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Kisbíró
A Zalaszántói önkormányzat lapja

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

Tisztelt Olvasó!
Köszöntöm Önöket ebben a furcsa
helyzetben, hisz nyakunkon van a
nyár, ami teljesen más lesz, mint eddig volt. A koronavírusos járvány
mindent beárnyékol. Nagyon kell
figyelni ebben a helyzetben egymásra, magunkra. Fontos, hogy betartsuk a fokozott higiéniai szabályokat,
a gyakori kézmosást, a sűrű fertőtlenítést, a boltokban a maszk használatát, mert a járvány nem múlt el!
Ebben a helyzetben is dolgozni kell
tovább! Mi magunk dolgozni járunk,
a gyerekeink tanulni mennek, az óvodások óvodába járnak, ahol nagy a
fertőzés veszélye. Most ezzel kell együtt
élnünk, erre kell felkészülnünk.
Zalaszántó történetében fontos szerepet tölt be a Béke Szentély, ami sok
látogatót vonz a településre. Bár a lakosság 99 % – a katolikus vallású,
mégis megfér ez a szentély a községben. Ebben az évben sikerült teljessé
tenni az odavezető út aszfaltozását, kivéve az erdei útszakaszt - amihez
nagy segítség volt Révész Máriusz úr,
az aktív Magyarországért felelős miniszteri biztos támogatása, segítsége.

Sajnos a helyi költségvetésből ez nem
valósulhatott volna meg, de így sikerrel jártunk. Régi vágya volt ez a lakosságnak, hisz sokan használják az utat,
nem csak az idelátogató 30 – 35 ezer
ember, de a helyi lakosság is. Most
már nem úgy emlegetik a községet,
mint aki nem tesz semmit sem az út
javítása érdekében. Ebben a tavaszi
időszakban oldottuk meg a hegyi utak
legforgalmasabb szakaszainak a javítását is, részben aszfaltozással, részben
zúzalékkal történő javítással, némely
területen itatott makadámút kialakításával. Ebben a vis maior pályázataink is sokat segítettek. Sikerült beszerezni egy nagyobb mennyiségű mart
aszfaltot, amivel tovább szeretnénk
javítani a hegyi utak állapotát. Ehhez
kérjük a lakosság véleményét, hol,
melyik területen építsük be az aszfaltot, no meg a társadalmi munkában
is kérjük a segítségüket.
Községünk a Magyar Falu Program
keretében elnyert óvodai játszótér felújításával, új játékok beszerzésével

kívánja vonzóbbá tenni az óvodai ellátást. A napokban ennek a munkának
a befejezése is megtörténik, s reméljük, hogy a koronavírus okozta stressz
után, át tudjuk adni a gyermekeinknek, használatra!

Szintén ebben a programban való sikeres pályázásunk eredménye, hogy
elkészíthetjük a művelődési ház hőszigetelését, külső festését, a nyílászáróinak cseréjét. Várhatóan augusztus
elejére el is készül a munka. Újabb
pályázatot nyújtottunk be, a fűtés korszerűsítésére is. Itt napelemes energiatermelést, valamint infrapaneles
fűtést terveztünk, továbbá a kulturális
munkatárs bérére is pályáztunk. ▶

2

Zalaszántói

Közérdekű információk

Kisbíró

Nagyon várjuk már a harmadik pályázatunk eredményét, az új falugondnoki, tanyagondnoki kisbuszt is. A járvány miatt leálltak az autógyárak, így
csúszik a beszerzése ennek a busznak.
Várhatóan augusztus elején, – a falunapon – sor kerülhet az ünnepélyes
átadásra!
Önkormányzatunk határozatai alapján benyújtottunk egy pályázatot a
belterületi utak javítására, korszerűsítésére is, no meg eszközök beszerzésére. A pályázatainkat hamarosan
elbírálják, reméljük pozitívan!

Régi vágya a község lakosságának,
hogy egy játszóteret alakítsunk ki. Itt
is fontos lépéseket tettünk annak érdekében, hogy az Ádám utcában ismét
legyen játszótér. A Balatoni Fejlesztési
Tanács pályázatára készítettünk el
anyagot, abban a reményben, hogy
sokan támogatják majd a pályázat
megvalósítását! Ennek érdekében hirdetjük meg az idei évben a vasgyűjtést
is. Mindenkinek a segítségére szükségünk van, ne dobja ki a hulladék-vasat,
adja át az önkormányzatnak, hogy a
játszóteret be tudjuk keríteni majd!

Tisztelt Zalaszántói lakosok!

Zalaszántó Község Önkormányzata beadott egy pályázatot, melynek
pozitív elbírálásakor esély van arra,
hogy közösségi játszótér épülhessen az Ádám utcában. Mivel a pályázatból sajnos nem jut mindenre,
ezért a lakosság segítségét kérve
vasgyűjtést kezdeményezünk.
Kérjük, ha van felesleges, felajánlani kívánt vashulladékuk, jelezni
szíveskedjenek az alábbi telefonszámok valamelyikén, a szállítást
megoldjuk.
Farkas Zsolt: 0630/3357590
Czibor János: 0630/9941450
Segítségükben és együttműködésükben bízva köszönettel!

55 éves osztálytalálkozó
az iskolában

Június 27-én délután 55 éves találkozót tartott az iskolában az 1965ben végzett évfolyam. Az egykori
diákok közül 14-en jöttek el, tanító
nénijükkel, Bajner Dezsőnével közösen elevenítették fel emlékeiket.
Örömmel fedezték fel tablójukon a
régi fényképeket, megemlékeztek
azokról, akik már nem lehetnek itt.
Vidám beszélgetésük ismét betöltötte az iskola falait néhány órára
úgy, mint egykor.
Molnár Teréz
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Nagyon örülünk annak, hogy községünkben nem volt koronavírussal
fertőzött személy, s köszönöm a lakosságnak, hogy a felhívásainknak eleget
tettek, s nem okoztak gondot a járvánnyal kapcsolatos rendelkezések.
Köszönöm minden segítőnknek, akik
hozzájárultak a lakosság maszkkal
történő ellátásához, s köszönöm a bevásárlásokban, segítségnyújtásban biztosított támogatásokat, segítségeket!
Tisztelettel:
Dézsi Attila, polgármester
Zalaszántó, 2020. június 29.

www.zalaszanto.hu
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A Gersei Pethő
Általános Iskola hírei
Különös három hónapot hagytunk
magunk mögött az oktatásban. Ez az
időszak próbára tett egyaránt diákot,
szülőt, pedagógust. Az élet nem állt
meg, rendkívül gyorsan kellett alkalmazkodnunk az új helyzethez.
Az interneten keresztül megszerveztük az osztályokat, felvettük a kapcsolatot a gyerekekkel. Nem ment minden egyszerűen mindig, de köszönet
a gyerekeknek, szülőknek, átlendültünk a kezdeti nehézségeken.
A járványhelyzet miatt bevezetett digitális oktatás során iskolánk az országos átlagnál jobban teljesített. Ennek
tapasztalatait a későbbiekben is hasznosítani szeretnénk.
Tanulóink több levelezős versenyen is
részt vettek ebben az időszakban is.
Kiemelkedő helyezést ért el Lugosi
Kincső 6. osztályos tanuló a XXII.
Bókay Árpád Országos Biológia Versenyen. A versenyt a Kerek Világ Alapítvány hirdette meg.
1. A verseny benevezési feltétele pályamunka készítése volt. A pályamunka témája 5-6.osztályban: Árokparti
patika
2. A pályamunkák beérkezése után két
komplex feladatsort kellett otthon
megoldani, amelyekben kísérletek és
megfigyelések is szerepeltek.
3. A döntő eredménye az online forduló és a döntő előzeteseként beküldött
plakátok összesítése után alakult ki.
A döntőn Kincső 209 ponttal 6. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Tóth
Katalin tanárnő volt.
Iskolánk „Könyvtár búvárok” csapata
megyei könyvtáros vetélkedőn indult,
ahol három regényt dolgoztak fel a
gyerekek kérdéseken, rejtvényeken,
fogalmazásokon keresztül. A játékban
elért összesített pontszám 302 pont
volt. Ezzel az eredménnyel a 32 résztvevő csapat közül a 9. helyezést érték

el a megyei versenyen. Résztvevők:
Hullai Adél 4.o., Felker Flóra 4.o.,
Horváth Nóra 6.o., Takács Alexa 6.o.,
Berger Réka 7.o. A versenyben segítőjük Csiszárné Babos Csilla tanárnő
volt.
Áprilisban megtörtént az első osztályosok beíratása: jelenleg 14 kisdiák
kezdi meg iskolánkban a következő
tanévet. Így kétszer annyi kisdiák érkezett hozzánk, mint ahányan elballagtak.

Az idei tanévben 7 tanuló mondott
búcsút az iskolának június 13-án az
osztályfőnökükkel, Merics Ferenc tanár úrral együtt. A bensőséges ünnepélyen a Szülői Közösség is elköszönt
a diákoktól. Zalaszántó polgármesteri jutalomkönyvét Soós Márió, míg
Bazsi községét Kerpács Vanessza kapta.
Iskolánk többi tanulója június 15-én
kapta meg a bizonyítványt. Mindenki
teljesítette a tantervi követelményeket.

Kitűnő lett:
1.osztály: Bicsérdi Judit, Bor Bianka
Virág, Czibulka Anna Liza
2.osztály: Császár Moreira Sofia,
Ignácz Ketrin, Pap Gábor Zsombor
4. osztály: Neményi Hanna, Németh
Botond, Hullai Adél, Felker Flóra
6.osztály: Horváth Nóra, Lugosi Kincső, Takács Alexa
7. osztály: Berger Réka, Németh Benedek
Jeles bizonyítványt kapott: Bicsérdi
Laura 3.o., Mozsdényi Réka 6.o.

A Családi Iskola kihelyezett dráma
tanszakán kitűnő eredményt ért el
Ignácz Ketrin 2. osztályos és Neményi
Hanna 4. osztályos tanuló.
A Festetics György Zeneiskola növendékei közül: Horváth Nóra kapott
dicséretet egész éves munkájáért.
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A 4. osztályosok megható kis ünnepségen köszöntek el osztályfőnöküktől,
Déghyné Ivusza Judit tanító nőtől.
Június 8-26-ig illetve augusztus 2428-ig ügyeletet biztosítottunk azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei
ezt igényelték, igénylik.
Június 29-július 4-ig Erzsébet-tábor
lesz az iskolánkban. Különböző programokon: kirándulásokon, ismeretterjesztő-és kézműves foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek. A tábor
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vezetői: Déghyné Ivusza Judit, Rózsásné Nagy Erika. A programokat segítik:
Csiszárné Babos Csilla. Farkasné Kiss
Marietta, Horváth Judit, Tatár Melinda védőnő.
2020. szeptember elsejétől iskolánk a
keszthelyi Egry József Ált. Isk. és AMI
tagintézményeként működik tovább.
Változatlanul 8 évfolyammal, teljes
alsó és felső tagozattal.
A tanév nyitó szeptember 1-jén 8 órakor lesz, a tanulók ekkor kapják meg
a tankönyveket, amely mindenkinek
ingyenes lesz. A tanulók ekkor hozzák
magukkal az igazolásokat pl. rendszeres gyermekvédelmi-, halmozottan
hátrányos,- tartós betegségről szóló
határozatok, családi pótlékot igazoló
számla kivonatok 3 gyermek esetében.
Ezek az igazolások az étkezéshez, és a

A zalaszántói Gersei Pethő Általános iskola szülői szemmel
„Öröm és élmény nélkül nincs világ- és
önmegismerés” (Vekerdy Tamás)
Miközben ezeket a sorokat írom, 2020
nyarán, 8 éves gyermekem önfeledten
pancsol a kertben. Végre itt a nyár! Különleges az idei vakáció sok szempontból,
abból mindenképp, hogy ez a 8 éves, első
osztályt végzett leány már június végén
alig várja, hogy mehessen az iskolai táborba, és találkozzon a társaival, és a tanáraival.
Visszatekintve, különleges volt ez a tanév.
Tavaly ilyenkor az iskolakötelessé vált
gyermekünk miatt azt gondoltuk, legjobb,
ha itthon marad magántanulóként. Akkor
persze nem sejtettük, hogy ez furcsa formában meg is valósul. A magántanulósághoz ugyanis be kell iratkozni egy iskolába, ezért körül néztünk, nyílt napokra
mentünk, telefonáltam, támogatást kértem a magántanulósághoz. Gyermekünk
számára elsődleges szempontnak az érzelmi biztonságot tartjuk, a szolidáris,
támogató környezetet, sok mozgással és
szabad játékkal. Ekkor még azt gondoltuk,
ez csak az otthoni környezetben valósul-

hat meg. Egészen addig a bizonyos telefonbeszélgetésig, ami mindent megváltoztatott, és életem egyik legmeghatározóbb élménye lett. Felhívtam a
zalaszántói Gersei Pethő Általános Iskolát, és mire letettem a nem létező kagylót,
könnybe lábadt szemmel, tudtam, most
minden másként lesz, mint elterveztük.
Megtaláltuk az iskolát, ahová egy nyílt
napon való részvétel után beírattuk a lányunkat. Így mégsem lett magántanuló!
Most, 2020 júniusában, a kertben írva
ezeket a sorokat, tudom, hogy jól döntöttünk. Ebben a különleges időszakban, a
pandémia idején, a digitális oktatás viszontagságai között, ebben a zalaszántói
iskolában egy boldog és kiegyensúlyozott
kislány lép majd a második osztályba.
Egy év alatt megismertük az iskola pedagógusait, tanulóit, segítőit, és mondhatom, különleges közösségbe csöppentünk,
ahol a gyermekközpontúság meghatározó, nyugodt környezetben magas színvonalú, komoly oktatás és fejlesztés folyik.
A pedagógusok minden évfolyamban figyelembe veszik a diákok egyéni adottsá-
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művészeti oktatásban való beiratkozáshoz szükségesek.
A tanév során hosszú idő óta először
újra nőtt az iskola tanulóinak létszáma.
A következő tanévben is lesz színjátszó szakkör és zeneiskolai oktatás
zongora, fuvola tanszakon folytatódik.
Tervezzük továbbá angol szakkör indítását az 1-3. évfolyamosok számára.
A Bozsik program és a röplabda edzések is folytatódnak.
Iskolánk vezetői ügyeletet tart fenn az
alábbi napokon 9-13 óráig: június 24.,
július 8., július 22., augusztus 5. és augusztus 19.
A nyárra mindenkinek jó nyarat, jó
pihenést kívánunk!
Az oldalt összeállította:
Csiszárné Babos Csilla

gait, komolyan veszik és elfogadják a
teljesítményüket, támogatóan értékelik a
gyerekekbe fektetett energiáit, így érnek
el rendkívüli eredményeket.
Szülőként látom, hogy ebben az empatikus környezetben komoly tehetséggondozás folyik, a diákok ügyesen teljesítenek
sokféle (irodalmi, biológiai, zenei, stb.)
versenyen. Énekelnek, zenélnek, színjátékot játszanak, sportolnak, festenek,
kézműveskednek, írókkal találkoznak,
mert a pedagógusok jól tudják, az intelligencia nagyon sokféle lehet.
Azt gondolom, az az értékrend, amit a
zalaszántói Gersei Pethő Általános Iskola
követ, a jövő kulcsa. Ebben a dinamikusan
fejlődő világban, ahol felnőttként is rendkívüli teljesítmény adaptálódni a mindig
változó környezethez, és elvárásokhoz, a
gyermekeinknek csak akkor van esélye
boldog, kiegyensúlyozott, önálló életre,
ha a rugalmasság, (reziliencia), a belső
biztonság és az adaptációs készség korán
kialakul. Véleményem szerint, csakis ilyen
típusú iskolában valósulhat meg, mint a
Gersei Pethő Általános Iskola.
Hálás köszönet nekik.
Dr. Zákonyi Katalin

www.zalaszanto.hu
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Kedves Olvasók!

Az idei tavasz nem a tervezett módon alakult a zalaszántói Kópé Kuckó óvoda életében.
Március 16-tól-május 11-ig a járványügyi helyzet miatt zárva tartottunk.
Az előírásoknak megfelelően, szigorú
higiénés szabályoknak megfelelve
kezdtük újra az óvodai életet. A szülők
csak a bejáratig kísérhetik a gyerekeket. Folyamatosan, naponta többször
is fertőtlenítő szerrel áttöröljük a kilincseket, asztalokat, játékokat. Köszönjük az Önkormányzattól kapott
fertőtlenítő szereket.
Megváltozott egy kicsit az éltünk, de
mindenkinek az egészség a legfontosabb. Hálásak vagyunk a szülőknek,
hogy elfogadták az új rendet, bízunk
benne, hogy már nem tart sokáig, de
kérjük továbbra is tartsák be előírásainkat!
A karantén alatt is tartottuk a kapcsolatot a gyerekekkel, létrehoztunk egy
facebook csoportot, amelyen keresztül, hétről-hétre küldtük az anyagokat,
ötleteket, feladatokat.
Sok visszajelzést kaptunk, ami azt jelentette számunkra, hogy talán hasznos dolgokat tudtunk így is közvetíteni.
Megújult egy kicsit óvodánk a karantén alatt. Újra lett festve az összes helyiség, a beltéri ajtók. Lehetőség nyílt
így egy kis „átalakításra”. Átrendeztük
a csoportszobákat, az egyikből kialakítottunk egy tornaszobát, ami nagymértékben megkönnyíti majd a mindennapos testnevelés, és tornafoglalkozások megtartását is. Köszönöm kollégáimnak a munkáját, hiszen együtt
takarítottunk, pakoltunk, fertőtlenítettünk.
A Húsvétot rendhagyó módon ünnepeltük meg a koronavírus miatt. Ez az
ünnep a gyerekeknek az elrejtett ajándékokról, tojásfestésről, locsolásról
szól. Mivel ez nem valósulhatott meg,
mi minden gyermeknek eljuttattuk a
húsvéti fészekben rejlő ajándékokat.

Kidíszítettük az óvoda kapuját is.
Az Anyák napi ünnepély is elmaradt,
de ez nem akadályozott meg bennünket abban, hogy ünnepi hangulatba
kerüljünk. Úgy gondoltuk, a fizikai
távolság nem ok arra, hogy kihagyjuk
az év egyik legszebb, legkedvesebb
ünnepét. Minden Anyukát, gyermeke
fényképével ellátott üdvözlőlappal és
verssel köszöntöttünk.
A hagyományos évzáró műsorunk is
elmaradt. A korlátozások miatt szűk
körben megtartottuk a ballagást. Bízunk benne, hogy így is emlékezetessé tettük az elköszönést.
Kívánunk a leendő elsősöknek jó tanulást, kitartást, szorgalmat, sok-sok
piros pontot.
Folyamatban van a Magyar Faluprogram pályázatán elnyert udvari
játékok telepítése, reméljük, hogy hamarosan birtokba vehetik a gyerekek.

Az óvoda a nyár folyamán folyamatosan nyitva tart, ezzel is segítve a szülők
munkába való visszatérését. Az otthon
lévőknek, iskolába menőknek jó pihenést, jó nyaralást kívánunk!
Fekete Zoltánné
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A Kúria hírei

Kúria hírei
A kialakult járványhelyzet miatt sajnos sok szervezett program, rendezvény elmaradt. Ez alatt az idő alatt sem
állt meg élet a falakon belül, készültek
a pályázatok, bővült a könyvtár, nagytakarításra, rendezkedésre, újításra
került sor.
Lassan visszatér az élet, óvatosan, de
kezdődnek a programok, szerveződnek a rendezvények, mindezeket természetesen úgy tartjuk meg, hogy
azok az aktuális járványügyi előírásoknak megfeleljenek!
Július 6-10 között az előző évekhez
hasonlóan Nyári kézműves és alkotó
tábor lesz a gyerekeknek. (Az idei évben szépen megugrott a jelentkezők
száma, ennek nagyon örülünk, beszámolóval a következő számban jelentkezünk.)
A világ híreit követve nehéz megmondani, hogy mi lesz egy vagy két hónap
múlva, lesz-e a vírusnak második hulláma, ha igen, az mikor ér ide. Éppen
ezért a rendezvények szervezését is
visszafogottan, kicsit félve kezeljük.
Az idei évben sajnos ez a Falunapot
is érinti. Augusztus 1-én nem lesz az
előző években megszokott terjedelmű,
nagy volumenű rendezvény. A főzést
szeretnénk megtartani (melyre ezúton
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is várjuk a csapatok jelentkezését), a
Három Hegy Egyesület Parasztolimpiával készül, és idén több gyerekprogramot tervezünk, mivel sajnos a
gyereknap elmaradt.
Könyvtár
A Kormány 279/2020. (VI. 13.) Korm.
rendelete alapján 2020. június 15-étől
a nyilvános könyvtár bárki számára
látogatható Zalaszántón is a GerseiPethő Kúriában. Ennek értelmében
szeretettel várjuk a régi és új olvasókat
a bővített, és folyamatosan bővülő
könyvtárunkba.

A beiratkozás ingyenes!
Fehér Orsolya jóvoltából rengeteg
gyermekkönyvet, társasjátékot kapott
a Könyvtár, amit ezúton is köszönünk.
A Könyvtári programok is fokozatosan
elkezdődnek, elindul újra a Könyvtármozi és a Baba-mama klub is.
Maszk
Ezúton szeretném megköszönni
Horváthné Dávid Ritának, Vajda
Károlynénak, Horváthné Tecának az
anyagokat és a maszkok varrásában

Június 7-én a Hősök és Áldozatok napja alkalmából megemlékezés és
koszorúzás volt először a Templomnál, majd a temetőben.

való segítséget, valamint Berkovics
Emőkének a felajánlott anyagokat.
Segítségükkel Zalaszántó minden
háztartása kapott maszkot. Köszönet
Czibor Jánosnak és Czibor Jánosnénak a maszkok kihordásáért!

Gólyahír

2020.06.29-én
megszületett
Nagy Katalin és
Tobak Róbert kislánya, Sára
Szívből gratulálunk!

Polgárőrök

A vírushelyzet elején a Sztupai út
is lezárásra került pár hétvégére.
Ebben a formában is szeretném
megköszönni a Zalaszántói Tűzoltó és Polgárőr Egyesület azon
tagjainak a segítségét, akik szolgálatban voltak azokon a hétvégéken,
valamint az RPM Autosport Egyesületnek is a gyors segítséget.
Soós Norbert, az egyesület elnöke

www.zalaszanto.hu
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A Nyugdíjas Klub hírei
Május 23. A bő két hónapos bezártság
után, nagy örömmel készültünk a
már régóta tervezett Bortúrára: séta
a Derékhegyre, majd piknik Tóthné
Jutkáék pincéjénél. De aznap sajnos
lógott az eső lába, így a túra elmaradt,
de a délutánt együtt töltöttük a Pethő
Kúriában. Nagy meglepetésünkre terített asztalok és Dézsiné Marika ízletes nyúlpörköltje várt ott ránk. Köszönet mindenkinek az előkészületekért és a kiszolgálásért. Kellemesen teltek az órák, megvitattuk a világ
dolgait, kinek-kinek kedve szerint egy
pohár bor, vagy üdítő, finom sütemények, később zsíros kenyér is került az
asztalra.
És, mivel nagyon szívesen vagyunk
együtt, június 17-én ismét találkoztunk a Kúria nagytermében. Vajdáné
Zsuzsi érdekes, megható, fotókkal és
videókkal illusztrált beszámolója a
Csiksomlyói búcsúról, a zarándok vonatokról, mindannyiunkat magával
ragadott. Úgy éreztem, mintha magam is ott állnék a tömegben, nézném
a vonat ablaka előtt elsuhanó csodás
tájat, mintha én is egyike lennék a
csendes, esővel, széllel, tűző nappal
mit sem törődő zarándokoknak.
Gondolatban én is integettem és megkönnyeztem az állomásokon a vonatokat üdvözlő honfitársaimat. Különös élménnyel lettünk gazdagabbak
Zsuzsi jóvoltából, köszönjük!

A lelki táplálék mellett részünk volt
kulináris örömökben is. Ezúttal
Hanesék leptek meg bennünket 2 óriási tálcára való szendviccsel, és, aki
akarta, bele dughatta a nyelvét a programhoz illő, Jutka által prezentált,
Erdélyből származó áfonya likőrbe.
És, hogy kerek legyen a 2. negyedévi
beszámolónk / csinálja utánunk, aki
tudja! / június 24-én bepótoltuk az
elmaradt hegyi túrát is. Ezúttal az égiek is kedvüket lelték a Szent Iván napi
programunkban, hétágra sütött a nap,
a szél is csendben követte az elszánt
csapatot fel a hegyre, Vajdáné Zsuzsiék
birtokához. A hatalmas cseresznyefa
lombjai és piros gyümölcsei hívogatóan intettek felénk, jól esett lepihenni az árnyékban, élvezni a csodás kilátást és a jó társaságot. Kedves háziasszonyunk és szorgos kezek gondoskodtak jólétünkről, de nem feledkeztünk meg Szent Ivánról sem! Tiszteletére, no meg a szalonnasütés kedvéért

is, tüzet gyújtottunk, és mire észbe
kaptunk, este lett. A hazaút még teli
pocakkal is könnyebbnek bizonyult...
lefelé a lejtőn.
És, hogy mit hoz a jövő?
Ezentúl minden hónap 2. szerdáján
találkozunk, túrát tervezünk a Rezi
várhoz, lubickolást Borgátán és szeretnénk a Falunapon főző tudományunkat is bemutatni. Örülünk a szép
nyári hónapoknak és a kellemes
együttlétnek, szeretettel várva minden
kedves kortársunkat, a Nyugdíjas
Klub nevében
Dr. Dreller Éva
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A Három Hegy Egyesület hírei

Május 31-én Pünkösdi túrát tartottunk a Hollókőhöz. Kicsik, nagyok szép számban, nagy lelkesedéssel indultak neki az útnak, örültek, hogy kiszabadulhattak
a karanténból. A túra végén szalonnasütéssel pihenték ki a fáradalmaikat.
Tervezett programok: Augusztus 14-15-16.: Balatoni keró-túra.
Szeptember 19.: Szántai Lovas-találkozó- Puszták Népe Lovas Viadal

2020. 2. szám

Akikre büszkék vagyunk

2020.06.27-28-án Orfűn
Forgács Péter és Forgácsné Bittner
Erika részt vettek a Spartan Race
Beast és Sprint futamain. Ezúton is
gratulálunk Nekik!

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

▶ 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
▶ 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)
▶ Czafit Alexandra: 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
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