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Kedves Olvasóink!

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

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
SIKERES PÁLYÁZAT
Gyenesdiás Község Önkormányzata sikeresen vett részt 
az EFOP-1.5.2-16-2017-00003 azonosítószámú pályázatán, 
amelynek megvalósításában Zalaszántó, Várvölgy, Vállus, 
Rezi, Karmacs, Vindornyalak és Vindornyafok is bekap-
csolódik.
A pályázattal 33.408.000 forintot nyertek, amit rendezvé-
nyekre, képzésekre, eszközbeszerzésre, bérköltségre és 
felújításra lehet felhasználni. A megítélt összegből a Zala-
szántói Önkormányzat 5 fő alkalmazását tudja biztosítani.
A projekt kétéves időtartamra szól és meghatározott cél-
csoportok bevonásával kerül megvalósításra.

KÖLTSÉGVETÉS
Zalaszántó község önkormányzatának testülete 2018 már-
cius 12-ei ülésén elfogadta a 2018. évi költségvetési főösz-
szegét 284.748.000 Ft. bevétellel és ugyan ennyi kiadással, 
melyben szerepelnek az intézmények költségvetései is 
(óvoda, hivatal, családsegítő szolgálat). Az előző évben 
pályázatokból nyert összegből az idei évben is kerülnek 
felhasználásra, ezért ilyen magas a költségvetés (vis maior 
pályázat és orvosi rendelő). A költségvetésből az állami 
támogatás 120.592.000 Ft. meghatározott szakfeladatokra 
(bérek és járulékai, intézmények fenntartása), az adók és 
egyéb bevételek pedig 32 MFt. és saját bevétel 9,5 MFt. 
Beruzására, felújításra 83.348.000 Ft. áll rendelkezésre.

FELHÍVÁS
A márciusi hosszú hétvégén (2018.03.14-18. között), a 
Temető utcában lévő közúti oszlopról ismeretlen tettes, 

tettesek ellopták (lehetséges, hogy születésnapi ajándék-
ként) a 20 km/órás sebességkorlátozó közlekedési táblát. 
A fenti cselekmény közlekedés biztonsága elleni bűntett, 
amely büntetési tétele akár 3 év szabadságvesztés is lehet. 
Kérjük az elkövetőt illetve elkövetőket, hogy a közúti táblát 
rakják vissza a leszerelés helyére. Köszönjük a közreműködést!

BEIRATKOZÁSOK
Iskolai beiratás: Április 12-13-án, 8-19 óra között
Óvodai beiratkozás: Április 16-17-én, 7-16 között

VÁLASZTÁS
A 2018-as magyarországi országgyűlési választás zalaszántói 
helyszíne a Gersei-Pethő Kúria (8353 Zalaszántó, Fő u. 83-85.)
Kérjük, hogy a választásra jogosult polgárok hozzanak 
magukkal egy személyazonosításra alkalmas okmányukat.

Nagy szeretettel köszöntjük Önöket az idei év első lapszámával! Bízunk benne, hogy a tavalyi év végén megjelent 
különszámunk elnyerte tetszésüket. A 2018-as évben is színes programokkal és számos érdekes rendezvénnyel 
készülnek településünk egyesületei és civil szervezetei. Természetesen önkormányzatunk szervezésében idén 
is számíthatunk a már jól megszokott ünnepségekre, megemlékezésekre, falunapra, szüreti felvonulásra és a 
hagyománnyá érett Zalaszántói Almanapra. Az események nyilvánosak és ingyenesek, amelyekre ezúton is 
szeretettel várunk minden kedves zalaszántói lakost, barátokat és hozzátartozókat egyaránt!

Az ünnepélyes átadáson beszédet mond
Manninger Jenő országgyűlési képviselő,
Zala megyei fejlesztési miniszteri biztos

MEGHÍVÓ

Köszöntőt mond Dézsi Attila polgármester

Időpont: 2018. április 4. szerda 1000 óra
Helyszín: a megújult orvosi rendelő

(8353 Zalaszántó, Fő u. 65.)

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
az orvosi rendelő felújításának

átadási ünnepségére
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Január 27-én a HHE egy remek han-
gulatú családi napot tartott a Kúriában.

Február 3-án tartották a gyerekek is-
kolai farsangi bálját.

Február 3-án a HHE Holdfénytúrát 
szervezett a Rezi várba. A rendkívül 
hideg időjárás ellenére számos egye-
sületi tag vett részt a ritka jelenség 
megfigyelésén.

Február 9-én Magyar Lili és Csibrik 
Sanyi Valentin-napi ékszerkészítő 
műhelymunkát tartott a Kúriában.

Február 10-én a Gersei-Pethő Álta-
lános Iskola szülői közösségének szer-
vezésében került megrendezésre a 
felnőtt farsang.

Február 11. A zalaszántói Borbaráti 
Kör sikeresen szerepelt a tapolcai 
Forraltborfőző és töpörtyűsütő ver-
senyen.

Programok, események

A Zalaszántói Kisbíró külön-
száma óta történt események
December 21. A Kópékuckó Óvoda 
óvodásai és a Gersei Pethő Általános 
Iskola diákjainak közreműködésével 
karácsonyi műsor került a színpadra. 

December 30. A Zalaszántói Bor-
baráti Kör sikeresen szerepelt a tapol-
cai kolbásztöltő versenyen! 

Január 13. A HáromHegy Egyesület 
hagyományaikhoz híven sikeresen 
szerepelt a rezi kolbásztöltő versenyen.

Január 20. II töpörtyűsütő és forralt-
bor főző verseny került megrendezés-
re a Borbaráti Kör szervezésében a 
Gersei Pethő Kúria udvarán.

Az idei évben gyarapodott a résztvevő 
csapatok száma, 17 társaság képvisel-
tette magát az eseményen. Nyugodtan 
kiejelenthetjük, hogy rekordszámú 
látogatottság volt! Nagyon jó hangu-
latban telt el a nap és bizony senki 
nem ment haza éhesen!
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Március 2. Varga Zsolt szervezésében 
bormustrának adott otthont a Kúria. 
Rengeteg fajta különleges bor szakmai 
zsűri vizsgálata alá került, a legjobbak 
díjazásban részesültek.

Március 14-én az 1848/49es forra-
dalom és szabadságharc áldozataira 
emlékeztünk. Ünnepi beszédet mon-
dott Haász Gabriella, a Balatoni Mú-
zeum történésze. Műsort adtak a 
Gersei Pethő Általános Iskola diákjai.

Február 11-én a zalaszántói Boszik 
részt vettek a zalaapáti Farsangi Fánk-
fesztiválon. Helyi kézműves termé-
kekkel és saját készítésű különleges- és 
hagyományos fánkokkal készültek 
erre az alkalomra.

Február 15-én Baba-mama klub volt 
a Könyvtárban. Minden hónapban 
egyszer találkoznak a mamák és ba-
báik Tatár Melinda védőnővel.

Február 17.-én volt a HHE Hagyo-
mányos disznóvágása. Korán reggel a 
Kúria udvarán került levágásra és fel-
dolgozásra a disznó. Délután jó han-
gulatban kellemes zene mellett vacso-
rával vendégelték meg az érdeklődőket.

Programok, események

Március 17-én  Zalaszántó és Vin-
dornyalak képviselői részt vettek 
Szlovéniában Szentlászlón és Pártos-
falván az ottani 1848-49’-es forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére ren-
dezett műsoron és koszorúzáson.

TŰZOLTÓKOCSI
FELÚJÍTÁSA
A Rozsdamarók Veteránjármű 
Egyesülete vállalta, hogy a falu régi 
tűzoltókocsiját restaurálja, felújítja. 
A munkálatoknak hamarosan neki-
állnak és remélhetőleg a nyár végére 
eredeti állapotába állítják vissza.
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A KÓPÉKUCKÓ ÓVODA HÍREI

Szeretnénk bemutatni óvodánkat 
azoknak a kedves olvasóknak, akik 
nem ismernek minket. Örülünk, hogy 
az újság által, ismét betekintést nyer-
hetnek a kedves Olvasók óvodánk 
életébe, rendezvényeibe, megismer-
kedhetnek nevelő-oktató munkánk-
kal. A Zalaszántói Kópékuckó Óvoda 
a Tevékenységközpontú óvodai neve-
lési program alapján végzi nevelő 
munkáját. A programunk a tevékeny-
ségeken keresztül, a tevékenység által, 
a komplex mindennapi tevékenységek 
segítségével kívánja az óvodás gyer-
mekeket nevelni, oktatni. A tevékeny-
ségközpontú nevelés egymásra épülő, 
egymással összefüggő komplex tevé-
kenységek rendszerében fejti ki hatá-
sát. Programunkat kiegészítettük a 
hagyományőrzéssel. A népi kultúra 
értékeit, hagyományait szeretnénk 
közvetíteni, mert úgy gondoljuk, hogy 
a hagyományok által őrizhetjük meg 
azon tudást és tapasztalatokat, ame-
lyeket elődeink felhalmoztak.  
Óvodánk 1963-ban épült, 55 éve áll 
az óvodáskorú gyermekek rendelke-
zésére. Az épület az évek során folya-
matos bővítéseken, korszerűsítéseken 
ment keresztül. Jól felszerelt, mind 
játékban, mind egyéb fejlesztő eszkö-
zökben egyaránt. 
Az idei tanévben egy vegyes csoport-
tal működünk. Intézményünket több 
település kis gyermekei veszik igény-
be, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, 
Vállus, Várvölgy, Keszthely és Zala-
szántó óvodásai. 
Programunk tartalmából fakad, hogy 
a néphagyományőrzés, a jeles napok 
gazdagítják a nevelésünket. Az ünne-
peket lázas készülődés előzi meg, 
igyekszünk ráhangolódni érzelmileg 
is az ünnepre. Mondókákat, verseket, 
dalokat, táncokat tanulunk, együtt 
díszítjük az ünnephez méltóan az óvo-
da csoportszobáit, helyiségeit. Ez így 
történt az egyik legkedvesebb ünne-
pünknél is, a Farsangnál. Ez az egyik 

legvidámabb nyílt nap az óvoda éle-
tében. A várva várt napot megelő-
zően, visszatérő vendégművészünk 
Áprily Géza zenés farsangi dalokkal 

szórakoztatott minket, dalait gitárral 
kísérte. Nagyon kellemes, hangulatos 
vidám délelőttöt töltöttünk el, a gye-
rekek együtt énekelhettek, zenélhettek 
a művésszel. Farsang napján, az óvoda 
apraja, nagyja jelmezbe bújt és zenés, 
táncos, jelmezekhez illő versekkel, 
műsorral szórakoztatta a kedves ven-
dégeket. A szülők különböző finom-
ságokkal, sütivel, üdítővel láttak el 
minket, amelyekből a délelőtt folya-
mán fogyaszthattak a gyerekek. 

A felnőttek világához kapcsolódó ün-
nepek, jeles napok, a gyermekekben 
érzelmi benyomásokat keltenek.
Az ünnepek értelmét később szerzett 
ismeretek világítják meg.

A Március 15.-e nemzeti ünnepünk,- 
a zászlós, menetelős huszárkapitány-
ról szóló mondókák, dalok, versek a 
fiúkban hagynak nagyobb élményeket. 

A Templom téren elhelyezett emlék-
táblánál virággal, zászlóval, emlékmű-
sorral tisztelgünk a hősök előtt. 
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A Húsvét, a tavaszi ünnepkör kedves 
népszokásai kedveltek a gyermekek 
körében. Az előkészületek ebben az 
időszakban már elkezdődnek. Folya-

matosan készítjük a dekorációt, rá-
hangoljuk gyermekeinket a közelgő 
ünnep hangulatára, értékeire. 
Óvodánkban évről évre bővül azon 

Hírek

szponzorok köre, akik anyagi, eszköz 
és egyéb felajánlással segítik nevelő 
munkánkat. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni minden önzetlen felajánlást. 
Fontos események időpontjai:
Április 16-17. Óvodai beiratás 7-16 
óra között.
Április 21. Az óvoda fennállásának
55 évfordulója alkalmára tervezett 
ünnepség 17 órakor
Május 4. anyák napja
Június 9. évzáró
Július 2-31-ig óvoda szünet!
Első nap augusztus 1., szerda.

A GERSEI-PETHŐ
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Iskolánkban hagyományosan nagy 
hangsúlyt helyeztünk a karácsonyi 
készülődésre, heteken át készültek a 
díszek, válogattuk a zenéket, tanultuk 
és próbáltuk a verseket, jeleneteket. 

Advent idején minden hétfőn más-
más osztály kedveskedett rövid mű-
sorral, s gyújtotta meg a koszorún a 
gyertyát. Műsorunkkal részt vettünk 
a falu közös gyertyagyújtásán is.
Karácsonyi vásárt rendeztünk, ahol 
saját pénzünkkel, a fabatkával fizet-
hettünk.
December 20-án örömmel tettünk 
eleget a  hévízi Teréz anya idősek Ott-
honában a meghívásnak. Iskolánk 
színjátszó csoportja és énekkara ked-
veskedett az ott lakó idős embereknek 
az ünnep alkalmával.
Idén tanulóink több adventi kézműves 
versenyen, betlehemkészítő verse-
nyen, rajzpályázaton is sikeresen sze-
repeltek. A zalaegerszegi Apáczai 

Művelődési Központ 30. karácsonyfa 
díszítő versenyén értek el „gyémánt 
csillagszóró” minősítést. Nagy sikert 
arattak saját készítésű, egyedi, kotta-
papírból készített ötletes díszeikkel.

December 18-án az Asbóth Sándor 
Középiskola diákjaiból és tanáraiból 
alakult zenekar segítségével hangolód-
tunk az ünnepre. A Gelencsér István 

Tanár Úr által vezetett zenekar a Kul-
túrházban koncertezett, melyen is-
kolánk minden tanulója részt vett.
Az iskolában a gyermekek egy kisebb 
csoportja péntekenként kézműves 
szakkörön vehet részt. Festenek, raj-
zolnak, különböző ünnepi alkalmak-
hoz kapcsolódó tárgyakat készítenek, 
varrnak, hímeznek és gyöngyöt fűz-
nek. A tanév első felében több pályá-
zaton is részt vettek a tanulók, ahol 
szép eredmények értek el. Nagyon ked-
velik ezt a délutáni tevékenységet. 
December 21-én hagyományos mó-
don karácsonyi ünnepéllyel zártuk az 
évet, melyen az iskola művészeti cso-
portjai léptek színpadra.

Országszerte január 22-én ünnepelték 
A magyar kultúra napját, nemzeti 
himnuszunk születését. Iskolánkban 
is hagyomány, hogy megemlékeztünk 
Kölcsey Ferenc: Himnusz című költe-
ményének keletkezéséről, a magyar 
kultúra jelentős eseményeiről, alakja-
iról. Az idén rendhagyó módon ▶
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idéztük fel az akkori történéseket. 
Az iskola színjátszói minden osztály-
ban versekkel, prózával tették emlé-
kezetessé az évfordulót. A kis műsor 
után a diákok a tesztelhették a tudá-
sukat e témában, hiszen mindenki 
egy TOTÓ-t töltött ki, amelyben az 
elhangzottak idézte fel.
Február 3-án a Szülői Közösség szer-
vezésében a Művelődési Házban volt 
a farsang a gyerekeknek. Már az előző 
hetekben lázas készülődés folyt az is-
kolában. A tanítók, tanárok, szülők 
segítségével jobbnál jobb jelmezek 
készültek. Mindenki ötletes produk-
ciót mutatott be. Beöltöztek a diákok, 

az osztályfőnökök is a megszokott 
módon, mozgással, zenével kiegészít-
ve az előadást. Az egyéni jelmezek is 
jól sikerültek. A zsűri ajándékokkal 
jutalmazta a legjobbakat. A felvonulás 
után következett a tombola és a tánc.

Minden tanévben színházbérletet 
vásárolnak a színházat kedvelő gyere-
kek Keszthelyre a Balaton Színházba.
Az idei évben az ifjúsági bérlet keretén 
belül három előadást tekinthetünk 
meg: A muzsika hangja, A Pál utcai 
fiúk, Valahol Európában. A bérletes 
előadáson kívül március 5-én Zala-
egerszegre utaztak diákjaink, ahol a 
Pán Péter előadást nézték meg. 

Berger Réka 5.osztályos tanuló a 
keszthelyi Festetics kastélyban Főúri 
életmód a XIX. században „ zongora 
tanszaki hangversenyen lépett fel.
Felker Flóra 2. oszt., Csiza Anikó 6.o. 
és Nagy Leila Viktória 8. o. tanuló 
képviselte iskolánkat a keszthelyi Fel-
fénylő szavak című szavalóversenyen.
Matematikából jól teljesítő diákjaink 
a Csokonai alapműveleti verseny is-
kolai fordulóján vettek részt: Ignácz 
Kevin, Kósa Benjamin 5. o, Czimondor 
Lázár, Cser Kata Lili, Horváth Nóri 
6.o., Takács Alexa , Huszti Anna, 
Horváth Nóra 4.o., Kósa Patrícia 8.o.

Tavaszi programjaink:
Április 20. Iskolánk tanulóinak mű-
vészeti bemutatója az IKSZT-ben.
Április 23-26. Múzeumpedagógiai 
foglalkozások a Balatoni Múzeumban
Május 25. Gyereknap az iskolában
Június 16. Ballagás
Június 20. Tanévzáró és bizonyítvány 
osztás
Fenntarthatósági Témahét 
Nyertes pályázat esetén június eleje: 
Erzsébet tábor

Hírek

Diákjaink nemcsak a prózai előadá-
sokat kedvelik, hanem vannak akik 
Filmharmónia bérlettel is rendelkez-
nek. Február 23-án nagysikerű kon-
certen vettek részt szintén Keszthelyen 
a Festetics György Zeneiskola növen-
dékeinek és tanárainak a részvételével.   

A Szülői Közösség február 10-én tar-
totta felnőtt bálját a Művelődési Ház-
ban. A szülők nagy lelkesedéssel ké-
szültek mindkét farsangra, hiszen még 
egy közös koreográfiát is betanultak. 

A bál bevételéből a március 5-ei szín-
házlátogatás utazási költségeihez is 
hozzájárultak, azonkívül a táborozást, 
a jutalomkönyvek vásárlását is támo-
gatják. 
A 8. osztályosok felvételi lapjait feb-
ruár 19-ig kellett továbbküldeni a kö-
zépfokú intézményekbe. Márciusban a 
tanulók szóbeli elbeszélgetésen ill. 
pályaalkalmassági vizsgálaton vesz-
nek részt a választott iskolába.
Divinyiné Zsoldos Zsuzsa 6-8. osz-
tályosoknak tartott előadást: Felelős 
szexuális élet címmel, majd a diákok 
kötetlen beszélgetésen vettek részt.
Március 6-án ifjúságvédelmi tanács-
kozáson vett részt ifjúságvédelmi fe-
lelősünk Gyenesdiáson. 

Versenyek:
Czimondor Lázár iskolánk 6. osztá-
lyos tanulója Szombathelyen a Sistrum 
zenei versenyen vett részt, ahol marim-
ba játékával ezüst minősítést kapott.
Nagy Alexander  8. osztályos tanuló 
számítástechnikai versenyen vett részt 
a keszthelyi Asbóth Sándor Közép-
iskolában.
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Kedves Szülők, Kedves Gyerekek!
Nyári kreatív és alkotó tábor lesz 
Zalaszántón 2018. július 2-től 6-ig.
Napközis jellegű tábor, reggel 8-tól 
délután 16 óráig.
Nemezelés (tarsoly, állatkák, ékszerek), 
bodzasíp, dekopázs technika, rovás-
írás, rímfaragás, íjászkodás, qvilling 
technika.
Részvételi díj: 8000 ft/fő
Jelentkezni lehet 2018. június 15-ig 
a 30/463-6829 telefonszámon.

Számítógépes tanfolyam indul ha-
marosan a Gersei-Pethő Kúriában!
▶ 65 éves kor alatt 10 fő jelentkezése esetén!
▶ 65 éves kor fölött 5 fő jelentkezése esetén!
Jelentkezni lehet: 30/463-6829

Ami ezután lesz:
Április 4. Orvosi rendelő ünnepélyes 
átadása
Ápr. 5. Kézműves foglalkozás Magyar 
Lilivel és Csibrik Sanyival a Kúriában

Április 6. Pávakörök találkozója
Április 20. Tavaszi Művészeti Fesztivál 
a Gersei Pethő Általános Iskola diák-
jainak műsora
Április 21. A Kópékuckó Óvoda fenn-
állásának 55 éves jubileumi ünnepsége
Május 04. Óvodások anyák napi mű-
sora a Kúriában
Május 12. HHE Rezi vártúrája
Május 18-19. Tojásfesztivál
Május 25. Gyereknap az iskolában
Május 27. Hősök és áldozatok napi 
megemlékezés
Június 16. Iskolai ballagás
Június 17. Vállusi kalácssütő fesztivál
Június 20. Tanévzáró ünnepély és bi-
zonyítványosztás az iskolában
Július 2-6-ig Kézműves tábor a Kúri-
ában.

A változás jogát fenntartjuk. Naprakész 
információkkal kapcsolatban a webol-
dalunkon kaphat bővebb tájékoztatást:

www.zalaszanto.hu

Zalaszántói Tojásfesztivál

Kedves zalaszántói lakosok!
Szeretettel meghívjuk Önöket 2018. 
május 18-19-én (péntek-szombat) 
tartandó Zalaszántói Tojásfesztiválra.
A programok közt egy kiállítás, to-
jásos ételek és sütemények versenye, 
felvonulás is szerepel.
Ahhoz, hogy a pénteki kiállítás meg-
valósuljon, szükségünk lenne az 
Önök segítségére, kreativitására, 
részvételére. Kérjük, hogy akinek az 
otthonában, tulajdonában van bár-
milyen tojásforma (porcelán, fa, hor-
golt, kép, egyéb) és felajánlaná egy 
kiállítás megrendezésére (a kiállítás 
után mindenki visszakapja a felaján-
lott tárgyat), kérjük, hogy május 10-ig 
az IKSZT-be eljuttatni szíveskedjen. 
Aki nem tudja elhozni, annak segít-
séget nyújtunk, ha azt a 30/463-6829 
telefonszámon jelzi. 
A szombati felvonuláshoz várunk 
minden kreatív felvonulási tárgyat 

(babakocsi, motor, lovaskocsi, sze-
kér, talicska) tojásosan feldiszítve.  
A legjobban, legszebben feldíszitett 
kocsi pénzdíjazásban részesül, 
melynek összege 30.000- forint!
Részvételi díj felvonulási tárgyan-
ként 20 db tojás (számlával igazolva 
a származási helyét). 
A tojásos ételek és sütemények ver-
senyére kérjük a résztvevőket, csa-
patokat, hogy az ételekhez felhasz-
nált tojások származását igazolják 
számlával. Az ételeknek csak tojás-
ból kell készülniük pl. kaszinótojás, 
tojássaláta, tojáspörkölt stb. A süte-
ményeknek tojás formájúnak, alakú-
nak kell lennie. Az ételek és sütemé-
nyek díjazását független szakmai 
zsűri bírálja el. Részvételi díj csapa-
tonként 10 db tojás (számlával iga-
zolva a származási helyét).
A részvételi díjhoz szükséges tojás a 
helyszínen is megvásárolható!

Bemutatkoznak Zalaszántó 
Egyesületei

Mi az a HHE?
Zalaszántó közösségi életében tevéke-
nyen közreműködik a Három Hegy 
Egyesület, melynek ugyan fő profilja 
a túraszervezés, mint pl. a hagyomá-
nyos március 15-i Rezi-vár túra – ahol 
a résztvevőket a várhoz felérve bog-
rácsban készült finom ebéd várja –  
vagy az éjszakai „Holdfény túra” a 
Tátikára, de számos rendezvényen is 
részt veszünk.
A tavalyi falunapon is „paraszt olim-
piát” szerveztünk, ahol a csapatok jó 
hangulatban a falusi élethez köthető 
feladatokban versenyeztek egymással. 
Nagy sikerrel tartunk minden évben 
disznóvágást, ami hajnalban kezdődik 
és este ér véget. Az oda látogatók a 
napközben készült finomságokat 
kóstolhatják meg, hurkát, kolbászt, 
tepertőt.
Felelevenítjük a karácsonyi ünnepek-
hez köthető „regölést”.
Nem utolsó sorban pedig már hatodik 
alkalommal került általunk megren-
dezésre szeptember második hétvégé-
jén a „Puszták Népe Lovas Viadal”, 
mely mára már országos szintűvé vált. 
2017-ben 15 lovas mérte össze tudását 
kelevézhajításban, nyilazásban, „tö-
rökfejvágásban”, rönkhúzásban, mely 
feladatok eleink harcművészetét és a 
hagyományőrző katonai kiképzést 
idézték. Az esték tábortűz melletti 
nótázással értek véget. Tavaly a koráb-
bi viadalokon készült fotókból kiállí-
tás nyílt, melyet az IKSZT-ben tekint-
hettek meg az érdeklődők, illetve a 
rendezvényt kísérő kézműves vásáron 
Magyar Lili és Csibrik Sanyi termé-
szetes anyagokból készült díszei és 
Czibor Imre kerámiái között válogat-
hattak a kedves érdeklődők.
Ha Ön úgy gondolja, hogy szeretne 
csatlakozni túráinkhoz vagy egyéb 
rendezvényeinkhez, keressen minket, 
meg fog találni!

A HHE csapata
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Bognár Dávid 2015-ben kezdte meg Rally-
cross pályafutását egy Subaru Justy-val, ami-
vel rögtön (a nyírádi rallycross pályán rende-
zendő Racing Stars amatőr tehetségkutató 
versenysorozat) a Div.4-es kategória 2. helyét 
szerezte meg év végén 2 ponttal lecsúszva a 
bajnoki címről!
2016-ban már egy új autóval, Suzuki Swift 
Gti-vel sikerült mind a Div.4-es kategória és 
abszolút értékelés (minden kategória legjobb 
időeredményét összevetik) bajnoki címét is 
megszerezni!
2017-ben folytatódott a siker és mind az 5 
megrendezett futamból 5-öt megnyert és ezzel 
címvédőként sikerült megőrizni elsőségét 
mind a két értékelésben!

2017-ben csatlakozott bátyja, Bognár Roland 
is a sorozathoz szintén egy Suzuki Swift Gti-vel 
és év végén 2 pont lemaradással első szezon-
jába sikerült felállni a dobó 3. fokára Div.4 
kategória (1100-1300 ccm besorolás) és ab-
szolút értékelésben is!
2018-ban szintén 6 futamos sorozatot tervez-
nek a nyírádi rallycross pályán melynek kez-
dete április 28. szombat lesz. A versenyeket 
a nézők ingyenesen látogathatják!
Idén Bognár Dávid fog rajthoz állni július 
14-15. között a Nyírádon rendezendő Országos 
Rallycross bajnoki futamon, melyre minden-
kit szeretettel várunk szurkolni! Kövessetek 
minket a Bognár Rallycross Team facebook 
oldalon is!           Gratulálunk fiúk! (a szerk.)

Akikre büszkék vagyunk! ▶ Motorsport

Közérdekű információk, nyitva
tartások és elérhetőségek
Dr. Ódry Péter rendelése:
Zalaszántó
Figyelem! A felújított orvosi rendelő 
átadására április 4-én kerül sor, addig 
a rendelés átmenetileg a Gersei-Pethő 
Kúria északi szárnyában érhető el.
Hétfő és Péntek – 9:00-12:00
Kedd és Csütörtök – 10:00-12:00
Szerda – 16:00-17:30
Vindornyalak
Kedd és Csütörtök 9:00-10:00

Szent Antal Gyógyszertár
nyitvatartása:
Zalaszántó
Hétfő – 07:00-12:30, 15:30-17:00
Kedd – 07:00-07:30, 11:30-17:00
Szerda – 07:00-11:30, 15:30-17:00
Csütörtök – 07:00-17:00
Péntek – 07:00-07:30, 10:30-14:00
Szombat – ZÁRVA
Vasárnap – ZÁRVA
Karmacs
Kedd – 08:00-11:00
Péntek – 08:00-10:00
Várvölgy
Hétfő – 13:00-15:00
Szerda – 12:00-15:00
Péntek – 14:30-15:30

Bukta Enikő szakgyógyszerész tele-
fonszáma: 0620/9648-042
Zalai Szent Antal Gyógyszertár Bt.,
8353 Zalaszántó, Fő u. 2. Telefonszám: 
0683/370-012, e-mail cím: szentantal@
zalaiszentgyogyszertarbt.t-online.hu

Hivatal nyitvatartása:
Hétfő – 07:30-16:00
Kedd – 07:30-16:00
Szerda – 07:30-16:00
Csütörtök – 07:30-16:00
Péntek – 07:30-13:30

Fogadó órák rendje:
▶ Dézsi Attila Polgármester és Dr. 
Baranyai Roland Jegyző: a Hivatal 
nyitvatartási idejében.
▶ Fekete Ákos Falugazdász: péntek 
09:00-12:00.
Telefonszám: 0630/953-0374
▶ Huszárné Török Katalin Ellátottjogi 
képviselő.
Telefonszám: 0620/4899-661
▶ Települési ügysegéd: páratlan hét 
szerda 08:30-12:00

Közérdekű információk:
▶ Lénárt József r.tzls Zalaszántó Köz-
ség Körzeti megbízott.
Telefonszám: 0630/650-7559

▶ EON Közvilágítási hibabejelentés 
telefonszáma: 0680/200-636
▶ Nagykanizsai Járási Hivatal Nyugdíj-
biztosítási Osztály, Keszthely, Kossuth 
u. 42. kéthetente páros hét szerda
9:00-12:00
▶ Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglal-
koztatási, Családtámogatási és Társa-
dalombiztosítási Főosztály Egészség-
biztosítási Osztály kihelyezett Ügyfél- 
szolgálat Keszthely, Kossuth u. 42.
Ügyfélfogadási idő:
Kedd 09:00-12:30, 13:15-15:00

Gersei Pethő Kúria és Könyvtár
nyitva-tartása
Hétfő – Zárva
Kedd – 14:00-20:00
Szerda – 15:00-21:00
Csütörtök – 12:00-18:00
Péntek – 12:00-18:00
Szombat – 12:00-18:00

Impresszum
Zalaszántói Kisbíró 2018. 1. lapszám
Kiadja: Zalaszántó Község Önkormányzata
Megjelenik: 300 példányban 2018.03.29-én.
Készítették: Szeitl Krisztina és Király László
Nyomda: Ziegler Nyomda Keszthely
Elérhetőségeink: Telefon: 0630/4636829 és
E-mail: kisbiro.szerkesztoseg@gmail.com


