játszóház!

„Ahány ház, annyi szokás”
– almás piték másképp

(hagyományos és pudingos),
almás palacsinta, frissen préselt 

almalé és almafröccs.
Ezek fogyasztása

a látogatók részére díjmentes!

„Az egészségnek gyümölcsillata van, 
olyan mint az alma.” Hamvas Béla

Helyszín: 8353 Zalaszántó, Fő u. 83-85.

Zalaszántó Község
Önkormányzata

Gersei Pethő
általános iskolaKFT.

i

14:00 A magyar gyümölcs
Ambrus Lajos- író, pomológus
szakmai előadása

15:00 Kópékuckó Óvoda óvodásai

15:20 Ribizli bohóc interaktív 
gyerekműsora

16:00 Fergeteg táncegyüttes

16:45 Debrei Zsuzsanna és
Hertelendy Attila operettműsora

17:15 A rajzverseny és az almás 
sütemények versenyének ered-
ményhirdetése

17:30 Refolk zenekar

18:30 DJ Maci

Tisztelt Olvasó!
Zalaszántó Község Önkormányzata nevé-

ben köszöntöm Önöket a Zalaszántói Kis-

bíróban. Hosszú, küzdelmes öt esztendőt 

tudhatunk magunk mögött, amióta megvá-

lasztottak bennünket. A kezdetek nagyon 

nehézre sikerültek, hisz egy olyan hivatalt 

sikerült Zalaszántóra „hozni”, amelyiknek 

nem volt vezetője. A jegyző betegség miatt 

nem tudta ellátni a feladatát, majd hosszú 

távollét után távozott a hivatal éléről, s egy 

üres, dolgozók nélküli hivatal maradt ránk. 

Ezt követően is három jegyző váltotta egy-

mást, amit csak az elmúlt évben sikerült 

stabilizálni. Mindent elkövettünk, Várvölgy 

és Vindornyalak Önkormányzataival kar-

öltve, hogy mihamarabb tudjunk dolgozni, 

de eközben a testületeket megbüntették, mi-

vel nem tudtunk adatokat szolgáltatni.

Zalaszántó Község Önkormányzatát a 2015. 

január 1. és 2018. december 31. közötti idő-

szakban –  a Magyar Államkincstár tájékoz-

tatása alapján, – 38 millió Forint kiszabott 

bírsággal sújtották, melyből az adatszolgál-

tatás teljesítését követően 13.050.000.- Ft 

mérséklésre került, s pályázatok alapján 

megtérítésre került még 12.900.000.- Ft, s a 

ténylegesen megfizetett bírság, illetve a tá-

mogatásból levont összeg 12.050.000.- Ft.

Egy szoros, racionális gazdálkodással nem 

került a csőd szélére Zalaszántó Község Ön-

kormányzata. Még a biztonsági tartalékba 

helyezett kölcsönt sem kellett igénybe ven-

ni. A könyvelési hiányosságokat sikerült 

megoldani az Önkormányzatoknak, így 

Zalaszántónak sincs tartozása, nincs bün-

tetése, az adatszolgáltatás folyamatos, pon-

tos, a biztonságos gazdálkodás biztosított.

A szűkös gazdálkodásnak vége lett, s így már 

tervezni lehetett a munkákat. Az adósság-

konszolidációban nem részesült önkor-

mányzatok (nem volt hiteltartozása) pályá-

zatából felújítottuk a Keszthelyi utcai járdát, 

valamint korszerű fűtéssel, szigeteléssel 

befejeztük az óvoda felújítását. Ezzel az ▶

Önkormányzati beszámoló a 2014-2019. időszakról
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összeggel elszámoltunk, ami nagy segítség 

volt a helyi önkormányzatnak. Pályáztunk 

az orvosi rendelő felújítására is, amire na-

gyon nagy szükség volt, hisz évek óta nem 

volt komoly beruházás ezen a területen. 

A sikeres pályázat következtében az orvosi 

rendelő, a hozzá tartozó szolgálati lakás, a 

védőnői szolgálat helyiségei fel lettek újítva, 

csaknem negyvenmillió forintos összeggel. 

Egy korszerű, jó bútorzattal, jó hőszigete-

léssel, napelemes rendszerrel, teljes nyílás-

záró cserével valósult meg a beruházás. 

Sok éves elmaradást teljesítve. Pályáztunk 

a hivatali épület felújítására is, amihez 

csaknem nyolcmilliós pályázati összeget 

nyertünk, egy kevés önerő biztosítása mel-

lett. A födém hőszigetelése, korszerű fa 

nyílászárók beépítése, gázkazán cseréje egy 

hőtakarékos készülékre, valamint napele-

mes rendszer beépítésére került sor.

Hosszú évek elteltével sikerült megvalósíta-

ni a Parraghegyi út, belterületi részének 

leaszfaltozását, mintegy 17,6 millió forintos 

pályázati összegből, melyhez 2,6 millió fo-

rintot tett hozzá az önkormányzat.  Nagyon 

fontos volt ennek a szakasznak a megvaló-

sítása, hisz a község megítélése a sok turista 

miatt, nem volt mindegy. Összességében 

hetvenötmilliós beruházásokhoz az önerő 

biztosítását minden körülmények között 

tudtuk garantálni, s így el is tudtunk szá-

molni a pályázati pénzekkel.

Minden évben pályáztunk szociális tüzelő-

anyagra, hogy támogatni tudjuk a rászoru-

lókat a téli fűtési időszakban.  2014 – ben a 

támogatás 36 köbméter tűzifára szólt, amit 

az elmúlt évben sikerült 95 köbméterre fel-

tornázni. Ehhez az önkormányzatnak hoz-

zá kellett járulni, no meg a szállítást is bizto-

sítani kellett. Az elmúlt öt évben a támogatási 

összeg meghaladta a 6 millió forintot, amihez 

3,1 millió forinttal járult hozzá a testületi dön-

tés alapján az önkormányzat, 121 család, 346 

köbméter fához jutott ebben az időszakban.

A hivatali dolgozók béréhez is hozzájárul-

tunk, pályázati pénzből és saját erőből is. 

A pályázat során a bérkiegészítésre állami 

forrásból sikerült csaknem hatmillió forin-

tot szerezni. Pályáztunk intézményi vezetői 

jubileumi jutalomra is, ami szintén nem kis 

összeg volt, 2,2 millió forint.  Ezek az ösz-

szegek segítettek bennünket abban, hogy 

napjainkban a dolgozói létszám nem válto-

zik, s minden álláshely betöltésre került.

Sajnos a Pethő Kúria cserepezése az időjá-

rási viszonyok miatt, cserére szorult, ezért el 

is végeztünk egy ötvenszázalékos pályázati 

támogatás eredményeképpen. 4,2 millió 

forintból kapott új cserepet, s fel lettek újít-

va a kémények, s a villámhárító is. 

Az első világháborús emlékmű elkészítésé-

vel kívántunk emléket állítani hőseink tisz-

teletére a korábbi emlékmű mellett, ezzel is 

elismerve, hogy milyen nagyszerű cseleke-

detet hajtottak végre, méltó helyszínt bizto-

sítva hőseinknek. Az avató ünnepségre 

készült el Szekér Imre Tibor könyve „Az I. 

világháború hősei” címmel, ezzel is megem-

lékezve a szántói áldozatokról. 

A temető mellett megépítettük a parkolót, 

hogy ne kelljen az úton megállni a temető 

látogatóinak. A könnyebb közlekedés érde-

kében járdát építettünk, s a ravatalozó előt-

ti területet is leköveztük.

Községünkben nagyon sokszor fordult elő 

olyan helyzet, hogy a megrongálódott uta-

kat, domboldalakat javítani kellett. Ezekhez 

a vis maior pályázatok útján sikerült pénzt 

szerezni. Több útszakaszt, támfalat építet-

tünk meg, vagy történt meg a javítása, fel-

újítása. 2018 év végéig befejezett és elszá-

molt pályázataink összege az önerővel 

együtt, meghaladta a hatvanmillió forintot, 

amihez több, mint hatmillió forinttal járult 

hozzá az önkormányzat. Jelenleg is beadott 

pályázataink vannak, aminek egy részét el-

bírálták, s ezeknek folyik a pályáztatása, il-

letve a kivitelezések tervezése. Ez megköze-

líti az önerővel együtt a negyvenmillió 

forintot. További, még el nem bírált pályá-

zatunk is van, aminek a tervezett összege 

33 millió forint. 

Gyenesdiással (meg még hét település) kö-

zösen, konzorciumi pályázatban sikerrel 

szerepeltünk, aminek összege 250 millió Ft.  
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Ebből Zalaszántóra 38 millió forint kerül. 

Ez a pályázat folyamatban van, a végrehaj-

tása napjainkban is zajlik. Itt sikerült a pá-

lyázati pénzből beszerezni vendéglátáshoz, 

rendezvényekhez szükséges eszközöket, 

sátrakat. Egy kis felújítási pénzzel megépít-

hetjük a sütőházat, ahol kemence, aszaló, s 

egy fedett kis tér teszi majd lehetővé a kisebb 

rendezvények kulturáltabb megrendezését.

A képviselő testület több olyan pályázatban 

vesz részt, amik még nincsenek elbírálva, 

így azok még folyamatban vannak.

Az Ádám utca, valamint a Szabadság utca 

aszfaltozását terveztük, 38 millió forintos 

összeggel, valamint a korábban már említett 

vis maior pályázat.

Komoly gondot okozott a közvilágítás kor-

szerűsítésének kérdése. A képviselő testület 

úgy döntött, hogy a korszerű „LED” világí-

tás megjelenésével mi is lecseréljük a falu 

világítását. Ebben a folyamatban sikerült, 

úgynevezett sűrítéssel elérni, hogy több lám-

patest világít a faluban. Ezek a világító esz-

közök sokkal energiatakarékosabbak, így a 

villanyszámlánk is kisebb lesz.

A Magyar Falu Programban is pályáztunk, 

amiből a Művelődési ház nyílászáróinak 

cseréjét, hőszigetelését fogjuk megoldani. 

Ebben a programban kaptunk a művelődés 

szervező részére bértámogatást, valamint a 

nagyobb rendezvényeinkhez támogatást 

(„Szántói Vigasságok”, Lovasnapok, Alma-

nap). Ehhez nem kellett önerőt biztosítani, 

így a megítélt 21,4 millió forintot fogjuk erre 

fölhasználni. Ebben a programban pályáz-

tunk még falugondnoki kisbuszra (15 millió 

forint), óvodai udvari játékokra (5 millió 

forint), temetői urnafal kialakítására (4 mil-

lió forint) utak, zöld területek karbantartá-

sára, gépbeszerzésre (15 millió forint). Na-

gyon reméljük, hogy ezeket a pályázatokat 

siker fogja koronázni!

Fontos fejlesztés lesz még a Parraghegyi út 

folytatása, az út leaszfaltozása is, amit még 

ebben az évben tervezünk. Ehhez Révész 

Máriusz, az aktív Magyarországért felelős 

kormánybiztos úr által biztosított húszmil-

lió forintos támogatás adja az alapot, amit 

a közel, ezer méteres szakasz aszfaltozására 

fordítunk. Az alapozást saját forrásból biz-

tosítja az önkormányzat.

Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt öt évben csaknem kettőszáz-mil-

lió forintos beruházásokat hajtottunk végre, 

amihez biztosítottuk az önerőt, 14 millió 

forint formájában. Folyamatban lévő pályá-

zatainkhoz négymillió forintot biztosítunk, 

így keletkezik 62 millió forintos fejlesztés.  

Beadott, de még el nem bírált fejlesztéseink 

összege meghaladja a 110 millió forintot, ami-

hez közel 7 millió forint biztosítása szükséges.

Fontos eredménynek tarjuk, hogy a civil 

szervezetink bekapcsolódtak a falu életébe, 

amihez az Önkormányzat támogatást biz-

tosít, ezzel is elősegítve a hatékony műkö-

dést. Évente 3-4 millió forinttal járulunk 

hozzá a színvonalas munka elvégzéséhez.

Községünk önkormányzata hozzájáruló tá-

mogatását adta a Zalaszántói Petőfi Sport-

egyesületnek, hogy a Magyar Labdarúgó 

Szövetség támogatásával az önkormányzat 

területén, megépítsék a sportöltözőt. Egy 

szép, új épülettel gyarapodik községünk, 

amihez anyagi támogatást nem kellett adni. 

Ezen összegeken felül, biztosítottuk az in-

tézményeink zavartalan működését, hozzá-

járultunk a Keszthelyi Kistérségi munkához, 

a Családsegítő Társulás működéséhez, ami 

évente meghaladta a húszmillió forintot. 

Igyekeztünk biztosítani a rászorulók részé-

re a segélyeket, támogatásokat, az idősko-

rúak vásárlásait segítő, a szociális étkezést 

biztosító, a beiskolázást támogató szociális 

rendszereinkkel.

Községünk Önkormányzata komoly kap-

csolatokat alakított ki a Szlovéniai Magyar 

Önkormányzattal, folytatta együttműködését 

Szék községgel, valamint Vindornyalak te-

lepüléssel, s a környező települések önkor-

mányzataival. A sikeres kapcsolatok révén 

sokan jöttek el rendezvényeinkre, látogatták 

meg településünket, s mi is tettük ugyan ezt, 

más településeken, képviselve Zalaszántót.

Az évek során nagyon sok rendezvénnyel 

kedveskedtünk Önöknek. Nagyon reméljük, 

hogy ezek is hozzájárultak a falu pozitív meg- 

ítéléséhez, s Önök is jól érezték magukat 

azokon. Évente csaknem ötven rendezvényt 

szerveztünk, közreműködve a helyi civil 

szervezetekkel, támogatókkal, segítőkkel. 

Folytatni kell e rendezvényeink minél szé-

lesebb körben történő propagálását, hogy 

kis falunkba érdemes eljönni, megismerked-

ni a szokásainkkal, részt venni a versenye-

inken, rendezvényeinken.

Fontos feladatunk volt az elmúlt években az 

óvodai és az iskolai létszám megőrzése, il-

letve annak emelése. Ennek érdekében szer-

veztük át a támogatási rendszerünket is, de 

sokat kell tenni ahhoz, hogy megtartsuk 

intézményeinket. 

Engedjék meg, hogy megköszönjük min-

denkinek a sok segítséget, támogatást, amit 

annak érdekében tett, hogy jobban érezzük 

magunkat Zalaszántón. Köszönjük a gazda-

sági társaságok vezetőinek, az egyesületek, 

civil szervezetek tagjainak, vezetőinek, az 

intézményeink dolgozóinak, tanulóinak. 

Köszönjük a szomszédos települések veze-

tőinek, lakóinak, hogy részt vettek rendezvé-

nyeinken, köszönjük a Roma Önkormányzat 

segítő munkáját, támogatását.

Tisztelettel kérjük, hogy támogassák a jö-

vőben is az Önkormányzat munkáját, ezzel 

is segítve községünk fejlődést!

A képviselő testület nevében megköszönöm 

a figyelmét, tisztelettel: 

Dézsi Attila,

Zalaszántó község polgármestere
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„Elmúlt a nyár, itt az ősz, 
szőlőt őriz már a csősz!”
Kedves Olvasók!
A Zalaszántói Kópékuckó Óvoda a nyári 
lezárás után, augusztusban újra sok sze-
retettel várta a gyerekeket.

A nyári szünidőben elkezdődtek az udva-
ri játékok felújítási munkálatai, festés, új 

játékok telepítése. Hatalmas köszönet a 
SzK tagjainak, és mindenkinek, aki bár-
milyen formában segíti óvodánkat.
Szeretnénk, ha a rossz idő beállta előtt 
sikerülne a karbantartási munkákat elvé-
gezni, az összes játékot lefesteni.
Az idei tanévben létszámunk 23 fő, szept-
emberben 3 óvodás beszoktatása zajlott, 
az ősz folyamán még 2 kisgyermeket vá-
runk sok szeretettel. 
▶ Augusztus 30-án az iskolai tanévnyitó 
ünnepségen az elballagott nagycsoporto-
saink kis műsorral köszöntötték a tanító-
kat, tanárokat és a diákokat.
„Nagy vagyok már iskolás, kezdődjön a 
tanulás!”- hangzott versikéjükben.
Jó tanulást kívánunk nekik, sok-sok piros 
pontot, a szülőknek pedig sok türelmet! 

▶ Szeptember 7-én a szüreti felvonuláson 

vettünk részt. A „megállóknál” óvodása-
ink a szürethez, szőlőhöz kapcsolódó 
versekkel, énekekkel örvendeztették meg 
a nézőket. Köszönjük a részvételt. 
▶ Kapcsolódtunk a ” Mobilitás” program-
hoz, kirándulást szerveztünk, ahol „őszi 
kincseket” gyűjtöttünk, a közeli erdőben.  

A rendőrség jóvoltából, Lénárt József 
(KMB) a mini Kresz-parkunkban, játékos 
formában ismertette meg a gyerekekkel a 
helyes közlekedés szabályait.
▶ A Közútkezelő Kht. által meghirdetett  
„Jobb ha el sem dobod”– szemétgyűjtési 

akcióban a falu utcáin szedtük össze az 
elszórt szemetet. 
Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink szá-
mára váljon természetes igénnyé a kör-
nyezet védelme. A gyermekek életkoruk-
nak megfelelően minél több tapasztalatot 
szerezzenek az őket körülvevő természe-
ti környezetből.
▶ Takács Lászlóéknál részesei lehettünk 
a szőlőszüretnek, közelről láthatták a gye-

rekek a szőlősgazda munkáját. Megfigyel-
hették a szőlő „útját” a tőkétől, a darálón 
és a présen át a hordóig.  Természetesen 
a finom édes mustot is megkóstolhatták. 
Köszönjük! 
▶ Szeptember 27-én a Három Hegy Egye-
sülettel együtt szervezett túrán vettünk részt 
a szőlőhegyen és meglátogattuk a sztupát is.

Az elkövetkező hónapok programja:
Janikovszky Éva emlékiállítás - Sümegen 
a Városi Könyvtár gyermek részlegében,
október 4. Hévízi Óvodapedagógiai Na-
pok, október 7. Zenés műsor, október 12. 
Alma-nap, november. 11. Márton nap,
Adventi készülődés

Az óvoda hírei
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A Gersei Pethő
Általános Iskola hírei
A Nagykanizsai Tankerület Központ által 
elnyert Iskolai Közösségi Pilot projekt 
keretén belül szerveztük meg június har-
madik hetében tematikus napközis tá-
borunkat a Gersei Pethő Általános Isko-
lában. Célja a nemzeti és kulturális 
identitás erősítése, a hagyományőrzés és 
anyanyelvápolás volt. A tábor vezetői 
Rózsásné Nagy Erika és Déghyné Ivusza 
Judit, segítői Farkasné Kiss Marietta és 
Szabó Péter voltak.
Minden jelentkező – 44 tanuló – részt 
vehetett a költségmentes programokon 
teljes ingyenes ellátással. 
A programban szerepelt népmese feldol-
gozás, kézműveskedés, amelynek során 
varrtunk, hímeztünk, gyöngyöt fűztünk, 
kavicsot festettünk, batikoltunk. Látvá-
nyos kémiai kísérleteket láthattunk. 
Szkander bemutatót tartott a tapolcai 
Dóró Team. Szánti Imre és Németh Ró-
bert segítségével mi is versenghettünk 
egymással.
Megtekintettük a gyenesdiási Természet 
Háza Látogatóközpontot, ahol foglalko-
záson ismerkedtünk  környezetünkkel. 
A Festetics Imre Állatparkban ritka ma-
gyar állatfajokat, valamint különféle vad-
fajokat néztünk meg
A sok közös játék, éneklés mellett túráz-
tunk a Kovácsi-hegyre, ahol számhábo-
rúban küzdöttek meg a gyerekek.
Egész napos kirándulást tettünk a patcai 
Katica Tanyára, ahol megismerkedhet-
tünk egy gazdasággal, a hagyományos 
népi mesterségek közül a nemezeléssel. 
Ezután az élménypark attrakciói (100 féle) 
következtek, aminek sajnos nem jutot-
tunk a végére, úgyhogy, ha a szervezőkön 
és a résztvevőkön múlik, akkor mi már tud-
juk, hogy mit fogunk csinálni jövőre a va-
káció első hetében! . (Déghyné Ivusza Judit)

A szokásos nyári felújítási, karbantartá-
si munkák elkészültek, az év elején a több 
mint 40 éves elavult villanyvezetékeket 
is kicserélték.
Oktatást segítő eszközökkel is bővültünk: 
elektromos zongorát kaptunk, amivel 
színvonalasabbá tudjuk tenni a zeneokta-
tást. A mobil interaktív tábla is érdeke-
sebbé, színesebbé teszi a tanórákat, sza-
badidős programokat, amely minden 
tanteremben elhelyezhető.

Az új, 2019/20-as tanévet augusztus 30-án 
nyitottuk meg. Iskolánk tanuló létszáma 
hasonló a tavalyi évhez, első osztályba 7 
kisdiák iratkozott be, tanítónénijük: 
Rózsásné Nagy Erika.
Pedagógusaink is felkészültek a tanévre, 
tanévkezdő fórumokon vettek részt 
Nagykanizsán és Zalaegerszegen.
A mozgás, a sport az idén is fontos szere-
pet tölt be a gyerekek életben: 3-6. osztá-
lyosok minden héten egy alkalommal 
úszni járnak Keszthelyre. Iskolánk fiú 
tanulói a Bozsik-programban is részt 
vesznek. Röplabdára is van lehetőség, 
hiszen szerdánként a Sümegről járó Ka-
posi Tamás tartja az edzéseket. 
A keszthelyi Festetics György Zeneisko-
la kihelyezett zongora-és fuvola tanszaka 
működik iskolánkban. A hangszeres zene 
mellett szolfézst és zenetörténetet is ta-
nulnak diákjaink. Nagy előnynek számít 
a zenét tanuló diákoknak, hogy nem kell 
bejárniuk Keszthelyre, helyben kapják 
meg az oktatást.
A keszthelyi Család Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

dráma tagozata változatlanul működik 
iskolánkban, diákjaink a drámajátékokon 
kívül készülnek a hagyományos községi-
és társadalmi ünnepekre.
Már az idei tanévre is megszerveztük ta-
nulóinknak a színházlátogatásokat.
Az ifjúsági bérletben 3, gyermekbérletben 
4 darabot néznek meg diákjaink. A zene-
iskolásoknak filharmónia bérletre váltá-
sára is lesz lehetőségük.
Könyvtári rendezvényeink is folytatód-
nak: szeptemberben az alsó tagozatosok 
Sümegen Janikovszky Éva írónő szemé-
lyes tárgyaiból láthatnak kiállítást, majd 
könyvtári óra keretében megismerik, fel-
dolgozzák egy-egy alkotását. Október 11-én 
Vig Balázs fiatal meseíró lesz könyvtárunk 
vendége, aki interaktív módon vezeti be 
a gyerekeket meséi világába. 
Az ősz folyamán újra megszervezzük a 
Szent Mihály-napi vásárt, ahol gyereke-
ink saját ötleteiket megvalósítva készíte-
nek különböző ajándéktárgyakat, deko-
rációkat, süteményeket, és társaikkal 
csereberélnek. Az aradi vértanúkra való 
megemlékezéssel egybe kötött őszi túrát 
szervezünk okt.4-én a szülői közösséggel 
együtt.
Szeptember 16-20-ig tartott az Európai 
Mobilitás Hét, mi is csatlakoztunk a pá-
lyázathoz. A közútkezelő szervezésében 
szemétszedésen vettünk részt. A környe-
zetvédelem kiemelt célként szerepel ne-
velési programunkban.
Fontosnak tartjuk a szülőkkel való rend-
szeres kapcsolattartást, melynek fórumai 
a szülői értekezlet(szeptember 9-én tartot-
tuk), fogadóóra, (október 2-án 17.00-kor 
lesz) nyílt nap. Az idei évben a szülők az 
e-naplón, -a Krétán- tájékozódhatnak 
gyermekeik iskolai előre meneteléről, illet-
ve az érdemjegyeket nyomtatott formában 
is megkaphatják.

Összeállította: Csiszárné Babos Csilla

Az iskola hírei
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A Kúria hírei
Július 1-5. Nyári kézműves és alkotó tábor 
Az idei évben már harmadik alkalommal 
került megrendezésre a Gersei-Pethő Kú-
riában a nyári kézműves és alkotó tábor. 

Tartalmas egy hetet töltöttek el a gyere-
kek, sok újdonsággal ismerkedtek meg. 
Köszönet a foglalkozást tartóknak: Szabó 
Péternek, Magyar Lilinek és Csibrik Sán-
dornak, Csikós Emőkének, Csereyné 
Schalkhammer Ildikónak. 
Augusztus 2-3. Szántói Nyári Vigasságok
Augusztus első pénteki napján kezdődtek 
a programok. Elsőként a Boombatucada 
ütősegyüttes színvonalas műsora volt a 
Kultúrházban, majd az este folyamán 
Liszter Sándor a Tűzrózsáival lépett fel a 
Zalaszántói Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében. Másnap, szom-
baton a női kispályás labdarúgó mérkőzés 
után a Vásártéren folytatódtak a műsorok. 
A Három Hegy Egyesület szervezésében 
a Parasztolimpiának nagy sikere volt.

A pörköltfőző versenyre a szlovén test-
vértelepülésről érkezett vendégeink is 
beneveztek. A színpadon változatos prog-
ramok követték egymást, többek között a 
Széki testvértelepülésről érkezett tánco-

sok is, így minden generáció megtalálhat-
ta a számára kedvezőt. Ezúton is köszönet 
Mindenkinek, aki bármilyen módon se-
gítségével hozzájárult a rendezvény meg-
valósításához!
Szeptember 7. Szüreti felvonulás
Az idei évben először a Szántói Lovas Na-
pokkal összekötve zajlott le a szüreti fel-
vonulás. Az Arany Jancsi horgosról induló 
menet a Keszthelyi utcán, Fő utcán végig-
haladva a Kultúrháznál ért véget. Közben 
a Kópékuckó Óvodásai és a táncosok mű-
sora, valamint a Zalaszántói Pávakör és a 
Zalaapáti harmónikások fokozták a han-
gulatot. Köszönet Mindenkinek a segít-
ségért, traktorosoknak, hintósoknak, 
felvonulóknak, bort osztogatóknak, fellé-
pőknek, vendégelésben segítőknek! 
Szeptember 14. Bográcsfőző verseny
A szlovéniai Kisfaluban megrendezésre 
kerülő főzőversenyben immáron második 
évben képviseltette magát Zalaszántó. 
Két csapattal vettünk rész a versenyben, 
a Három Hegy Egyesület és a Borbarátok 
részvételével. A Borbarátok bográcsát a 
második helyezéssel jutalmazták. Köszö-
net Mindenkinek, aki eljött és részt vett a 
rendezvényen.

Programajánló
Október 12. Almanap
Október 22. Október 23-i megemlékezés 
Október 26. Pávakörök találkozója
November 10. Szárnyak Alapítvány meg-
emlékezése
November 11. Márton napi lámpás felvonulás
November 16. Adventi workshop 
November 19. Adventi workshop
November 23. Adventi workshop
November 30. I. adventi gyertyagyújtás
December 7. II. adventi gyertyagyújtás
December 8. Idősek napja 
December 14. III. adventi gyertyagyújtás
December 20. Karácsonyi műsor 
December 21. IV. adventi gyertyagyújtás

Gólyahír
2019. július 5.
Simon Szandra és Vadász
Balázs kisfia, Bátor
2019. július 17.
Kápolnás-Albeker Melinda és Kápolnás 
Olivér kisfia, Őze Horác
2019. augusztus 3. Bogdán Ágnes és Kuti 
Szabolcs kislánya, Nóra Ágnes
2019. szeptember 9. Vajdáné Rédei Diána 
és Vajda Roland kisfia, Vencel
2019. szeptember 14. Gelencsér Dorina 
és Hajas Zsolt kisfia, Zétény
2019. szeptember 17. Gabányi Melinda és 
Fáklya Sándor kisfia, Vendel
2019. szeptember 21. Varga Nikolett és 
Tóth Péter kisfia, Bérc Levente
Szívből gratulálunk a pároknak!

Házasságkötések
• 2019. augusztus 8.
Varga Nikolett és Tóth Péter
• 2019. szeptember 14.
Kulcsár Bianka és
Bognár Dávid
• 2019. szeptember 27.
Kovács Katalin és Kocsis Krisztián
Szívből gratulálunk a pároknak!
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A Három Hegy Egyesület 
nyári élményei
" Vége van a nyárnak..."  
Mi a szlovéniai testvérfalu Bográcsfőző 
versenyén búcsúztunk tőle jó hangulat-
ban. És ha már a bográcsnál tartunk! 
Mire az izgalmas lovasverseny véget ért, 
megtörtént a díjkiosztás és a nyertes ló 
megkóstolta sárgarépa koszorúját, elké-
szült Bordács András ízletes gulyása is, 
amit nagy szakértelemmel főzött a ki-
éhezett lovasoknak. Mind megették! 
Az idén már 8. alkalommal szerveztük 
meg a Puszták Népe Lovasviadalt, mely 
régi hagyományokat őriz és ad tovább. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a lovas-
viadal híre már messze túlnőtte a falu 
határát. Nyugodtan állíthatom, hogy 
jóval több volt az idelátogató, mint a 
helybéli érdeklődő szurkoló. Ez utóbbi 
egyben nagyon sajnálatos is, mivel a 
lovasok nagyon szívesen jönnek Zala-
szántóra. Idén már 24 ló és 32 lovas 
mérte össze tudását, éjszakázott a ha-
talmas katonai sátorban és élvezte az 
együtt töltött két napot. Jöttek többek 
között Tatáról, Salföldről, Martonvásár-
ról, Hévízgyörökről, Gyenesdiásról, 
meg az Őrségből is. Évről évre változik 
és nehezül a pálya, ami óriási koncent-
rációt és fegyelmet követel lótól és lo-
vastól egyaránt. Nagy örömmel gondos-
kodunk a résztvevőkről, szombaton 
közel 200 db rántott húst, meg hurkát, 
kolbászt sütöttünk, amiből a szüreti fel-
vonulás résztvevőit is megvendégeltük. 
Külön köszönet illeti mindazokat, akik 

a lovasnapokat támogatják: Almakúti 
Kft, Kehida Thermál, Hege-Tech, Szt. 
Antal Gyógyszertár Zalaszántó és Tüttő 
Nándor. A lovak köszönik a rekesz al-
mát és az ajándék szénabálákat. Sokat 
lehetne még erről a két felejthetetlen 
napról mesélni, de át kell nyergelni: 
augusztus 9-ét írjuk, indul a Balaton  
kerótúra 12 fővel, a legfiatalabb 7 éves, 

aki hősiesen nyomta a pedált, mint a 
nyereghez nem szokott felnőttek is. 
Keszthelytől Tihanyig kerekeztünk, 
Sajkodon jót fürödtünk, Szántódpusztán 
éjszakáztunk. Reggeli után visszakom-
poztunk Tihanyba, megkerülve a tó 
keleti csücskét délután visszaértünk 
tegnapi táborhelyünkre. Csillagos ég, 
egy korsó sör, kellemes társaság. A har-
madik napon már lazán vettük az aka-
dályt, kora délután érkeztünk Keszthely-
re. Végezetül néhány szó az augusztus 
3-án megrendezésre került Falunapról. 
Egyesületünk tervezte, szervezte a Pa-
rasztolimpiát, melyen 5 csapat, köztük 
szlovéniai vendégeink is beszálltak a 
mókába. Eközben a főzőverseny részt-
vevői és a HHE oszlopos tagjai mindent 
beleadtak, hogy övék legyen a legjobb 
gulyás. 
Mi nagyon elégedettek vagyunk az idei 
nyárral, szép emlékekkel telve készü-
lünk az őszi és téli programokra: 
•	 október 12. Almanap, 
•	 október 23. Tátika 56-os emléktúra, 
•	 december 30. Óév búcsúztató túra 

a Bazaltfolyosónál. 
Mindenkinek kellemes, hosszú őszt kí-
vánunk! Dr. Dreller Éva, HHE

Élménybeszámolók

Egy szántói Indiáról
Különleges élményben volt része azok-
nak, akik augusztus 23-án ellátogattak 
a Temenosz Ligetbe: községünk polgára 
– Puklics Andrea – tartott képes beszá-
molót, néhány hetes indiai utazásáról.
A beszámoló érdekességét csak növel-
te az a megközelítés, ahogy Andi inter-
pretálta: A modern európai nő, család-
anya, pedagógus benyomásai arról a 
távoli, hatalmas országról.
Az általa készített fotókkal igyekezett 
valamiféle kivonatát adni mindannak, 
amit ott látott tapasztalt, megjelenítve 
azokat a párhuzamokat, amelyek az 
európai és az indiai létben, életérzés-
ben számára megfoghatók, ábrázolha-
tók voltak.

A jurtában megjelent szép számú hall-
gatóság nagyon élvezte ezt a fajta, va-
lóban az élményszerű átélést sugárzó 
előadást. Temenosz Kulturális Egyesület

Zalaszántó Község Önkormányzata  a 
Darnay Kálmán Honismereti és Falu-
védő Egyesületnek 2015-től 2019-ig  
nagyvonalú támogatást nyújtott. Ebből 
sikerült felújítani a helyi Műemléki 
Védettség alatt álló Honismereti Ház 
(Fő u. 91.) legszebb részét. Ezzel meg-
teremtődött az a lehetőség, hogy az 
épületben a Zalaszántó Értékeit bemu-
tató állandó kiállítás valósuljon meg. 
Az egyesület köszöni az Önkormány-
zati képviselő testület 5 éves támoga-
tását. Huszti Zoltán Ferencz
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Impresszum
Zalaszántói Kisbíró 2019. 3. lapszám
(A lap újraindulása óta a 8. lapszám)
Kiadja: Zalaszántó Község Önkormányzata
Megjelenik: 310 példányban 2019.10.08-án.
Készítették: Szeitl Krisztina és Király László
Nyomda: Ziegler Nyomda Keszthely
Elérhetőségeink: Telefon: 0630/4636829 és
E-mail: kisbiro.szerkesztoseg@gmail.com

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: Bukta Enikő 
szakgyógyszerész (0620/9648-042)

Közérdekű információk, nyitva tartások és elérhetőségek

8353 Zalaszántó, Fő u. 2., 83/370-012
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 és vasárnap – ZÁRVA

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

Önkormányzati választás 2019.10.13. Zalaszántó

Farkas Lajos
polgármester- és

képviselőjelölt

C. Tóth Zoltán
polgármester-jelölt

Soós Attila Ottó
polgármester-jelölt

Soós Norbert Ferenc
képviselőjelölt

Kajdel Antal
képviselőjelölt

Dr. Kápolnás Olivér
képviselőjelölt

Vajda Károly
képviselőjelölt

Molnár Teréz
képviselőjelölt

Nagy László
képviselőjelölt

Bogdán Ildikó
képviselőjelölt

Drótos Gyöngyi
képviselőjelölt

Orsós Péter
képviselőjelölt

Szeitl Krisztina
képviselőjelölt

Bogdán Géza
képviselőjelölt

Bogdán Gézáné
képviselőjelölt

Dézsi Attila
polgármester-jelölt

Kocsis Barbara
polgármester- és

képviselőjelölt

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek:


