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Kisbíró
A Zalaszántói önkormányzat lapja

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

RENDKÍVÜLI HÍREINK
Tisztelt Zalaszántóiak, Kedves Olvasók!

A most megjelenő szám a Kisbírónak egy olyan időszakában van,
amikor a legfontosabb munkánk az egészségünk megőrzése.
Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, „MARADJANAK OTTHON”!
Az önkormányzat, a képviselőtestület azon dolgozik, hogy minél
kevesebben szenvedjenek ebben a betegségben. Igyekszünk továbbra is tevékenyen részt venni a falu érdekében minden olyan
munkában, ami az egészség megőrzését segíti. Pályázatokat
nyújtunk be a Magyar Falu Program keretében, valamint a megnyert pályázatainkat hajtjuk végre.
A napokban elkészült a Sztúpához
vezető út aszfaltozása, megtörtént
a hegyi utak egy részének zúzalékkal való beterítése, hengerezése,
egy-két helyen a zárófelület is le lesz
terítve. Azon vagyunk, hogy a partfalomlás megszüntetése érdekében, mihamarabb elkészüljön a támfal. A Rózsakert utcai
leszakadást is pályázatba benyújtottuk, hogy megoldást találjunk
a további erózió megelőzése érdekében. Nagyon szépen megkérem a vehemensebb autósokat, motorosokat, hogy ne most és
itt próbálják ki a vezetési tudásukat, ne itt éljék ki a versenyzési
képességeiket, mert ezek a kijavított szakaszok nem ezt a célt
szolgálják! A munkák folyamatos végzéséhez a megértésüket, a
türelmüket kérem!
Engedjék meg, hogy fölhívjam a figyelmüket arra, hogy a saját,és embertársaik érdekében, ne menjenek ki az utcára, minél
kevesebbszer menjenek el a boltba! Ne legyen lehetőség arra,
hogy a fertőzés terjedjen. Jelenleg nincs Zalaszántón fertőzött
személy, házi karanténban is csak két fő tartózkodik, akik tünetmentesek! Ahhoz, hogy ez így maradjon, nagyon fontos az
Önök segítsége, megértése, türelme!
A falugondnoki szolgálat értesíti a lakosságot, hogy aki nem tud
elmenni bevásárolni, vagy nem mehet el, az Czibor Jánosnál
(0630/994-1450) legyen kedves jelezni a kérését. Adja le a rendelését, (gyógyszer, bevásárlás, stb), írja össze a kérését, tegye
mellé a pénzt, amit helyezzen el egy nejlonba, tegye ki a kapura,
s azt igyekszünk minél előbb teljesíteni. Lesznek önkéntesek is,
akik közreműködnek a bevásárlásban. Az időseket segítjük ezzel,
mert ők a legveszélyeztetettebb korosztály!
Kérem Önöket, hogy a Húsvéti Ünnepeket is otthonaikban töltsék,
annak érdekében, hogy a következő ünnepeket már családjaik
körében ünnepelhessék! Nagyon szép, és kellemes ünnepeket kívánok a magam és a képviselőtestület nevében mindnyájuknak!
Dézsi Attila polgármester

Kedves Betegeim!

Szeretném megköszönni mindenkinek az elmúlt nehéz napokban tanúsított megértését, támogatását és türelmét. A járvány
elleni védekezés érdekében továbbra is kérem kedves Betegeimet,
hogy a gyógyszertár betegforgalmi terében EGYSZERRE CSAK
EGY EMBER tartózkodjon, a többiek egymástól kellő távolságban odakinn várakozzanak, ahogy ezt Önök eddig is türelemmel tették.
Mint ahogy már sokan tapasztalták, 2020. március 13-tól bárki
kiválthatja hozzátartozójának, ismerősének az elektronikus receptjét, de ehhez feltétlenük szükség van a kiváltandó személy
TAJ számára valamint a kiváltó személy személyigazolványára
vagy útlevelére.
Továbbra is számíthatnak rám, és ha bármire szükségük van, az
alábbi telefonszámon el tudnak érni: +36-20/964-8042
Üdvözlettel: Bukta Enikő Szakgyógyszerész

KORMÁNY

INFORMÁCIÓ

FELHÍVÁS
AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ

MARADJANAK OTTHON!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén
forduljanak a helyi önkormányzathoz!
Ez a vírus mindannyiunk életére nagy
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Bővebb információk: koronavirus.gov.hu
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Közérdekű információk

A Kúria hírei

Zalaszántói

IV. Töpörtyűsütő és Forraltbor főző verseny a Gersei-Pethő Kúria udvarán.

Január 6-12: A DJP Program pontok
pályázatának keretein belül egy 3D-s

nyomtatót kaptunk kipróbálásra egy hétre. Az iskolából osztályonként jöttek a
felsős gyerekek megismerkedni a nyomtatóval, valamint ismeretterjesztő kisfilmeket nézhettek meg a jövőbeni 3D-s
házépítésről és a 3D technológia sokrétű
felhasználásáról.
Január 10: A Zöldövezet Társulás Egyesülettől Koller Andrea tartott előadást a
modern mosható pelenkáról az érdeklődőknek.
Január 18: A Zalaszántói Borbaráti Kör
(Ányosi Lajos, Ányosi Tamás, Vass István,
Vajda Béla, Sulyok Béla, Szabó Lajos)
szervezésében került megrendezésre a

2020. 1. szám

Kisbíró

Az idei évben 20 csapat mérte össze tudását, akik között voltak helyi csapatok,
környékbeli településekről, valamint
Keszthelyről, Hévízről, Tapolcáról és Rönökről (Vas megye) érkezők is, a látogatók pedig a szomszédos megyékből és
Szlovéniából is érkeztek. A finomságokat
szakmai zsűri értékelte. Kalapos István
tartotta szóval a látogatókat és a versenyzőket, sok hasznos információt hallhattunk a különböző településekről érkezők
sütés-főzési szokásairól. A jó hangulatról
Tobak László és Dj Maci gondoskodott.
Ezúton is köszönet mindenkinek, aki segítségével hozzájárult a rendezvény megvalósításához! Nagyon jó hangulatban telt
a délután! Jövőre folytatás!
Február 8: Folytatódott a számítógépes
tanfolyam idősek részére, akik ismét 5

A Kovácsi Szőlő Hegy Borbarátai közösségének bormustrája idén is
megrendezésre került a zalaszántói Pethő Kúriában 2020. március 6-án.
A már hagyománnyá vált borversenyen a zalaszántói és vindornyaszőlősi borosgazdák
hozták el boraikat borbírálatra. Huszonnégy fehér, huszonnégy vörös és öt rozé borral neveztek a versenyre. A borbíráló bizottság tagjai: Kovács Ferencné Éva, Vízvári
Sándor és Zsiga Zsolt borászok voltak. A megjelent borosgazdák nagy érdeklődéssel
és figyelemmel várták a borbírálók észrevételeit és tanácsait. A bormustra egyik
várva várt eseménye az eredményhirdetésen túl a vacsora, ami vadpörkölt volt.
A borversenyen elért eredmények: 8 arany, 25 ezüst, 14 bronz, 4 oklevél díjazásban
részesültek a borosgazdák.
Az arany díjazásban részesültek: Ányosi Lajos Vegyes Vörös borával, Csikós József
Vegyes Fehér borával, Dick van Mourik Vegyes Vörös borával, Dóber Gábor Irsai
Olivér borával, Kardos Péter Vegyes Fehér, Chardonnay és Pátria borával, Kovács
Ferenc Pátria borával és Varga Zsolt Irsai Olivér borával. Köszönetet mondok az
összes résztvevőnek, akik megtisztelték részvételükkel. Köszönet még Zalaszántó
Község Önkormányzatának, Dézsi Attilának, Almakúti Kft.-nek Dick van Mouriknak, Rádli Lajosnak és Vajda Károlynak a támogatásért. Valamint a családomnak
és a barátaimnak a sok segítségért.
A jövőben is szeretnénk megrendezni a Bormustrát és fiatal szőlősgazdákat is bevonni erre az eseményre. Varga Zsolt Szervező, Borosgazda

alkalommal találkoztak és elmerülhettek
az internet világában.
Február 13: Baba-mama klub volt a Kúriában Tatár Melinda védőnő közreműködésével. Sok baba és mama látogatott
el hozzánk, kellemesen töltötték el az időt
babák és mamák egyaránt.

Tájékoztatás
jelenlegi EÜ. ellátásról

Értesítjük betegeinket, hogy a rendkívüli helyzett miatt kerülni kell az orvos-beteg találkozást.
Recept felírás rendelési időben, telefonon történik az alábbi számon:
83/370-009. Személyi igazolvány és
TAJ kártya bemutatásával a gyógyszerek kiválthatóak.
A háziorvos az eddigiek szerint készenlétet tart az ügyeleti idő kezdetéig, a 30/9398-139-es számon.
Az ügyelet az eddigi rend szerint működik a Keszthelyi Kórház területén
(06 92/321-000).
A fertőzéssel kapcsolatos problémák
megbeszélése a háziorvossal a megadott telefonszámon lehetséges.
A veszélyeztetett területtel kapcsolatba került lázas betegek telefonon jelentkezzenek, ahol a protokoll szerinti kikérdezés után történik ellátásukra
megfelelő intézkedés.
Fokozottan figyeljenek a higiéniás
szabályok batartására, a médiában
elhangzottaknak megfelelően!
Mindenkinek kitartást, jó egészséget kíván a házi-orvosi szolgálat
nevében: dr. Ódry Péter háziorvos

Házasságkötés

2020.04.09-én Csikós Emőke és
Berkovics Péter. Sok boldogságot
kívánunk nekik!

Gólyahír

2019.12.16.
Szabó Adrienn és
Zelena Bertalan kisfia, Zsombor
2020.02.06. Van de Bijl Diána Barbara
és Gerard van de Bijl kislánya, Diána
Szívből gratulálunk!

www.zalaszanto.hu

Zalaszántói

Egyesületek és civil szervezetek hírei

Kisbíró
A Három Hegy Egyesület eseményei
Szinte hihetetlen, hogy immár egy éve
annak, hogy beszámoltunk a HHE
tavaly februárban megrendezett hagyományos disznóvágásáról. Azóta az
idei is már csak emlék… de micsoda
szép!
2020.02.08. Egy újabb disznónak kellett életét áldoznia a falu jólétéért.
Mire kora reggel a Kúriába érkezett,
már egy lelkes, tettre kész, vidám csapat várt rá. Jól összeszokott társaság,
böllérek és az egyesület tagjai, mindenki pontosan tudja, mi a dolga.
Lendületesen haladt a munka, időnként lecsúszott 1-2 korty pálinka, leöblítve egy üveg sörrel… mindez szerves része a disznóvágásnak, na meg
tenni kell a hideg ellen is!

gulatot teremteni, a sok embert dalra
fakasztani és táncra bírni. Vidám dalolással ért véget ez a szép nap. Másnapra maradt a „romeltakarítás” de
délre ezzel megvoltunk.
Március 14-én 9 órakor indult egy 26
fős lelkes csapat, köztük 6 gyermek a
Rezi túrára. Túravezetőnk Hegedűs
Guszti, szeret meglepetésekkel szolgálni, megmutatja nekünk azokat az

3

Akikre büszkék vagyunk!
Kitüntetés

A Magyar Köztársaság Elnöke
Drótos Gyöngyi
a zalaszántói
Mézeskalács Múzeum
vezetője részére
a magyar mézeskalács kultúrtörténeti
jelentőségének megőrzését, valamint a
mézeskalács-készítés hagyományainak
és továbbadását elhivatottan szolgáló
munkája elismeréseként a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata kitüntetést adományozta, melyhez szeretettel gratulál
Zalaszántó Község Önkormányzata
és Képviselő-testülete nevében Dézsi
Attila polgármester.

Verseny

Két üstben főtt a szántai káposzta, készültek a gombócok, a hurka, a kolbász, a disznósajt, sült a szalonna,
minden jól időzítve.
Délutánra még a nap is kisütött, örömét lelte abban, amit lát, ezért bearanyozta sugaraival a rendre felaggatott
kolbászokat. Szívet melengető látvány
volt. Ha a coca látta volna, biztosan
azt mondja: „Megérte!”
Időközben a Kúria nagytermében
megtörténtek az előkészületek a vendégek fogadására. Szép számmal jöttek,
mindenki jól lakott, és elégedett volt.
Nagy örömünkre megérkezett a Zalaapáti Harmónika Zenekar is, Németh
Lajos vezetésével. Ők aztán nagyon
értenek hozzá, hogyan lehet jó han-

útvonalakat, amerre még a madár sem
jár. Lehetséges persze az is, hogy úgy
gondolja, a finom ebédért, amivel
Bordács Andrásék a hegyen várnak
bennünket, meg kell dolgozni. Mire
térdig lógó nyelvvel, 4 és fél kilométer
után célba értünk, meg is érdemeltük
a csodás paprikás krumplit. Ez a túra
is, felejthetetlen marad számunkra.
Január 11. Kolbászsütő verseny, Rezi.
6 fővel képviseltük az egyesületet, oly
jól sikerült a hagyományosan készítendő kolbászunk, hogy elismerő oklevéllel lett díjazva.
Mi is jelen voltunk a helyi Töpörtyűsütő versenyen, melyen évről évre
egyre több nevező részvételének örvendhetünk.
Itt aztán véget is ér a beszámoló. Írhatnánk még terveinkről, melyek
részben csak jövőre kerülnek megvalósításra, ha Isten is úgy akarja.
Legyünk türelmesek, bizakodók!
Mindenkinek jó egészséget.
Dr. Dreller Éva

Zalaszántói Borbaráti Kör részt vett
a tapolcai kolbásztöltő versenyen,
ahol II. helyezést értek el. Gratulálunk!

Asztalitenisz

Zalaszántó Csapata első helyezést
ért el a hatodik alkalommal megrendezett Karmacsi Asztalitenisz
Bajnokságon. Gratulálunk!
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Az óvoda hírei

Zalaszántói

Kisbíró

A Zalaszántói Kópékuckó Óvoda
az új évben is sok szeretettel köszönt mindenkit.

2020. 1. szám

A farsangi időszak lezárása, a nagyböjt kezdete. Felelevenítettük a tél-

Egy kis visszatekintéssel kezdjük az
elmúlt évre.
A karácsonyi műsor, a hagyományokhoz híven a Művelődési Házban került
megrendezésre.

Az óvodás „kis manók” lelkesen készültek, és a vastapsból ítélve nagy
sikert arattak műsorukkal. Büszkék
vagyunk rájuk, nagyon ügyesek voltak.
Január 20-án a csillagászat tudományába tekinthettünk be. „Mozgó Planetárium” keretében ismerkedhettek
a gyerekek a bolygókkal, csillagokkal.

Fantasztikus élmény volt mindenkinek.
Ismereteiket tovább bővítve az óvodában is tudományos könyveket nézegettünk, bolygókat mintáztunk
sógyurmából, űrhajókat készítettünk
-„bejárva a világegyetemet”.
Február 7-én rendeztük az óvodai
Farsangot. Köszönjük a szülőknek a
sok-sok ötletet, a házi készítésű jelmezeket, valamint a sok finomságot, amit
a gyerekeknek hoztak.

temető népszokást, kiszebábot készítettünk, és Húshagyó kedden az
óvoda udvarán nagy lármával, csörgéssel-zörgéssel, télűző mondókákkal,
énekekkel kísérve elégettük, hogy elűzzük a telet.
Március 6-án a Balatoni Múzeum
munkatársa - Németh Péter - látogatott hozzánk, hogy megismertesse a

Minden kisgyermek a jelmezéhez illő
verssel, zenével, tánccal mutatkozott be.
Természetesen az óvónénik sem maradtak jelmez nélkül.
Délután meglepetés műsor várta a
gyerekeket. Nagyotmondó Tóbiás
címmel zenés színház szórakoztatta
őket, ahova vendégül láttuk az iskola
1. és 2. osztályos tanulóit.
Február 2-án „Macis-napot” tartottunk. Mindenki elhozhatta a kedvenc
plüss-maciját, macis dalokat énekeltünk, verseket mondtunk. Beszélgettünk az időjóslásról, a népi megfigyelésekről, melyek a medvéhez kötődnek.
A gyerekek medve jelmezt is ölthettek
magukra.

gyerekekkel az 1848-as szabadságharcban használt fegyvereket. Kezükbe vehették a szablyát, puskát és Kossuth Lajos pisztolyát is.
A Keszthelyi Egry József Általános
Iskola által kiírt „Szivárvány színű
Balaton” rajzpályázaton Horváth

www.zalaszanto.hu

Zalaszántói

Kisbíró

Az óvoda hírei
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Sajnálatos módon a koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel március 16-tól
intézményünkben a rendkívüli szünet lépett életbe.

Tifani Leila 1. helyezést ért el, Elek
Sándor különdíjban részesült.
Nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen
szép eredményt értünk el.
Március 12-én nagycsoportosaink
nyílt napon vettek részt az iskolában,
ahol az 1. osztályosokkal közösen, olvasással, matematikával ismerkedtek,
tünk, „lovacskáztunk”. Egy kicsit mindenki huszár is lehetett.
Játékos formában ismerkedtünk a forradalom Buda-Pesti helyszíneivel,
„Merre jársz Petőfi Sándor?”

Megpróbáljuk a szülőkkel, rajtuk keresztül a gyerekekkel online formában
tartani a kapcsolatot. Küldjük az adott
hétre tervezett anyagot,- verseket,
mondókákat, meséket, dalokat- ötleteket az otthoni foglalkozáshoz.
Mindenkinek kitartást, sok türelmet
kívánunk, hogy mihamarabb újra találkozhassunk! Addig is „Maradj otthon!”

VÁLTOZÁS AZ ÓVODAI BEÍRATÁSBAN!
Kedves Szülők!

a 4.osztályosokkal pedig kézműveskedtek.

A 4. osztályosok kisfilmet is készítettek arról, hogy miért szeretnek ebbe
az iskolába járni. Nagyon ügyesen
bemutatták saját ötleteikkel, hogy
mennyi program, szakkör várja majd
itt a leendő elsősöket is.
Március 13-án a csoportszobában
emlékeztünk meg a ’48-49-es forradalom és szabadságharc ünnepéről.
A Himnusz meghallgatása után, az
ünnephez kapcsolódó mondókákkal,
énekekkel, versekkel kísérve menetel-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét,
a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es
nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április
21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan
nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges
iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.
Azok a gyermekek, akik a Zalaszántói Kópékuckó Óvoda körzetébe tartoznak
(Zalaszántó, Vindornyalak), automatikusan felvételre kerülnek.
Ebben az esteben a szülőknek nincs tennivalójuk. A beiratkozáshoz szükséges papírokat a nevelési év kezdetekor kell bemutatni az intézményben.
Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a
kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról,
hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni,
akkor ezt a szándékát – elektronikus úton, telefonon, postai úton vagy – különösen
indokolt esetben – személyesen jelezze óvodánk felé 2020. április 2-17-ig.
E-mail: kopekuckoovoda@gmail.com, telefonszám: 06-30/628-8871
Postacím: Zalaszántói Kópékuckó Óvoda, 8353 Zalaszántó Zrínyi u. 14.
A vezető, a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban
értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
Fekete Zoltánné óvodavezető
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Az iskola hírei

A Gersei Pethő
Általános Iskola hírei
Az új évet iskolánk harmadik és ötödik osztályos diákjai kulturális programmal kezdték a Lázár Ervin Program keretében. Zalaegerszegen a
Hevesi Sándor Színházban az Óz, a
nagy varázsló című musicalt nézték
meg. Az előadás fergetegest élményt
nyújtott a gyerekeknek. Az elmúlt
három hónapban alsós és felsős
diákjaink egyaránt színházi élmén�nyel gazdagodtak a bérletes előadásokon Keszthelyen.
A hagyományos programjaink közé
tartozik a magyar kultúra napjáról
való megemlékezés, melyet január
22-én a színjátszó szakkörösök közreműködésével tartottunk meg.
Felejthetetlen élmény volt a hatodik
osztályosok számára, hogy a Lázár
Ervin Program keretében Budapestre
a Fővárosi Nagycirkusz előadását
nézhették meg. A cirkuszi előadás
után autóbuszos városnézésen néztük
meg fővárosunk szépségeit, a csodálatos kilátásban gyönyörködhettünk
a Citadellán.

Január 14-én az iskolában farsangi
felvonulást tartottunk a Szülői Közösség segítségével, részvételével.
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Versmondóink több helyszínen is sikerrel szerepeltek februárban.
A keszthelyi Népmesepont adott helyszínt a „Regösök húrján” országos
vers- és népmesemondó versenynek.
Neményi Hanna versmondásban
arany, a mesemondásban ezüst minősítést kapott a Magyar Versmondók Egyesületétől, így meghívást
kapott Budapestre az országos
megmérettetésre. Hévízen második
alkalommal rendezték meg a Rímramazuri szavalóversenyt alsósok-

nak, ahol kortárs magyar költők műveinek elmondása volt a követelmény.
A versenyen részt vettek: Czibulka
Anna Liza 1.osztály, Igáncz Ketrin
2.osztály, Neményi Hanna 4.osztály,
Hullai Adél 4. osztály. Adél első helyezést ért el a versenyen. Hanna és
Adél felkészítő tanára: Déghyné
Ivusza Judit tanítónő volt.
A” Felfénylő szavak” versenyen
Keszthelyen Lakatos Vivien 4.osztály,

Buzás Bálint 5.osztály, Budai Csaba 6.
osztály és Csiza Anikó 8.osztályos tanuló képviselte iskolánkat.
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A Gergely- napi fesztiválon képzőiparművészet kategóriában értünk
el szép eredményeket: Horváth Nóra

1.helyezet 6. osztály, Hullai Adél 2.
helyezet, Takács Alexa 3. helyezet
6.osztály, Bicsérdi Laura 3.osztály
különdíj. Pályázatukat még beatták a
versenyre: Neményi Hanna, Csiza
Tamás, Mihályi Zsófia, Lugosi Kincső,
Berger Réka, Felker Flóra. Iskolánk
összesítésben ezüst minősítést nyert.
A zeneiskolások közül Berger Réka,
Németh Benedek 7.osztályos tanulók zeneirodalom versenyen vettek
részt Keszthelyen a zeneiskolában,
csapatversenyben 1.helyezést értek
el. A Festetics kastélyban hagyományosan megrendezett barokk hangversenyen Neményi Hanna lépett fel.
Tanára: Kósz Gyöngyi felkészítésével.
A Balaton Múzeummal szoros kapcsolatot építettünk ki az évek során,
így a 1848-as márciusi események
megismerésében Dr. Haász Gabriella

történész avatta be a gyermekeket egy
rendhagyó történelem óra keretében. Az interaktív foglalkozáson
pénzérméket, kokárdákat, különböző
dokumentumokat nézhettek meg a
gyerekek eredeti állapotukban.
Március 12-én jó hangulatú zeneterápiás foglalkozást Kőhalmi Ágnes

www.zalaszanto.hu

és Kőhalmi Balázs, a Varázshangok az
Egészségért Egyesület pedagógusai
tartottak.
Fontosnak tartjuk, hogy iskolánkat a
szülők és a gyerekek minél jobban
megismerjék, főleg a leendő első osztályosok. Ennek érdekében „Iskolahívogató” órákat szerveztünk a vár-

Kedves Zalaszántóiak!

Tekintsük át együtt röviden az RPM
Autósport Egyesület 2019-ben elért
eredményeit és érintsük pár szóban a
2020-as terveket is.
Emlékeztetőül az RPM Autósport Egyesület zalaszántói székhelyű egyesület,
amely 2018 novemberében alakult meg
tíz autófanatikus barát elképzeléseivel.
Tagjaink: Czimondor László Suzuki
Swift GTI, Horváth Krisztián Peugeot
106 GTI S16, Bognár Dávid Suzuki Swift
GTI, Bognár Roland Suzuki Swift GTI,
Mészáros Áron LADA 2101, Németh
Péter LADA 2101, Vajda Ferenc BMW
318is ?, Léránt Attila Suzuki Swift GTI,
Kőnig Balázs LADA 2101, Vajda László
LADA 2101.
Az egyesület az autósport számos területén megmérette magát, úgy mint Rallycross Országos Bajnokság, Racing Stars
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völgyi, karmacsi és zalaszántói nagycsoportos óvodásoknak. Az órákat
Rózsásné Nagy Erika és Déghyné
Ivusza Judit tanítónők tartották.
A március 15-ei műsort az iskolában
tartottuk. A színjátszó szakkör tagjai
és a 6.osztályosok elevenítették fel az
1848-as eseményeket. Az ünnepet
méltó képpen tettük emlékezetessé a

műsor utáni koszorúzással. Szeretném megköszönni a szereplő gyerekeknek a színvonalas és szép műsort.
Március 16-án sajnos iskolánk kapuja
bezárt, kérnénk a gyerekeket, hogy
nagyon vigyázzanak magukra, de ne
felejtsék el iskolai teendőiket sem.
Az oldalt összeállította:
Csiszárné Babos Csilla

Rallycross Bajnokság, Devecser Szlalom
Kupa, Rábaring minirally.
A 2019-es évet sikeresnek könyvelhetjük
el, mivel az egyes kategóriákban első helyezéseket és dobogós helyezéseket egyaránt elértünk.
A bajnokságok szerinti év végi összesített eredmények:
Horváth Krisztián RX OB Magyar Kupa
1600-as kategória 2. hely, abszolút 4. hely,
Bognár Dávid Racing Stars Bajnokság
DIV.4. kategória 1. hely, abszolút 1. hely,
Léránt Attila Racing Stars Bajnokság
DIV.4. kategória 2. hely, abszolút 2. hely,
Bognár Roland Racing Stars Bajnokság
DIV.4. kategória 3. hely, abszolút 5. hely,
Czimondor László Racing Stars Bajnokság DIV.4. kategória, 5. hely, Mészáros
Áron Racing Stars Bajnokság DIV.5. kategória 2. hely, LADA kategória 1. hely,
Vajda László Racing Stars Bajnokság DIV.5.

kategória 3. hely, LADA kategória 2. hely.
2019. október 26-án az RPM ASE megtartotta első éves záró rendezvényét.
Ennek lebonyolítására a Gersei Pethő
Kúria adott helyet. Az eseményen 50 fő
meghívott vendég vett részt, barátok,
szponzorok. A hajnalig tartó mulatozás
előtt volt közös vacsora, tombola sorsolás, illetve felvágtuk az első szülinapi
tortát. A talpalávalót Vajda László szolgáltatta. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a részvételt, illetve
a tombola nyeremény felajánlásokat.
Az RPM ASE 2020-as évben is szeretne
a már ismert versenysorozatokban részt
venni, mely események időpontjai tervezés alatt állnak. A versenyek eredményeit, a versenyekről írt összefoglalókat
bővebben az RPM ASE facebook oldalán
követhetik.
Baráti üdvözlettel:
Czimondor László egyesületi elnök
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A Nyugdíjas Klub hírei
Mi vagyunk a legfiatalabb csapat Zalaszántón, hiszen megalakulásunk
időpontja 2019. december 1. De bátran mondhatjuk, hogy mi vagyunk
szinte a legaktívabbak is, és taglétszámunk is dinamikusan növekszik. Havi
rendszerességgel találkozunk, és mindig készülünk valami programmal.
Kezdjük mindjárt 2020. január 15-el,
amikor Péntekné Kati egy különleges,
izgalmas előadással lepett meg bennünket, Zalaszántó történetével, de
nem a szokványos módon. Egy olyan
dokumentumot fedezett és dolgozott
fel, amely mindannyi-unkat lázba hozott, sok régi emléket idézett fel és
rengeteg új információval is szolgált.
Az idézett mű Kemendy Géza több
száz gépelt oldalból álló alkotása, mely
hivatalos nyomtatásban nem jelent
meg, a mai napig is csak szűk családi
körben hozzáférhető. A mélyre ható,
izgalmas mű nagy érdeme, hogy Zalaszántó történetét belehelyezi a világtörténelem eseményeibe. Az itt hallot-

tak alapján bátran mondhatjuk, hogy
Zalaszántó büszke lehet a múltjára!
A kultúra után kulináris élményben
volt részünk, a január 18-án megrendezett Töpörtyűsütő és forraltbor főző
verseny alkalmából, ahol mi „Nyüzsi
Pörcikék” álnéven startoltunk. Nagy
Laci ízletes töpörtyűje mellett, finom
sütiket és zsíros kenyeret is kínáltunk
az érdeklődőknek.
És most jön a csúcs: Február 19. a
Nyugdíjas Klub farsangi mulatsága,
melyre meghívtuk a falu összes nyugdíjasát. Legnagyobb örömünkre, megtelt a Kúria nagyterme, melyet előtte
szépen feldíszítettünk. Ígértünk meglepetést is, ami végül is, számunkra is
az lett, mert magunk sem tudtuk, mi
sül ki belőle! Mindössze két próba
után, 17 órakor kiöltözve, kisminkelve ott szorongtunk a nagyterem ajtaja
előtt.
Mi voltunk a „Nyugdíjas óvodások”.
Aki elsőként lépett a terembe, óriási
sikert aratott, szeretett óvónénink,

Közérdekű információk, nyitva tartások és elérhetőségek
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:
A koronavírus miatt kialakult rendkívüli
helyzetre való tekintettel kérjük, hogy telefonon egyeztessen időpontot, köszönjük.
Szent Antal Gyógyszertár: Bukta Enikő
szakgyógyszerész (0620/9648-042)
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
Közérdekű információk:
▶ Lénárt József r.tzls Zalaszántó Község
Körzeti megbízott.
Telefonszám: 0630/650-7559
▶ Közvilágítási hibabejelentés az alábbi

telefonszámon: 0680/980-071 és e-mail
címen: hibabejelentes@grep.hu
▶ Nagykanizsai Járási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály, Keszthely, Kossuth u.
42. kéthetente páros hét szerda
9:00-12:00
▶ 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
▶ Gersei Pethő Kúria nyitva-tartása:
Hétfőtől-péntekig – 08:00-16:00
Fogadó órák rendje:
▶ Dézsi Attila Polgármester a Hivatal
nyitvatartási idejében.
▶ Fekete Ákos Falugazdász: péntek
09:00-12:00.Tel.: 0630/953-0374
▶ Jegyző: Lukács Ágnes
Telefon: +36-83/370-001 (18 mellék)
Ügyintézők:

Bordács András, ahogy illik, szoknyában, blúzban, szőke parókával. A siker
láttán mindannyian elfeledtük a lámpalázat, egy röpke fél órára azok lettünk, amit már rég elfelejtettünk, vidám, cserfes óvódások. Volt még egy
tavaszi kavalkád a szivárvány színeiben pompázva, Takács Tiborné Erika
és Soósné Plótár Barbara előadásában.
Aztán jött az ereszd el a hajamat, játszottunk székfoglalót, táncoltunk,
énekeltünk, igazi jó farsangi buli volt.
Azt mondják, akkor kell abbahagyni,
amikor a legjobb… Ezt tesszük most
mi is kényszerűségből, de ígérjük,
hogy lesz folytatás, mindent bepótolunk majd.
Mindenkinek jó egészséget, kívánunk!
Dr. Dreller Éva
▶ Dr. Bene László: szociális, gyermekvédelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, kereskedelmi, vadkár ügyek, lakcím nyilvántartás
Telefon: +36-83/370-001 (16 mellék)
▶ Vargáné Pados Szilvia: önkormányzati testületi, titkársági ügyek, helyi rendeletek, hirdetmények, termőföld adásvétellel kapcsolatos ügyek, választási ügyek
Telefon: +36-83/370-001 (11 mellék)
▶ Söveges Judit: költségvetési és pénzügyek, könyvelés-számvitel, számlázás,
munkaügyek
Telefon: +36-83/370-001 (13 mellék)
▶ Farkas Zsolt: műszaki ügyek (adminisztrátor) Telefon: +36-83/370-001
(12 mellék)
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