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

Önkormányzati hírek
▶ Hamarosan megkezdődik a Gersei 
Pethő Kúria tetőhéjazatának cseréje, 
melyre 1.500.000 forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert az Önkormány-
zat a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán. 
A projekt megvalósulásához 2.707.485 
forint saját forrást biztosítanak. Várható 
befejezés 2018. szeptember 30.
▶ A Zalaszántói Közös Hivatal a hiva-
tal energiakorszerűsítésére a Belügy-
minisztériumtól 7.908.102 forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyert, 
melyhez 416.217 forint saját forrást 

biztosít. A pályázat keretein belül már 
megvalósult a napelemek telepítése, 
beüzemelése, ezzel a villamos energia 
felhasználás nagy mértékben csökken. 
Még ezután kerül megvalósításra a fö-
dém hőszigetelése, kazán cseréje, külső 
nyílászárók cseréje. Várható befejezés: 
2018.09.30.
▶ Sikeres volt az „Emlékmű az első vi-
lágháború hőseinek Zalaszántón” el-
nevezésű pályázat, melyen a Kutatásért 
Közalapítvány Intézete 3.000.000 forint 
vissza nem térítendő támogatásban 

részesítette az Önkormányzatot, mely-
hez a település 896.756 forint saját for-
rást biztosít. Az emlékmű a temetőben 
kerül majd elhelyezésre. Várható befe-
jezés: 2018.09.30.
▶ Zalaszántó község Önkormányza-
tának közreműködésével a Zalaszán-
tói Római Katolikus Egyházközség 
12.055.000 forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el a Nemzeti Kultu-
rális Alaptól a „Parókia” déli szárnyá-
nak felújítási munkáira. Várható be-
fejezés: 2019. május 31.

Pályázati hírek
Gyenesdiási konzorciumi pályázatban 
vesznek részt Zalaszántó és a környe-
ző települések. Ennek célja, hogy a 
hátrányos helyzetben lévő emberek 
felzárkóztatását, munkához jutását 
segítse, képzéseken vehessenek részt, 
rendezvényekre látogathassanak.
A következő célcsoportoknak szól:
1. a foglalkoztatást megelőző 6 hónap-
ban rendszeresen fizetett alkalmazás-
ban nem álló személyek,
2. az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkezők, akik nem szereztek kö-
zépfokú végzettséget vagy szakképe-

sítést (ISCED 3),
3. az 50 éven felüli életkorú személyek,
4. a megváltozott munkaképességűek,
5. a gyermekgondozást segítő ellátás-
ról, a gyermekgondozási díjról, a gyer-
meknevelési támogatásról, ápolási 
díjról visszatérők,
6. a pályakezdő, vagy 25 év alatti élet-
korú fiatalok,
7. az egy vagy több eltartottal egyedül 
élő felnőttek,
8. az olyan ágazatban vagy szakmában 
dolgozó személyek, amelyben 25%-
kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, 

mint a valamennyi gazdasági ágazatra 
jellemző átlagos egyensúlyhiány, és 
ezen személyek az alulreprezentált 
nemi csoportba tartoznak, vagy
9. az etnikai kisebbséghez tartozó sze-
mélyek, akiknek szakmai, nyelvi kép-
zésük vagy szakmai tapasztalatuk 
megerősítésére van szükségük ahhoz, 
hogy javuljanak munkába állási esé-
lyeik egy biztos munkahelyen.
Amennyiben ezen célcsoportok közé 
tartozik, és szeretne részt venni a 
programban, jelentkezni lehet a kö-
vetkező telefonszámon: 30/463-6829

Felhívás
Tisztelt lakosság!
Zalaszántó Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének rendelete alap-
ján ezúton szeretnénk felhívni a lakos-
ság figyelmét az alábbiakra: A közös-
ségi együttélés alapvető szabályainak 
betartása mindenkire vonatkozik.
A belterületek tisztán tartásával kap-
csolatban: Az ingatlan előtti járda 

tisztán tartásáról, illetve mellette nőtt 
gaz írtásáról, fűnyírásról, a kinyúló 
ágak és bokrok nyeséséről gondoskod-
ni kell. Saját birtokon az útig kell taka-
rítani, az árkokat és az átereszeket 
tisztán kell tartani.
Hangos és zajos eszközök használata 
(fűnyíró, fűkasza, motoros szerszámok), 
építési munkálatok hétköznap 21-06 

óra között, vasárnap és ünnepnapo-
kon tilos!
Tűzgyújtás szabályai: Szombaton és 
hétfőn 8-12 óra között biztonságos 
feltételek mellett engedélyezett. Ezen 
kívüleső időszakban szigorúan tilos! 
Zártkertben és külterületen pedig ki-
zárólag tűzoltósági és katasztravédelmi 
engedéllyel lehetséges.
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Szántói Egészségmegőrző nap 
és Szántói Nyári Vigasságok!
Egészségmegőrző nap
2018.08.03. Péntek (Gersei Pethő 
Kúria)
Délután 15:00 órától egészségmegőr-
zéssel, egészséges életmóddal kap-
csolatos interaktív előadások. In-

gyenes szűrővizsgálatok, alternatív 
gyógyászati lehetőségek, egészséges 
ételek büféje, egészségmegőrző ter-
mékek vásárlása.
19:00 Csuka Gáborné festőnő kiállí-
tásának megnyitója
21:00 Utcabál a Vásártéren a Carlos 
Band közreműködésével

Szántói Nyári vigasságok
2018.08.04. szombat (Vásártér)
14:00 Pörköltfőző verseny kezdete
15:00-tól Kulturális műsorok
20:30  Capuccino együttes koncertje   
21:00 DJ Belo

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Gyermekjóga
Mi is a jóga?
A jóga Indiából ered, több ezer éves 
mozgásrendszer, mely az idő múlásával 
fennmaradt és folyamatosan fejlődött. 
Mivel a jóga a természetben alakult ki, 
így gyakorlatai is természeti megfigye-
léseken alapulnak, természetesek és 
egyszerűek.
A jóga nem vallás és nem sport.
A mai gyerekek életmódja mozgássze-
gény, sokat ülnek az iskolában, otthon 
a tévé vagy számítógép előtt, a minden-
féle játékkal telerakott gyerekszobában. 
Ez az életmód nagymértékben befolyá-
solja magatartásukat, figyelmüket, ál-
talános fizikai kondíciójukat, érzelmi 
megnyilvánulásaikat, önbizalmukat, 
önértékelésüket, másokhoz való viszo-
nyukat. Idegrendszeri éretlenség is 
gyakran megfigyelhető ezen okok kö-
vetkezményeként. A gyermekjóga óra 
keretében olyan gyakorlatokat végez-
tetünk a gyerekekkel, melyek a fenti 
területeket fejlesztik. Minden órán 
komplex mozgásfejlesztés valósul meg.
Jógafoglalkozás az óvodás korosztály 
esetén (3-6 évesek)
A foglalkozások középpontjában a 
mozgás áll, minden pillanatát átszövi 
a játékosság és a mese. A kisgyermek 
értékrendjét a mese alakítja, így nagy 
hangsúlyt fektetünk az óra ezen kere-
tére. Külső szemlélőként egy drámajá-
tékot figyelhetünk meg, jelmezek nél-
kül, tudatos mozgáselemekkel és 
-fejlesztéssel, teljes átéléssel kivitelezve. 
Mozgás, játék, mesélés alkalmazása egy 
időben, 45 percen keresztül: minden 
óra felépítése megszokott rendhez iga-
zodik – elhelyezkedés, köszöntés, be-

melegítés, lazító és nyújtó gyakorlatok, 
állatutánzó nagymozgások, végtagszét-
választó és keresztező gyakorlatok, 
gurulások, forgások, ugrások, relaxá-
ció, légzőgyakorlat, koncentrációfej-
lesztő gyakorlatok, érzelmi intelligen-
ciát fejlesztő játékok, befejezés, 
elköszönés – mindez egy történetre 
felfűzve. Az óra folyamán az oktató a 
gyerekekkel versel, mondókázik, éne-
kel folyamatosan, közben a helyes 
mozgást mutatja és irányítja.
Jógafoglalkozás iskolás  korosztály 
esetén (7-11 évesek)
A kisiskolás és nagyiskolás korcsopor-
tot szétbontjuk, és két külön foglalko-
zás keretében dolgozunk velük. Az órák 
felépítése nagyon hasonló a fentihez, de 
már kevesebb meseelemet alkalma-
zunk, helyette mindig van valamilyen 
pozitív, megerősítő üzenete az órának, 
sok humorral átszőve. Mozgáselemek-
ben annyiban különbözik e két korcso-
port órája, hogy mivel a gyerekek fizi-
kailag jobban terhelhetőek, nagyobb 
hangsúlyt kap a gyakorlatok pontos 
kivitelezése. Nagyon fontos a gerinc-
prevenció a sok ülés, helytelen testtar-
tás és a növekedésükben történő hir-
telen ugrás miatt.
Jógafoglalkozás a tinédzser korosz-
tály számára (12 – 15 évesek)
Tinédzsernek lenni nem könnyű do-
log. Átalakul a testünk, a lelkünk, új 
iskolába, új közösségbe kerülünk, rövid 
idő alatt minden megváltozik. Az ezek-
hez kapcsolódó érzelmi hullámzások 
kezelésében kitűnő segítség a jóga.
Ezen felül a tinijógán kiemelt fontos-
sággal bír a gerinc prevenciója, ugyan-
úgy, mint a fiatalabb iskolás korosztály-

nál, de az óra menete dinamikusabb. 
Intenzívebb sorozatokat végzünk, és az 
óra 60 perc hosszúságú. Fontos a lég-
zésszinkronra végzett mozgás, az egyes 
elemek légzésütemre történő össze-
hangolása. A tinédzserek hajlamosak 
magukba zárkózni, ezért sok páros, 
csoportos gyakorlatot végzünk. Külön 
hangsúlyt fektetünk a helyes, egészsé-
ges, szélsőségektől mentes én- és test-
kép kialakítására.
A gyermekjóga előnyei:
•	fejleszti a finommotoros mozgásokat, 

a nagymozgásokat,
•	fejleszti az általános erőnlétet, az 

immunrendszert,
•	fejleszti az érzékszerveket,
•	elősegíti a társas kapcsolatok fejlő-

dését,
•	kreativitásra tanít,
•	növeli az öntudatot és önbizalmat,
•	önmagunkkal és másokkal szemben 

is türelemre tanít,
•	fejleszti a koncentrációt, megtanít 

fókuszálni, a jelenben lenni,
•	hozzájárul az egészséges test- és én-

kép kialakulásához.
A testtartásbeli problémák, mint a lúd-
talp, befelé forduló térdek, gerincmenti 
izmok gyengesége, előre eső váll, de az 
olyan problémák is, mint a rossz alvás, 
gyakori fejfájás, szorongás, önbizalom-
hiány, az iskolai versenyhelyzet miatti 
nyomás nagyszerűen kezelhető jógá-
val. Egy gyermekjóga órán nincs ver-
seny, együttműködve és önmagunkat 
fejlesztve dolgozunk.
2018. szeptemberétől a felnőtt jóga 
mellett a gyerekjóga órák is elérhetők 
lesznek a Kúriában. További részletek 
az alábbi számon: 30/463-6829
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Iskolai hírek
Április 20. Gersei Pethő Általános 
Iskola I. Zalaszántói Művészeti Bemu-
tatójára került sor. Az iskola zeneta-
gozatos diákjai furulya, fuvola, gitár, 
zongora és marimba segítségével ad-
ták elő darabjaikat. (Felkészítő taná-
rok: Kendeh Gusztáv, Kósz Gyöngyi, 
Petik Ákos, Gombos László) Ezt kö-
vetően verseket, prózákat hallgathat-
tak az érdeklődök a gyerekek előadá-
sában, akik ezekkel a művekkel 
Zalakaroson a Móra-napokon is részt 
vettek. (Felkészítő tanárok: Déghyné 
Ivusza Judit, Horváth Judit, Csiszárné 
Babos Csilla) Az est fénypontjaként a 

színjátszó szakkör és az énekkar elő-
adásában került színpadra Kodály 
Zoltán: Háry János daljátéka (Felké-
szítők: Czimondorné Kozma Berna-
dett, Csiszárné Babos Csilla) A műsor 
ideje alatt a kézműves szakkör tanu-
lóinak munkáit tekinthették meg a 
látogatók. (Szakkör vezető: Farkasné 
Kiss Marietta)
Április 23-26. A Gersei Pethő Általá-
nos Iskola diákjai közül egy csoport a 
Balatoni Múzeumban tölthetett pár 
napot. Ennek keretein belül az elő két 
nap a múzeumban voltak, a denevé-
rekről tanultak, hasznos előadásokon 
vettek részt. Harmadik nap a Kis- Ba-
laton élővilágával ismerkedtek meg, 

utolsó nap pedig Fenékpusztán a ma-
dárgyűrűzéssel ismerkedhettek meg. 
Nagyon hasznos, tartalmas volt ez a 
négy nap!
Május 13-án  a Háry János daljátékkal 
szerepeltek az iskola diákjai a bazsi 
zenedélutánon.
Május 25. Gyereknap az iskola udva-
rán. A Szülői Közösség szervezésében 
tartalmas, és kimerítő program várta 
a gyerekeket. Légvár-város, rodeó 

bika, és a rendőrautó kínált szórako-
zási lehetőséget. Az időjárás miatt a 
tűzoltó autó lemaradt, de az utolsó 
tanítási napon bepótoltuk a mulasz-
tást a gyerekek nagy örömére.
Június 06-08. Ötödik éve kapott le-
hetőséget az iskola, hogy a gyerekek 
Erzsébet-táborba mehessenek. Már 
nagyon várta mindenki, hogy Zánká-
ra induljanak. Az edericsi Afrika-

múzeumban kezdődött a program, 
majd a szállás elfoglalása után délutáni 
fürdőzés volt. Másnap kenuztak a gye-
rekek, és ügyességi versenyeken vettek 
részt. Harmadik napon pedig a haza-
felé a kislődi Sobri Jóska kalandpark-
ban töltötték el az időt. Fáradtan, él-
ményekkel gazdagodva érkeztek haza.
Június 16. Ballagás a Gersei Pethő 
Általános Iskolában. Idén 11 diák fe-
jezte be tanulmányait az általános is-
kolában.

Június 18-22. Év végén az iskola ta-
nulói a „Vissza a múltba” napközis 
táborban szereztek új ismereteket. 

Volt néptánc oktatás, kémiai kísér-
letek, bőrből táska készítés, teaház és  
Temenosz Liget látogatás, batikolás, 
ellátogattak a sümegi várba. Farkasné 
Kiss Marietta volt a tábor segítője. 
A gyerekek nagyon jól érezték magu-
kat, tartalmasan telt a hét, sok élmény-
nyel és tudással gazdagodtak.
Június 20. Tanévzáró és bizonyítvány 
osztás az iskolában.

Iskolai hírek

TűzolTóKocSI FElúJíTÁSA
A Rozsdamarók Veteránjármű 
Egyesülete június 6-án elszállította 
a falu tűzoltókocsiját felújításra. 
Június 28-án került vissza a faluba, 
gyönyörűen restaurálva. A hivatalos 
átadásra és felszentelésre a Szántói 
Nyári Vigasságok (falunap) szom-
bati napján, augusztus 4-én délután 
kerül sor.



2018. 2. szám
Zalaszántói

Kisbíró4 Óvodai hírek

óvodai hírek
Tavasszal nagy gondot fordítunk az 
óvoda kívül-belül szépítésére, a par-
kosításra. Ebben a barátságos, virágos 
környezetben a gyerekek is, és mi is 
jól érezzük magunkat. Úgy gondoljuk, 
hogy a látvány esztétikai élményt 
nyújt minden kedves vendégnek, aki 
hozzánk látogat.  A dekoráció mindig 
az adott ünnepkörhöz igazodik, folya-
matosan változik. A tavaszi ünnepkör 
kedvelt ünnepe a Húsvét. Megismer-
kednek a húsvéti szokásokkal, tojás-
festéssel, locsolkodással, jelképekkel. 
Természetesen az udvaron „nyuszi 
fészket” is készítenek a gyerekek, gon-
dosan körbe díszítik virágokkal, majd 
mindennap megnézik tett-e bele va-
lamit a nyuszi.

Óvodásaink évek óta oVI olIMPI-
ÁN is részt vesznek. Az idén Zala-
szentgrót volt a házigazda, akik több 
település óvodásait várták a rendez-
vényre. A gyermekek érdekes, sportos 
izgalmas játékos feladatban mérhették 
össze tudásukat. A Kópékuckó 6 fős 
csapata Ibolya néni vezetésével na-
gyon szép eredményt ért el. Sok-sok 
élménnyel, jó kedvvel, de fáradtan 
tértek vissza az óvodába.

55 éves a zAlASzÁNTóI KóPÉ-
KUcKó óVoDA 
2018. április 21-én tartottuk az óvoda 
fennállásának 55. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségünket a 
község kultúrházában. 
A köszöntőben visszaemlékeztünk az 
50 éves jubileumi ünnepségre, amely-
nek helyszíne az óvoda volt. Akkor 
azok a kedves kollégák kaptak meghí-
vást, akik a kezdetektől részesei voltak 
az óvoda életének. Úgy gondoltuk, 
hogy ezt az évfordulót szeretnénk 
mindazokkal ünnepelni, akiket ösz-
szeköt az 55 év, akikről szól az ünnep, 
akikről szólnak mindennapjaink, aki-
kért épült, élt és él ez az óvoda: a je-
lenlegi-, a volt óvodásainkkal, szülők-
kel, támogatókkal, érdeklődőkkel.                                          

Nagyon tartalmas évek állnak mögöt-
tünk, az intézmény sok változáson, 
felújításon, korszerűsítésen ment ke-
resztül. Ennyi idő elmúltával is jó 
megállni egy pillanatra és visszagon-
dolni a múltra. 
Az ünnepi műsorban felléptek az óvo-
dások, a Zalaszántói Népdalkör, 
amelyben kollégák és nagyszülők is 

énekeltek citera kísérettel, Kondákor 
Zsófi és Dézsi Réka népdalokkal szó-
rakoztatta, a Batsányi néptáncegyüttes 
fergeteges táncokkal örvendeztette 
meg a közönséget.

A műsor után megnéztük az 55 év 
képeiből készült kiállításunkat, a gyer-
mekek változatos technikákkal készült 
munkáit, a saját készítésű meghívókat, 
üdvözlőlapokat, az okleveleket, ame-
lyekre nagyon büszkék vagyunk.

A kivetítőn láthatták a jubileumi ki-
advány képeit is, amelyen a vendégek 
talán felismerték magukat, vagy gyer-
mekeiket, unokáikat. Természetesen 
a vendéglátás sem maradt el, a szülők 
és a magunk készítette sütemények, 
frissítő italok mellett jó volt beszél-
getni, emlékezni, felidézni az múlt 
eseményeit.            
Egy biztos, hogy az 55 éves falak sok 
szép emléket őriznek, reméljük min-
denki talált ilyen szép pillanatot. 
Az gyerekek jókívánságai a szülinapos 
ovinak: „Mindig süssön napocska az 
ovi felett! Legyen szeretet és öröm az 
oviban! Legyenek jók a gyerekek! …  
Így legyen! – Mi is ezt kívánjuk!  
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Nemcsak a gyerekek búcsúztak az 
óvodától, hanem én is. Véget ért egy 
nagy fejezet az életemben. Szeretném 
megköszönni mindenkinek, aki segí-
tette munkámat, aki méltónak tartott 
arra, hogy ennyi éven keresztül ennek 
a gyönyörű óvodának a vezetője le-
hettem. Köszönöm minden Kollé-
gámnak, akikkel együtt dolgozhattam, 
ötletelhettem, küzdöttem, megoldhat-
tam néha a lehetetlent. Ilyen csapattal 
élvezet volt dolgozni! Köszönöm néha 
ember feletti munkájukat. Szeretném 
megköszönni a szülőknek, hogy óvo-
dánkba íratták gyermekeiket, biza-
lommal fordultak hozzánk. Kérem, 
tegyék ezt a jövőben is. Szeretném 
megköszönni minden kedves szpon-
zorunknak a segítséget, az önzetlen 
felajánlást, amelyet hosszú évek óta az 
óvodánk élvez. Örülök, hogy megtisz-
telik rendezvényünket minden évben 
kedves segítőink. Az évzáró ünnepé-
lyen olyan élményben volt részem, 
amelyet a szívembe zártam. Soha nem 
felejtem el, azt a gyönyörű dalt, ame-
lyet Szakonyi Milán énekelt búcsúzó-
ul, a gyönyörű virágokat, amelyeket 
kaptam. Köszönöm a Szülőknek ezt a 
felejthetetlen búcsúzást!                                                                              

Vajda Károlyné

közelről láthatták a felszerelésüket, 
jelvényüket.   

A tanév utolsó rendezvénye az Évzá-
ró-ballagási ünnepély. A kedves ven-
dégek meghívást kaptak az „Állatkert-
be”, bepillanthattak a kis állatok 
életébe. Igyekeztünk a dekorációval is 
fokozni a hangulatot, a sok-sok aján-
dékba kapott plüssfigura is helyet ka-
pott a díszletben. Az ovisok a kis ál-
latok bőrébe bújva versekkel, dalokkal, 
táncokkal szórakoztatták a vendége-
ket. A tapsokat hallván, reméljük tet-
szett a közönségnek.

Számunkra kicsit szomorú ez az ün-
nep, hiszen búcsúznak a nagy csopor-
tosok, ősszel megkezdik tanulmánya-
ikat az iskolában. Az idei tanévben 7 
kisgyermek ballagott. Versekkel, da-
lokkal, megható zenével köszöntek el 
az óvodától. Kívánjuk, hogy ügyesek 
legyenek az iskolában, sok piros pont 
kerüljön a füzetükbe. Jó tanulást kívá-
nunk!

Óvodai hírek

A tavaszi ünnepkör egyik legszebb 
ünnepe az „Anyák napja”. Alkalom-
hoz méltóan köszöntöttük az édes-
anyákat, nagymamákat versekkel, 
dalokkal, táncokkal. Ovisaink kedves 
ajándékkal is meglepték az anyukákat, 
nagyikat. Reméljük sikerült köszön-
tőnkkel, ajándékokkal meglepetést 
okozni, és könnyeket csalni szemükbe.    

A „Gyermeknapot” kicsit előbb tar-
tottuk az oviban. Összekapcsoltuk az 
ismert vendégművészünk, Áprily 
Géza zenés műsorával, amelyet meg-
lepetésként szántunk a gyerekeknek. 
Az udvaron játszottunk, versenyez-
tünk, mókáztunk, kópéskodtunk, sü-
tiztünk, táncoltunk. A nap fénypont-
ja Géza bácsi zenés interaktív műsora 
volt. A gyerekeket is bevonta a zené-
lésbe, együtt énekeltük az ismert da-
lokat nagyon jó hangulat alakult ki, 
felejthetetlen délelőttöt töltöttünk el.    

A Gyermeknaphoz kapcsolódva, de 
kicsit későbbi időpontban rendőrök 
tartottak bemutatót az ovisoknak. Já-
tékos, kerékpáros, rolleres ügyességi 
feladatokban, játszva tanulhatták meg 
a közlekedés alapszabályait. Megis-
merkedhettek a rendőrök munkájával, 
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Ne hagyjuk cserben zalaszántót! 
Gondolatok a lezajlott Tojásfeszti-
válról...
Jelentem a tojásfesztivál lezajlott!
A képek alapján jól látszik, hogy min-
den területen megállta a helyét. Most 
azoknak az embereknek írom ezt tá-
jékoztatásul, akik nem voltak jelen. 
A felvonulás igazi látványosság volt: 
elöl ment a Tojáskirály és Tojáskirály-
nő, őket a kéthelyi nagy tojás követte 
(külön köszönet Kéthely Község pol-
gármesterének, aki egy telefonhívásra 
elintézte, hogy a felvonuláson a nagy 
három mázsás tojás egy gyönyörűen 
feldíszített utánfutón eljusson hoz-
zánk, segítség gyanánt), aztán volt egy 
régi típusú traktor szépen feldíszítve 
tojásokkal, ami az ország legkisebb 
tojását szállította, a hangyatojást. Ez-
után volt egy Sárkánytojás egy mellet-
te üldögélő Anyóssal és őket kísérték 
a segítő emberek, szereplők akik sé-
tálva, gyalogosan tették meg az utat a 
falu végéig, majd vissza a berendezett 
IKSZT udvarára. Itt már egyéb csodák 
várták az érdeklődőket, igazi, igényes 
kézműves piac, vásár volt itt. Köszönet 
még egyszer Egeraracsa Polgármeste-
rének és Dancs Sándor Úrnak a hin-
tóért, aki eljött hozzánk, fagyit árult. 
A kézműves vásárban meg lehetett 
vásárolni: különböző gyógynövénye-
ket, mézet, gulyás bombát, esztergált 
fa termékeket, festményeket, makra-
mékat, csipketojást, origami techni-
kával készült csodákat, kávébabból 
készült ajándéktárgyakkal, farmerból 
készült termékeket, kézműves csoko-
ládét. Henna festés és íjászkodás is 
fogadta az érdeklődőket. Közben fo-
lyamatosan lehetett benevezni a tojá-
sos ételek és tojás formájú sütemények 
versenyére, amit zsűri bírált el, utána 
pedig az itt lévő emberek megkóstol-
hatták őket. Lehetett kóstolni külön-
böző ízesítésű rántottákat is. 
A Kúria másik udvarán rendeztük be 
a gyerek udvart, ahol egy vállalkozó 
kedvű fiatalember a gyerekekkel ját-
szott társasjátékot, akadályversenyt. 

Volt arcfestés, vattacukor és póni- 
lovagolás. 
Még a pénteki késő délután megnyi-
tottuk a Tojáskiállítást, ahol minden-
féle tojás formát lehetett látni (kis 
kézműves foglalkozás is volt), ezt még 
a szombati napon is megcsodálhatták 
a vendégek. Bár kicsit rövidnek tűnt 
az idő, de tartanunk kellett magunkat 
nagyjából az eredeti időponthoz, így 
a Kultúrházban este hatkor kezdődött 
a műsor: volt modern tánc, bűvész, 
néptánc, és egy fantasztikus hangula-
tú színdarabot adott elő a frissen ala-
kult Szántai Színi társulat. Az est vé-
gén átadtuk a díjakat. 

Így utólag elmondhatom, hogy mint 
szervező elégedett vagyok, sikeres volt 
a Tojásfesztivál, bár néha egy kísérle-
ti alagútban éreztem magam, mentem 
szemben a háromszáz kilométeres 
széllel. Ez egy kicsit szomorúvá tett, 
de csak azért, mert nem értem az ér-
dektelenséget, azt, hogy a látszólag 
segítő emberek a hátunk mögött elle-
nünk tettek. Nem értem, mert én nem 
így vagyok összerakva. Én soha nem 
kelek fel reggel úgy, hogy azon gon-
dolkozzam, kinek hogy tudnék akár 
tettekkel, akár gondolattal ártani. Ez 
a falu a miénk, persze nem lehetünk 
minden rendezvényen ott teljes mell-
szélességgel, nem vehetünk mindenen 
részt, de el kellene gondolkodnunk 
rajta mit hagyunk majd itt a gyereke-
inknek, az unokáinknak. Mert őseink 
részt vettek a Betlehemezésben, a Bú-
csúkon, a disznóvágásokon, a kuko-
rica morzsolásokon, a lakodalmakon. 
Egy emberként dolgoztak, segítettek, 
az építkezések kalákába mentek. Ezt 

hagyták nekünk örökségül, hogy lásd 
Szántai ember ezt mi így csináltuk... 
és mi mit hagyunk a mögöttünk jö-
vőknek? 
Kedves Zalaszántóiak, Gyüttmentek! 
Tegyetek a falutokért, hogy összetar-
tással megmaradjon a Szüreti felvo-
nulás, az Adventi várakozás, a Kará-
csonyi és Újévi ünnepek, a Búcsúnk. 
Tegyünk érte, hogy a mögöttünk jö-
vők tudjanak képeket mutogatni majd 
gyermekeinknek, tudjanak története-
ket mesélni, érezhető legyen az össze-
tartás és győzze le az érdektelenséget, 
a rosszindulatot, hiszen mind itt élünk 
ebben a mesefaluban, rajtunk múlik 
ez! Voltak EMBEREK akik meglátták 
ennek a Tojásfesztiválnak a lényegét 
és segítettek, nélkülük nem valósul-
hatott volna meg! Ezek nem klánok 
voltak, ezek az emberek a szívüket a 
lelküket nyújtották a falubeliek felé a 
munkájukkal, a beöltözésükkel, a sze-
replésükkel. Külön köszönet minden-
kinek, aki munkájával, jelenlétével 
támogatta ezt a Tojásfesztivált. Én 
megálmodtam, megcsináltuk és ettől 
fogva ez már a Falué, a miénk és a 
legnagyobb örömet akkor éreztem 
amikor visszanéztem a színdarabot, a 
szereplőket és a Szifont Matyit, Stokit, 
Bakit és öröm volt az arcukon, boldo-
gok voltak, jól érezték magukat, mert 
adhattak és adtak is a zalaszántói em-
bereknek: a vidámságukat, a tehetsé-
güket. Hogy lehet tenni Zalaszántó-
ért? Légy jelen, ötleteiddel, munkáddal 
alkoss, hagyj itt magad után valamit, 
amire majd örömmel gondolnak visz-
sza az utánunk itt élők és szeresd és 
tiszteld embertársaidat, hiszen mind 
egy csónakban evezünk! Egy TOJÁS-
BAN! Drótos Gyöngyi
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csoportban  Zalaszántó diákjai 1. he-
lyezést, 4.korcsoportban 4.helyezést 
értek el! Büszkék vagyunk Rátok fiúk!
Május 18-19. Tojásfesztivál
Május 27. Hősök és áldozatok napja 
alkalmából emlékeztünk május utolsó 

vasárnapján a Temetőben. Beszédet 
mondott Tar Ferenc történész-tanár, 
közreműködött Borzai Melitta. Ez-
úton is szeretném megköszönni a 
közreműködők (zászlótartók, huszá-
rok és mindenki) segítségét! (a szerk.)
Június 17. Vállus kalácssütő fesztivál: 
Zalaszántó csapata első helyezést ért 
el a vállusi kalácssütő fesztiválon! 

Ezúton szeretném megköszönni min-
denkinek aki részvételével, kalácsával 
támogatta a csapatot! Gratulálunk!

A jövőben... Július 02-06 Tábor a Kú-
riában: jelenleg is folyik a kézműves 
és alkotó tábor a Kúriában, a gyerekek 
nagyon aktívak, szorgalmasak.
Július 28. Családi nap HHE szerve-
zésében a Kúriában.
Augusztus 03-04. Szántói Egészség-
megőrző- és falunap
Augusztus 10-11-12. Balatoni Kerótúra 

A Gersei-Pethő Kúria hírei
Március 28. Húsvétváró családi kéz-
műves műhely működött szorgos 
résztvevőkkel a Gersei Pethő Kúriában. 
Csikós Emőke beavatta a résztvevőket 
a tojásfestés, írókázás, berzselés rejtel-
meibe. Sok új információval lettünk 
gazdagabbak.
Április 1. Jézuskeresés. Húsvét hajna-
lán a Templomtéren hajnal 4 órakor 
volt a gyülekező. C. Tóth Zoltán szer-
vezésében, a Pávakör jelenlétével kez-
dődött imádkozással, énekléssel a 
fáklyás felvonulás. Az idő kegyes volt, 
sikerült a tervezett utat végigjárni, és 
örömmel láttuk, hogy néha egy-egy 
ablakban égett a gyertya, mécses.
Április 6. Pávakörök találkozójának 
adott helyet a Gersei Pethő Kúria. 

A Zalaszántói Pávakör szervezésében 
immáron harmadik alkalommal ke-
rült sor erre a rendezvényre. Idén a 
diszeli a cserszegtomaji és a rezi da-
loskörök kaptak meghívást. Nagyon 
jó hangulatban telt az este, mindenki 
jól érezte magát!
Április 13. Egy zongorát kapott fel-
ajánlásképpen a 
Kúria, amit a „ne-
ves” művészünk 
azon nyomban ki 
is próbált.
Április 29. A Zalaszántói Római Ka-
tolikus Egyházközség szervezésében 
került sor a 2017-2018. évben újraállí-
tott útszéli fakeresztek felszentelésére. 
A három kereszt: a Világosvári kereszt, 
a Piroskereszti Rózsafűzér kereszt és a 
Faképi úti kereszt felszentelése és koszo-
rúzása után a Derékhegyi Szent Donát 
kápolnában került sor szentmisére.
Május 12. Rezi Vártúra HHE
Május 17-én Hévízen az OTP Bozsik 
torna év végi bajnokságán 3.kor-

a Három Hegy Egyesület szervezésében
Augusztus 17. Augusztus 20.-i meg-
emlékezés
Szeptember 08-09. VII Szántai Lovas 
Találkozó-Puszták népe lovas viadal
Szeptember 22. Szüreti felvonulás 
Szeptember 29. Búcsú
október 06. II. Vadlán Ultra Terep 
futóverseny
október 13. Almanap
Ősztől az alábbi programok indítását 
tervezzük, amikre várjuk a jelentkezőket:
▶  Szeptembertől a felnőtt jóga mellett  
gyerekjóga órák is lesznek a Kúriában!
▶ Színházlátogatást szervezünk, 
melyre várjuk a jelentkezőket. Aki 
szeretne részt venni, kérem jelent-
kezzen a 30/463-6829 telefonszámon.
▶ Filmklub: havi, esetleg igény szerint 
kétheti rendszerességgel a Kúriában.

Babás hírek Minden hónap harma-
dik csütörtökén 11:00 órától 12:00 órá-
ig Baba-mama klub a Kúria Könyv-
tárában Tatár Melinda védőnővel. 
Gyere el a babáddal, mozdulj ki, kap-
csolódj ki, barátkozz. Beszélgetés, ta-
nácsadás babaápolással, gondozással 
kapcsolatban. Közben a gyerekek 
játszanak, közösségben vannak, ba-
rátkoznak. 
Bababörze! Minden, ami baba!
Következő időpontok: 2018. július 13-
án és augusztus 17-én 9:00-11:00 óráig! 
Ha hiányzik a babádnak valami, ha 
van felesleges, megunt, kinőtt babaru-
hád, kelengyéd, cipőd, játékod. Hozd 
el, cseréld el, add el, vedd meg! Jelent-
kezni lehet: 30/463-6829
Gólyahír 2018.04.27-én megszüle-
tett Vadász Boldizsár és Vadász Abi-
gél, Simon Szandra és Vadász Balázs 
ikrei, 2018.05.01-én Nyári-Cranmer 
Inde, Nyári Viola és Daren Cranmer 
kisfia, 2018.06.10-én Farkas Dominik, 
Farkas Tibor és Farkasné Szőke Szabi-
na kisfia. Gratulálunk!
Házasságkötés
2018.03.23-án Ányosi Tamás és Takács 
Karolina, 2018.05.11-én Magyar Lili és 
Csibrik Sándor. Gratulálunk Nekik!
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Június végén az OEE Vándorgyűlés 
előtti napokban lezajlott az Év Er-
désze Verseny 2018-as országos 
döntője Gyulán. A Dalerd Zrt. szer-
vezésében lezajlott megmérettetést 
a Bakonyerdő Zrt. erdésztechnikusa, 
a mi kis falunk erdésze, Tóth Péter 
nyerte meg. Ezúton is gratulálunk!

Akikre büszkék vagyunk!

Közérdekű információk, nyitva
tartások és elérhetőségek
Dr. ódry Péter rendelése:
Hétfő és Péntek – 9:00-12:00
Kedd és Csütörtök – 10:00-12:00
Szerda – 16:00-17:30
Szent Antal Gyógyszertár
nyitvatartása:
Hétfő – 07:00-12:30, 15:30-17:00
Kedd – 07:00-07:30, 11:30-17:00
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
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 a Hivatal 
nyitvatartási idejében.
▶ Fekete Ákos Falugazdász: péntek 
09:00-12:00.Tel.: 0630/953-0374
▶ Huszárné Török Katalin Ellátottjogi 
képviselő. Tel.: 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:
Hétfőtől-péntekig – 08:00-16:00
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Sztupa születésnap 2018.05.26.
A Buddha születésnapi fesztivál az idén 
is tartalmas és emlékezetes esemény 
volt. Szombaton délelőtt, a zsúfolásig 
megtelt templomban Őeminenciája 

3. Lo Ontül Rinpoche Guru Padma-
szambhava beavatást adott. A délután 
folyamán értékes tanítást kaptak a 
résztvevők, hogy eredményesen végez-
hessék a gyakorlatot. Az alkalmat kö-
zös gyakorlás zárta volna a tervek sze-
rint. A gyakorlás után azonban a 
közösség egy Guru Padmaszambhavát 
dicsőítő énekkel lepte meg Őeminen-
ciáját, aki a hosszú nap végén még so-
káig trónusán maradt és kedvesen fo-
gadta az áldásért hozzá járulókat. 
Vasárnap azután a hagyományok sze-
rint folytatódott az ünnepségsorozat. 

A Sztúpánál kezdődött az újszülött 
Gotama herceg szobrának megáldásá-
val és körbehordozásával, majd a 
Meditációs Központban folytatódott 
motivációt erősítő, szerencsehozó 
imákkal. Ezt követően tanítás hang-
zott el Őeminenciája 3. Lo Ontül 
Rinpochétől, melynek témája az ün-
nephez kapcsolódóan Sákjamuni 
Buddha életének 12 meghatározó állo-
másán vezette végig a résztvevőket. 
A gyermek buddhaszobor fürdetése 
zárta a délelőtti programot. A történel-
mi buddha születésére emlékezve, 
szimbolikusan a saját buddha-
tudatukat tisztítják meg a résztvevők, 
hogy bennük is ébredjen fel a tökéletes 
Bodhicsitta, a minden érző lény iránti 
feltétel néküli szeretet. Nem maradha-
tott el a látogatók vendégül látása, a 
különleges india tea, a délutáni tibeti 

néptánc és a közös tánc sem. Tisztelet-
reméltó Drupon Konchok Lhundup és 
Tiszteletreméltó Drupon Konchok 
Jigmet áldásos tevékenységének és kö-
zösség formáló szeretetének eredmé-
nyeképpen minden évben egyre többen 
és többen ünnepelnek együtt a Zala-
szántói Béke Sztúpánál. Fehér orsolya


