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A Zalaszántói önkormányzat lapja

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

Tisztelt Olvasó!

Ismét eltelt egy negyedév, ami most is magával hordozza a vírus elleni védekezést.
Nagyon sajnálom, hogy a rendezvényeinket el kellett halasztani emiatt, de az
emberek egészsége mindennél fontosabb
dolog. Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő testülete együttes döntés
alapján nagyon sok olyan rendezvényt
napolt el, amit minden évben megrendeztünk eddig. Kérem a megértésüket, s arra
kérem Önöket, hogy továbbra is vigyázzanak magukra, társaikra, ismerőseikre!
◆ Nagy örömömre szolgál, hogy ismét be
tudok számolni olyan eseményekről, ami
a falu fejlődését szolgálják. Ilyen volt a
régóta vágyott, Ádám utca aszfaltozása,

javítása. A Magyar Falu Programban végrehajtott felújítás, – remélem – sokáig
fogja szolgálni a lakosságot! Saját forrásból sikerült a Világosvári út aszfaltozásának folytatása, ami az emelkedőn be is
fejeződött. Nagyon szeretnénk további
forrásokat találni a folytatásra, hogy javítani tudjuk a hegyben lakók életminőségét. Sajnos a járvány miatt elhalasztottuk
a hivatalos átadását az óvodai játszótérnek, de a gyerekek már birtokukba vették
azt. A felülvizsgálat során kiderült, hogy
a korábban készült játékok is javításra
szorulnak, amit Bor László úr el is végzett,
így már nyugodtak lehetünk, alkalmasak
a játékra az udvari elemek. Nagyon reméljük, hogy a jövő évben meg tudjuk tartani

(Márai Sándor)

az avatást, a gyerekeknek beígért játékvasúttal együtt.
◆ Befejeződött a Kultúrház felújítása, szintén pályázati forrásból, közel 14 millió
forintos összegből, a Magyar Falu Program keretén belül. Ehhez kellett az önkormányzatnak hozzájárulni a csatorna cseréjéhez, a belső festéshez, a kazánkémény
elbontásához, bádogozáshoz, a fűtőtestek
időszerű felülvizsgálatához, az elektromos
mérő áthelyezéséhez, a környezet, az udvar rendbetételéhez, 2,2 millió forintos
költséggel.

◆ Átvételre került, – szintén a Magyar Falu
Program keretében elnyert pályázatból
– a tanyagondnoki kisbusz. Reméljük
nagy hasznára lesz a falunak a korszerű
jármű! Alkalmas a mozgássérültek szállítására, a kerekesszék szállítására, rámpa
és rögzítő segítségével. Ez a kisbusz segíti
a gyerekek szállítását, az idősek orvoshoz-,
vizsgálathoz való eljutását, a sportolók, a
rendezvényeken résztvevők utaztatását.
◆ A Hungarikum pályázatunk is sikeresen
szerepelt, 1.106.900,- forintot nyertünk
rajta, mely a Zalaszántói Pávakör éves
rendezvényére, valamint a tagok fellépőruháinak varratására lesz fordítva.
◆ Önkormányzatunkra nagy feladat vár,
két fontos területen is. Ilyen a Rózsakert
út végén lévő leszakadás, amire vis maior
pályázatot nyújtottunk be. Több szakértő

egyöntetű véleménye, hogy az út vízelvezetését a közút területére történő elvezetéssel lehet megoldani. Folynak az egyeztetések a kivitelezéssel kapcsolatban, de
az ügy nagyon sürgős, a folyamatos, gyorsan lezúduló esőzések miatt.
◆ Másik gondunk a „Kocsmaközi” híd
állapota. Sajnos a híd tartógerendái elkorhadtak, nem alkalmas a fenyőfa erre, így
azt gyorsan, szakszerűen cseréni kell.
Kérem a lakosságot, hogy a hídon óvatosan közlekedjenek, vigyázzanak!
◆ Engedjék meg, hogy megköszönjem
mindenkinek a segítségét a vasgyűjtésben,
az elektromos hulladékok begyűjtésében,
ezzel is segítve a község munkáját, hisz
ezek nem kerülnek a lomtalanítás során
a kifizetendő költségekbe. Sőt, még egy
kis hasznot is jelentenek a játszótér munkáihoz.
Tisztelt Olvasó! Kedves Zalaszántói Polgárok! Ebben az évben sor kerül a lomtalanításra. Felhívom a figyelmüket arra,
hogy csak a megjelölt lomokat szíveskedjenek fölhozni a Vásártérre, mert a nem
megfelelő (veszélyes hulladékok, kommunális hulladékok) lomokat a szállító cég
nem fogja elvinni, s az ott munkát végző
önkormányzati dolgozók sem engedik
lerakni! Nagyon szépen köszönöm az
együttműködésüket ebben a dologban is!
Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket,
az erre szánt idejüket! Mindenkit arra
kérek, hogy figyeljen embertásaira, használjon maszkot a közösségi terekben, sűrűn mosson kezet, figyeljen a fokozott
higiéniai szabályok betartására, maradjon
egészséges!

Tisztelettel:
Dézsi Attila polgármester
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Közérdekű információk

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a Zalaszántói Közös Önkormányzati
Hivatalban és a Várvölgyi Kirendeltségen
a COVID-19 humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása,
valamint a biztonságos munkavégzés
feltételei érdekében
2020. szeptember 25. napjától
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
KIZÁRÓLAG HÉTFŐI ÉS SZERDAI
MUNKANAPON BIZTOSÍTOTT.
RENDKÍVÜLI ESETBEN ELŐZETES
TELEFONOS BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN
LEHETSÉGES AZ ÜGYFELEK FOGADÁSA
A HÉT TÖBBI MUNKANAPJÁN.
Az ügyintézés során
maszk használata kötelező!
Kérjük ügyfeleinket, hogy telefonon
vagy elektronikus úton intézzék
ügyeiket!
A helyi levelek, kérelmek (lehetőleg
telefonszám, vagy e-mail cím megadásával) bedobhatók a Hivatal bejáratánál
elhelyezett postaládába.
Telefonos elérhetőségeink Zalaszántón:
83/370-001 Központi telefonszám
▶ Adó ügyek - 15 mellék
(adougy@zalaszantopm.t-online.hu)
▶ Szociális, hagyatéki, kereskedelmi,
birtokvédelmi, vízjogi engedélyezési
ügyek - 16 mellék
(szocialis@zalaszantopm.t-online.hu) 		
Igazgatási ügyek, termőföld adásvételi,
haszonbérleti szerződések kifüggesztése
- 11 mellék
▶ Pénzügyek, pénztár, személyzeti
ügyek - 13 mellék
(penzugy2@zalaszantopm.t-online.hu)
▶ Jegyző - 18 mellék
(jegyzo@zalaszantopm.t-online.hu)
Telefonos elérhetőség Várvölgyön:
83/371-401 Központi telefonszám
aljegyző, pénzügy és adóügy
(aljegyzo@zalaszantopm.t-online.hu,
penzugy2@volgynet.hu, ado@volgynet.hu).
Az anyakönyvi eljárásokkal kapcsolatos
ügyintézés során, amennyiben a
személyes megjelenés szükséges,
kérjük, hogy szíveskedjenek előzetesen
telefonon egyeztetni a helyettesítő
anyakönyvvezetővel 83/312-737
telefonszámon.
Megértésüket köszönjük!
Zalaszántó, 2020. szeptember 24.
Lukács Ágnes jegyző
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Az elektromos hulladékot 2020.10.12-ig lehet behozni a Kúria udvarára.
Az elszállítás 2020.10.13-án lesz.

LOMTALANÍTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Zalaszántó település lomtalanításának időpontja: 2020. október 12. Hétfő
A lomhulladékot a településen kihelyezett konténerekbe lehet elhelyezni.
A lomtalanítás során csak nagy darabos hulladék kerül elszállításra. A lomtalanítás
során a konténerbe helyezhető hulladékok az alábbiak:
• bútor, berendezési tárgy, eszköz (ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas)
• hordó • kerti garnitúra • szőnyeg • nagyobb játék • évi egyszer maximum 4 db /porta
gumiabroncs ( személyautó)
Maximum 10 kg/fő súlyban kerülhet lom hulladék elhelyezésre a konténerbe.
Értelemszerűen lomtalanítást csak díjfizető ügyfél vehet igénybe!
Lomtalanítás során a konténerbe az alábbi hulladékok nem helyezhetőek el:
-a háztartásokban naponta képződő hulladék (kommunális hulladék,
gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)
- ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladék,
gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék
- veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok,
hígító, pala, akkumulátor, stb.)
- építési törmelék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablak üveget tartalmazó nyílászáró,
kőzetgyapot, lapátos áru: homok, cement, mészhidrát stb.)
- elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök)
- valamint: autóbontási hulladék, gépjárműroncs - ruhanemű - zöldhulladék
(ág, nyesedék, lomb, fű) - állattetem - szénpor, hamu, föld - elkülönítetten gyűjtött
üveg, papír, műanyag és fém hulladék
Gazdálkodó szervezetek nem helyezhetnek el hulladékot a konténerben!
Kollégáink hulladékot földről ömlesztve nem szállítanak el, így a konténer mellé
kihelyezett hulladékot sem! ZALAISPA Nonprofit Zrt.

AGRÁRCENZUS 2020 MEZŐGAZDASÁGRÓL A MEZŐGAZDASÁGÉRT
2020. szeptember 19. - november 22. között a Központi Statisztikai Hivatal
teljeskörű mezőgazdasági összeírást hajt végre.
Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat.
Kérjük, fogadják bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre
az összeírás gyors és szakszerű lebonyolításában!
Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság
aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai
és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában,
ezért a pontos válaszadás közös érdekünk.
Az adatszolgáltatás kötelező!
INFORMÁCIÓK: Hegedűs Ágostonné Évi 0630/330-0722

MEGHÍVÓ

Zalaszántó Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2020. október 21. (szerda) 18:00 órai
kezdettel közmeghallgatást tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Gersei Pethő Kúria
Nagyterme – 8353 Zalaszántó, Fő u. 85.
Javasolt napirend:
1. Tájékoztatás az Önkormányzat 2020.
évi pénzügyi és vagyoni helyzetéről
Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester
2. Tájékoztatás Zalaszántó Község
Önkormányzata 2020. évben végzett
munkájáról, 2021. évi fejlesztési terveiről
Előterjesztő: Dézsi Attila polgármester
3. Közérdekű kérdések, felvetések,
a helyi környezet védelme
Tisztelettel: Dézsi Attila polgármester

Papírgyűjtés az iskolában!
A Gersei-Pethő Általános Iskola
szeptember 24-től október 19-ig
papírgyűjtést szervez az iskola udvarán.
Gyűjtenek fekete-fehér és színes
újságokat, könyveket, füzeteket,
szórólapokat, kivéve kartondobozokat.
A hozott papírokat az iskola udvarán
helyezik el egyelőre, a konténer
október 20-án érkezik. Kérjük, hogy
amennyiben felesleges papírhulladékuk
van, juttassák el iskolába, ha ez nem
megoldott, az ideszállításba tudnak
segítséget nyújtani.
Telefonszám: 83/370-007

www.zalaszanto.hu
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Kotsy Nándor (1925-2020)
A zalaszántói darálómalom egykori tulajdonosa,
az egész életében különösen aktív és tevékeny
Kotsy Nándor 2020. július 6-án, 95 éves korában
elhunyt. Hosszú élete során a huszadik századi
magyar történelem sorsfordító eseményeinek sora
számos alkalommal megpróbáltatások elé állította,
amelyekben mindig igyekezett helytállni.
Kotsy Nándor 1925-ben született egy zalaszántói iparoscsalád egyetlen gyermekeként. Édesapja, Kotsy Ferenc a
helyi gőzmalom üzemeltetője, évekig a Zalaszántói
Iparoskör elnöke és a község elismert előljárója volt.
Fiát is iparos pályára szánta, ezért Nándor az elemi
iskola elvégzését követően előbb Tapolcán járt polgári
iskolába, majd Székesfehérváron tanult a Magyar Királyi Állami Gróf Széchenyi István Ipari Középiskolában. A háború alatt, 1944 őszén légitámadás során
bombatalálat érte az iskolát, a tanítás abbamaradt és a
diákokat hazaküldték. Kotsy Nándor hazautazott Zalaszántóra, ahonnan 1944 decemberében őt – a még nem
katonakorú társaival egyetemben – leventeként elvitték
a háborús végnapjait élő Németországba. Ott egy gyűjtőtáborba került, ahol főként romeltakarítási feladatokat kellett végeznie. A tábor feloszlatását követően,
1945 tavaszán néhány társával együtt gyalog vágott neki
a hazaútnak, és rendkívül sok viszontagság, megpróbáltatás és nélkülözés után 1945 augusztusában tért haza.
Ettől kezdődően Zalaszántón élt a családjával. 1945
novemberében a Kotsy család vásárolt egy leromlott
állapotú malomépületet, amiből egy teljesen új malmot
építettek, üzembe helyeztek és takarmánydaráló malomként használtak. A kommunista politikai hatalomátvétel utáni intézkedések következtében 1952-ben a
családot kuláknak nyilvánították, az állam elvette a
malmot és a cséplőgépeket, így a család megélhetés
nélkül maradt. Ekkor Kotsy Nándor jelentkezett a
keszthelyi gépállomásra, ahol 1953-tól kezdődően
előbb traktoros, majd brigádvezető munkakörben dolgozott. Onnan 1959-től a Szombathelyi Erdőgazdasághoz került gépkocsivezetőnek, majd 1963-tól kezdődően a Zalaszántói Termelőszövetkezetben lett
gépcsoportvezető. Innen ment nyugdíjba 1985-ben.
Azt követően azonban még dolgozott tűzrendészeti
előadóként.
A darálómalmot a család később visszakapta, de a TSZ
elvezettette a malmot hajtó patak vizét, így 1974 után
már nem használták. A malmot a ’90-es évek végén

A fotót készítette: Huszti Zoltán Ferencz

Kotsy Nándor eladta, tulajdonosa a Magyar Állam,
kezelője pedig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, aki
pályázatból felújította és 2005-től Ipartörténeti Múzeumként működik.
Kotsy Nándor egész életében rendkívül tevékeny, céltudatos, energikus ember volt, és széles érdeklődési
körrel rendelkezett. Gazdálkodott, vállalkozott (fafeldolgozással – gatterozással – foglalkozott), méhészkedett, 92 éves koráig autót is vezetett. Részt vett a település rendezvényein, különösen aktív és lelkes tagja
volt a Darnay Kálmán Honismereti Egyesületnek, és
tagja volt a Keszthelyi Ipartestületnek, valamint a Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesületnek. Zalaszántót és a
vízimalmot is a szívügyének tekintette. Igyekezett ápolni édesapja emlékét, ezért a malomban néhány évig
még üzemeltetőként is dolgozott. Aktív és dolgos mindennapjai teljessé tették az életét. Idős korában egyedül
azt sajnálta, hogy nem alapított családot. Hosszú és
tartalmas élete során számos nehézséggel kellett megbirkóznia: jól emlékezett a harmincas évek Zalaszántójára, a háborús évekre, politikai fordulópontokra, az
ötvenes évek államosításaira és az ’56-os forradalom
eseményeire, amelyekről sokat mesélt barátainak, ismerőseinek.
Személyes sorsa, megélt élményei mindannyiunk számára tanulságul szolgálnak.
Zalaszántó községe ápolja majd emlékét és megőrzi
személyét jó emlékezetében.
Pintér Márta
a Kotsy család történetének szerzője
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A Kópékuckó Óvoda hírei
Kedves Olvasó!
Az idei nyári lezárás elmaradt, ezzel is
biztosítottuk és segítettük, hogy a szülők
visszatérhessenek a munkájukhoz.
A nyár mozgalmasan telt, 12-15 fő járt
folyamatosan óvodába. Szinte minden
napra jutott valami érdekes elfoglaltság.
Sokat meséltünk, verseltünk, kézműveskedtünk. Igyekeztünk minél többet a szabadlevegőn tartózkodni

Elkészült az óvodai játszótér

Nagy örömmel vették birtokba a gyerekek
az új játékokat.

Fészekhintával, egyensúlyozó pályával,
kombinált mászókával, mászófallal,
mókuskerékkel, pollyball labdajátékkal
bővült udvarunk.
Szerencsés helyzetben vagyunk, mivel
hatalmas udvarunk van, így folyamatosan
változatos programokat tudunk biztosítani gyermekeinknek a szabad levegőn.
A gyermekek immunrendszerének erősítése a legfontosabb, bármilyen vírusról is
legyen szó, legfontosabb a mozgás, testedzés a megelőzés érdekében.
◆ Szeptemberben megkezdődött az új
nevelési év. 11 kisgyermek iratkozott óvodánkba, az ő beszoktatásunk zajlik folyamatosan, így létszámunk 26 fő lesz október végére.
A járványügyi helyzet miatt intézményünkben is szigorú higiéniai szabályok
léptek életbe.
Az óvoda területén idegenek nem tartózkodhatnak, kérjük a gyermeküket kísérő
szülőket, a maszk használatára, valamint,

hogy csak a bejárati ajtóig kísérjék gyermeküket, és ne tartózkodjanak az udvaron.
Ha bármilyen ügyben keresik fel intézményünket, kötelező a szájat- és orrot
eltakaró maszk használata.
Óvodánkban a vírusos időszakra való
tekintettel a gyermekmosdókban is fertőtlenítős szappanokat használunk.
A helyes kézmosás technikájának oktatására is sűrűbb és nagyobb hangsúlyt fektetünk. Az eddig használt tisztítószereket,
plusz fertőtlenítő szerekkel egészítettük ki,
kiemelt figyelmet helyezve a gyerekek és
felnőttek által sűrűbben használt területek
tisztítására, fertőtlenítésére.

Intézményünket továbbra is kizárólag
egészséges, tüneteket nem mutató gyermekek látogathatják. Kérjük a szülőket,
amennyiben gyermeküknél tüneteket
észlelnek, értesítsék az intézményt és forduljanak orvoshoz.
A járvány megfékezése mindannyiunk
érdeke. Köszönjük megértésüket!

www.zalaszanto.hu
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A Gersei Pethő
Általános Iskola hírei
Augusztus végén iskolánk tantestülete
örömmel kezdte el az új tanévet, hiszen
március 17-től a tanév végéig online oktatás
folyt az intézményünkben. Személyi változással kezdtük a tanévet az iskola vezetésében, mivel Molnár Teréz igazgatónő nyugdíjba vonult, így a 2020/2021 tanévtől
Horváth Judit látja el a tagintézményi vezetői feladatokat.
Legfontosabbnak tartjuk, hogy tanulóink
biztonsággal járjanak az iskolába, ezért a
járványügyi előírásokat maximálisan betartjuk, betartatjuk. Október 1-jétől nemcsak a
maszkviselés kötelező a közösségi tereken,
hanem minden reggel lázat is mérünk. Hiányzás után csak orvosi igazolással jöhetnek
a gyerekek iskolába.
Az idei 1.osztályunk 16 fővel indult, osztályfőnökük Déghyné Ivusza Judit. Ez a viszonylag „nagy létszám” bizakodásra ad okot,
hogy lassan talán növekedni fog tanulóink
száma, amely már ebben a tanévben be is
igazolódott.

„Elsős lettem”
Mindig meghatározó élmény marad, ami
először történik meg velünk. Az alkalomhoz
illő ünneplő ruhában jelentek meg Ibolya
és Andrea óvónénik kíséretében a leendő
kis elsősök a tanévnyitón. Hiszen igazi
öröm, amikor egy új szakasz veszi kezdetét
életüknek. Nagy szeretettel hallgattuk versmondásukat, amit elismerő tapssal jutalmaztak az iskolások.
A jól sikerült bemutatkozás adta bátorsággal
lépték át a gyerekek az iskola kapuját az első
tanítási napon. 16 kisdiák kezdte meg idén
iskolánkban a tanulmányait. Izgatottan barátkoztak az új osztálytársakkal, az ismeretlen környezettel, tantermükkel és a tudást
rejtő gyönyörű új könyvekkel. A kihívás
azonban nem kicsi, hiszen az idén lépnek
be a betűk és a számok rejtelmes világába.
Ehhez a különleges utazáshoz kívánunk sok
sikert, élményt és kitartást
A hagyományos iskolai rendezvényeinket
az idei tanévben is szeretnénk megtartani,
egyenlőre iskolai keretek között.

▶ Augusztus 28-án volt az év nyitó ünnepségünk.
▶ Szülői értekezletet tartottunk szeptember
elején, ahol az éves tennivalókat beszéltük
meg a szülőkkel illetve megválasztották a
Szülői Közösség tagjait is.
▶ Az őszi hónap első programját – az őszi
túrát, a Magyar Diáksport Napján – az időjárás nem tette lehetővé, bepótoljuk majd.
Októberben megemlékezünk a
◆ Zene világnapjáról ◆ az aradi vértanúkról
◆ az 1956-os forradalomról
A továbbiakban tervezzük az adventi gyertyagyújtást ◆ Mikulás napot ◆ karácsonyi műsort.
A szünetek időtartama is meghatározásra
került:
◆ Őszi szünet: 2020.okt.23-nov.1.(utolsó
tanítási nap okt. 22., első tanítási nap nov. 2.)
◆ téli szünet: 2020.dec.19- 2021.jan.3. (utolsó
tanítási nap dec.18.-első tanítási nap 2021.
jan.4.)
Papírgyűjtést szervezünk októberben
(okt.20-án viszik el) az iskola udvarán.
Az összegyűjtött papírok lehetnek: feketefehér-színes újságok, szórólapok, könyvek,
füzetek. Kartonok, dobozok ne legyenek!
Ezúton is kérjük a szülőket, hogy az iskola
online felületein (Kréta, Facebook, Classroom) is tájékozódjanak, legyenek elérhetőek. Fontos, hogy valós, működő telefonszámokat, email címeket közöljenek az
osztályfőnökökkel!

Országos versmondó versenyen
Tavasszal a keszthelyi Népmesepont adott

otthon a „Regösök húrján” országos versmondó verseny területi fordulójának.
Iskolánkból Neményi Hanna vett részt a
versenyen, ahol továbbjutott az országos
döntőre. A gálát 2020. szept. 26-án rendezték meg Budapesten a Fővárosi Művelődési
Házban. Hanna Kányádi Sándor: Az okos
kos című versét mondta. A zsűri teljesítményét bronz minősítéssel értékelte. A zsűri
elnöke Lutter Imre, a Magyar Versmondók
Egyesületének elnöke volt. Nagyon büszkék
vagyunk Hannára, aki már több szavalóverseny- Illyés Gyula vers-és prózamondó verseny, Rímramazuri (kortárs költők művei),
„Szép magyar beszédért” alapítvány versenye, Móra –napok- részt vevője, nyertese is
volt. Meseíró pályázatokon is szerepelt pl:
Sümegen. Nagyon megbízható, szorgalmas,
tehetséges versmondó. Szereti az irodalmat,
a verseket, szívesen is tanulja őket. Előadásában jól használja a
vers-és prózamondás eszközeit, szépen beszél, arikulál.
Fontos, hogy az
egyéniségéhez illő
műveket válasszon,
ez az alapja a sikeres
versmondásnak, előadásnak. Hannának
további sikereket kívánunk!
Az oldalt összeállította: Csiszárné
Babos Csilla
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A HHE nyári beszámolója
Az idei 3.negyedév elteltével sajnos az
elmaradt rendezvények listája sokkal
hosszabb, mint amiket meg tudtunk tartani. Kivételt képez az augusztus 14-16ára tervezett hagyományos Kero Túra.
Egyesületünk megalakulása óta /2010/
vesz részt ezeken a biciklitúrákon, az idén
22 fő, ebből 3 gyermek vállalkozott a hos�szú útra. Az útvonal is nagyjából ugyan az:
Első nap Tihanyig kellett tekerni, és mivel
az esőkabátokra is szükség volt, lemondtunk a sajkodi lubickolásról. Szokásunkhoz híven, Szántódpusztán töltöttük az
éjszakát, valamicskét alvással is... Másnap
Tihanyból vitt az út, illetve a kerékpár a
Balaton keleti szélét megkerülve, vissza
Szántódpusztára, ahol már csak annyi
erőnk maradt, hogy megemeljük a poharat. A harmadik napon épségben és
megizmosodva-az ülőizmokat is beleértve- hazaértünk, és fogadalmat tettünk,
hogy jövőre időben elkezdjük az edzést.
Erről a programról soha nem fogunk lemondani, mint ahogy a Lovasnapokról
sem!
Szerencsére ugyanezt vallják a már 9. éve
hozzánk hű lovasok, akik 25 fővel és a
székesfehérvári íjászok 6 fővel szeptember
19-20-án örömmel jöttek Zalaszántóra.
Élvezik egymás társaságát és a megmérettetést is, ezzel minden bizonnyal a lovak
is egyetértenek.
Két pályán zajlott a küzdelem, 1 főbíró,
2 pályabíró és 4-4 segítő szakavatott,
gyakorlott közreműködésével.

A lovas viadalt a HHE lelkes tagjai és családjuk követte, izgulta végig.

„Van valami a lovak külsejében, ami jót
tesz az ember bensőjének”
Az eredményhirdetés a lányok lovaglás
iránti vonzalmát és rátermettségét bizonyította, az első helyet egy martonszállási
leány nyerte el. Gratulálunk!

A Három Hegy Egyesület idén ünnepli/
ünnepelné megalakulásának 10. évfordulóját. Ki a megmondhatója annak,
hogy lesz-e módunk rá?
A Kisbíró 4. számában majd beszámolunk
róla.
Addig is mindenkinek kellemes őszi napokat, heteket és örömteli karácsonyi
előkészületet kíván az egyesület nevében:
Dr. Dreller Éva

2020. 3. szám

SPARTAN TRAINING GROUP
ZALASZÁNTÓ
Kisbíró: Mi az a Spartan Race?
Forgácsné Bittner Erika: Összefoglalva
azt mondanám, hogy egy életfilozófia.
De amit az emberek többsége lát belőle, az egy terepfutó akadályverseny.
Bátorság, kitartás és nagyvonalúság.
Talán ez a három szó a legmeghatározóbb.
Kisbíró: Bátorság és kitartás?
FBE: Igen. Mindenkinek vannak félelmei, és ezekkel találkozhat a pályán.
De le kell győznöd elsősorban önmagad, hogy megpróbáld. Ha nem megy,
lenyomod a büntetőket érte és majd
legközelebb menni fog. De küzdj érte!
Ha elég kitartóan gyakorolsz, előbbutóbb menni fog, és ha már megy,
akkor elkezded figyelni az idődet. Mindig találsz benne új kihívást, és persze
mindig vannak új akadályok is, amikkel
még nem találkozhattál.
Kisbíró: Milyen büntetők vannak?
FBE: Ha nem megy egy akadály általában 30 burpee (négyütemű fekvőtámasz) a„jutalom” érte, de vannak olyan
akadályok, amik nem kiválthatók.
Kisbíró: Hány akadály van egy versenyen?
FBE: Ez a távoktól is függ. A három
alaptáv a sprint, ami kb. 5 km és legalább 20 akadályt tartalmaz. A super
10 km és minimum 25 akadály, és a
beast ami 21 km és legalább 30 akadályt tartogat.
Kisbíró: Mitől leszel nagyvonalú, ha
ezt a sportot űzöd?
FBE: A pályán open kategóriában megengedett, hogy segítsünk egymásnak,
és ez ott nem is kérdés. Mindenki segít
a másiknak, legyen ez akadály, vagy
valamilyen egészségügyi probléma.
Nálam például mindig 2 magnézium
van, hátha valaki begörcsöl a pályán.
Kisbíró: Milyen akadályoknál szoktatok egymásnak segíteni?
FBE: Bárhol, ahol valaki elakad. Van,
akit csak szóval, vagy tapssal elég bíztatni, mondjuk egy kötélmászásnál, de
vannak 8-10 lábas falak is, amiket én
sem érek fel. Ott általában feldobnak
a fiúk.
Kisbíró: Hogy találtál erre a sportra?
FBE: A férjem szerette volna kipróbálni,
és elkísértem az első versenyére 2018ban. Azonnal beszippantott az egész
légkör. Hihetetlen érzés egyszerre

www.zalaszanto.hu
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HÁZASSÁGKÖTÉS
2020. augusztus 29. Gelencsér László és Evellei Nóra
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

A Nyugdíjas Klub eseményei
több ezer emberrel együtt szurkolni,
izgulni, örülni.
Egyszerűen magával ragadott a hangulat, és mikor láttam a célba érkezőket, hogy milyen boldogok és örülnek
egymás sikereinek, azt éreztem, hogy
ez kell nekem is! A következő versenyre már együtt mentünk.
Kisbíró: Miért alapítottátok meg a
Spartan Training Group Zalaszántót?
FBE: Mert itt élünk, és próbálunk tenni
valamit a közösségért. Szeretnénk, ha
az emberek kicsit megmozdulnának
korra és nemre való tekintet nélkül.
Kisbíró: Hogy szeretnétek ezt elérni?
FBE: Az edzéseink teljesen ingyenesek,
és nagyon nyitottak vagyunk mindenki felé. A facebookon van egy oldalunk
is, ahol bárki kérdezhet tőlünk ezzel
kapcsolatosan, és ott hirdetjük az
edzések időpontját is. Szeretettel várunk minden mozogni vágyót!
Kisbíró: Hogyan készültök fel ezekre a
versenyekre?
FBE: Általában heti 1-2 alkalommal
tartunk edzések. Vannak futó edzések,
akadálygyakorló edzések, és van, amikor kihívásokat teljesítünk. A futóedzéseken 2 csoportban futunk. Fiúk és
lányok külön. Az akadálygyakorlókat
általában Várvölgyön tartjuk, mert a
csapatunk tagja Vipler Imre, aki a Thor
megálmodója, és volt olyan nagylelkű,
hogy felajánlotta az akadályait gyakorlásra. A kihívásokat a központ küldi le
nekünk, általában egy hónapban egy
ilyen challenge van.
Kisbíró: Mikor lesz a következő verseny
és hányan mentek a csoportból?
FBE: Ha a vírushelyzet engedi, akkor
november 7-én és 8-án megrendezésre kerül az első Honor Race Veszprémben, amire minden tagunk nevezett.
Kisbíró: Köszönjük az interjút és további sok sikert kívánunk a jövőben!

Az idei év bővelkedik meglepetésekben! A minap még egy szál pendelyben, no meg az illendőség kedvéért
pruszlikban serénykedtünk a kertben,
ma meg több házban pattog a tűz.
De mielőtt elsiratnám a nyarat, nézzük, mi mindent sikerült az elmúlt
3 hónap terveiből megvalósítanunk.
Július 15. Kirándulás a Rezi várhoz,
Zalaszántó „ madártávlatból”.
Ez nem azt jelenti, hogy léghajóba
szálltunk, vagy a vadludakkal repültünk, mint Nils Holgersson! Mi túracipőt húztunk, és nyugis tempóban
felkepesztettünk az árnyas erdei úton
a dombra. A látvány, ami fent adatott
nekünk, megérte a fáradságot! A fél
világ hevert ragyogó napsütésben a
lábunk előtt, közepén a mi kis falunkkal. Később kényelembe helyeztük
magunkat az árnyas fák alatt hívogató
asztaloknál. Ekkor derült ki, hogy
mi mindent rejtenek a hátizsákok!
Visszafelé nem volt mit cipelni...
Szeptember 11. További terveinknek
az Önkormányzattól kapott anyagi
támogatás adott szárnyat. Három kisbusz szállította a vidám, lelkes csapa-

tot Tihanyba, ahol az Apátságban,
majd az egy éve működő Levendula
Manufakturában vettünk részt nagyon érdekes idegenvezetésen. A levendula feldolgozó elsősorban kozmetikai készítményeket állít elő,
melyek természetesen helyben is megvásárolhatók. Ki tud ellen állni?
Egy rövid balatonfüredi séta után elérkezett az estebéd ideje, melyet Balatonakaliban, a Fék étterem boltíves
pincéjében fogyasztottunk el.
Ennyit a szép emlékekről!
Tervek!?
Továbbra is szeretnénk havi rendszerességgel találkozni!
Októberben, akinek kedve és kondíciója engedi, felsétálnánk a Sztupához.
Utána jól esne „egy kondérból” enni.
Novemberben fejtörő játékokkal szeretnénk agysejtjeinket megmozgatni.
Decemberben pedig 1 éves fennállásunkat méltóképpen megünnepelni.
Addig is jó egészséget és kellemes őszi
napokat kíván a Nyugdíjas Klub nevében:
Dr. Dreller Éva
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Tájékoztatás szociális tűzifa támogatásról
A kérelmezők köre:
1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosult,
2. halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagjaként jogosult,
3. rokkantsággal összefüggő nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű
ellátásban részesülők;
4. egészségi állapota, tartós betegsége, fogyatékossága, pszichiátriai, vagy szenvedélybetegsége miatt tüzelő beszerzésében gátolt;
5. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény alapján a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte;
6. aktív korú, kereső tevékenységet folytató, és családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.-Ft), egyedül
élő esetén 350 %-át (99.750.-Ft).
A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. Amennyiben egy ingatlant érintően több kérelem érkezik,
az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Kizáró okok:
a.) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
b.) azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem
fűthető,
c.) az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.
A kérelmeket az erre rendszeresített nyomtatványon (Zalaszántói Közös
Önkormányzati Hivatalban szerezhető be, illetve a honlapról is letölthető)
lehet beadni.
A kérelem mellékleteként be kell nyújtani a közös háztartásban
élőknek a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló nettó
jövedelmét tartalmazó igazolását.
A kérelem beadásának végső határideje 2020. október 31.
napja. Később beérkező igényeket nem fogadhatunk el.
A beérkező kérelmeket a Képviselő- testület zárt ülésen bírálja el.
A tűzifa kiszállítása a kérelem elbírálása után fog megtörténni.

Közérdekű információk, nyitvatartások 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:
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 ügyfélfogadás.
A Takarékbank Zrt. Mobilbank Fiókja
a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban
minden csütörtökön 8:45-től 10:45-ig áll
ügyfelei rendelkezésére.
Szent Antal Gyógyszertár:
Bukta Enikő szakgyógyszerész
Telefonszám: 0620/9648-042
8353 Zalaszántó, Fő u. 2., 83/370-012
Nyitvatartás:
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. 0630/650-7559

2020. 3. szám

▶ Falugazdász: Balazsicz Sára
0670 / 795 7199,balazsicz.sara@nak.hu
Ügyfélfogadás: havonta 1x csütörtökön
9-12 között. Időpontegyeztetés javasolt.
▶ Közvilágítási hibabejelentés az alábbi
telefonszámon: 0680/980-071 és e-mail
címen: hibabejelentes@grep.hu
▶ Nagykanizsai Járási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály, Keszthely, Kossuth u.
42. Fogadási rend: 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 és Könyvtár
nyitvatartása:
Hétfőtől-péntekig – 08:00-16:00
▶ Polgármester: Dézsi Attila
Elérhető: előzetes egyeztetés alapján
Telefon: 0630/687-3649
▶ Jegyző: Lukács Ágnes
Telefon: +36-83/370-001 (18 mellék)
▶ Aljegyző: Dr. Kozma Diána
Telefon: +36-83/371-401 és
06030/522-5774

Dézsi Attila polgármester

▶ Anyakönyvvezető: Czibor Zoltánné
Telefon: +36-83/312-737
▶ Ügysegéd: Máté Katalin
Ügyfélfogadási rend: minden páratlan
héten szerdán 8:30-12:00
Telefonszám: +3683/505-180
Ügyintézők:
▶ Dr. Bene László: szociális, gyermekvédelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, kereskedelmi, vadkár ügyek, lakcím nyilvántartás
Telefon: +36-83/370-001 (16 mellék)
▶ Vargáné Pados Szilvia (betegsége idején helyettesíti Forgácsné Bittner Erika):
igazgatási ügyek
Telefon: +36-83/370-001 (11 mellék)
▶ Söveges Judit: költségvetési és pénzügyek, könyvelés-számvitel, számlázás,
munkaügyek +36-83/370-001(13 mellék)
▶ Cséri Katalin: adóügyek
Telefon: +36-83/370-001 (15 mellék)
▶ Farkas Zsolt: műszaki ügyek (adminisztrátor) Telefon: +36-83/370-001
(12 mellék) és 0630/335-7590
▶ Czibor János: Tanyagondnok
Telefon: 0630/994-1450
▶ Czibor Nándor: Terület és közterület
karbantartó Telefon: 0630/894 7583
Impresszum
Zalaszántói Kisbíró 2020. 3. lapszám
(A lap újraindulása óta a 12. lapszám)
Kiadja: Zalaszántó Község Önkormányzata
Megjelenik: 310 példányban 2020.10.09-én.
Készítették: Szeitl Krisztina és Király László
Nyomda: Ziegler Nyomda Keszthely
Elérhetőségeink:
0630/4636829 és kisbiro.szerkesztoseg@gmail.com

