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Kisbíró
A Zalaszántói önkormányzat lapja
„Ami jó, arra mindig várni kell, s amikor eljön, vele élni kell.”
(Márai Sándor)

Tisztelt Olvasók!
Kedves Zalaszántóiak!

Előző lapszámunkban arról írtam, hogy
a Karácsonyi ünnep más lesz, mint a korábbiak. Sajnos így is lett, hiszen nem
tudtunk a családdal együtt ünnepelni a
járvány miatt. Ismét közelítünk egy szép
ünnephez, s most is azt tapasztaljuk, hogy
a veszély nem múlt el. Itt a járvány harmadik hulláma, egyre többen lesznek
betegek, így az ünnep ismét szokatlan
lesz. Kérem, bízzanak abban, hogy hamarosan, újra szabadon ünnepelhetjük az
egyházi ünnepeinket!
Ebben a járványos időszakban elkészült
az előző évi beszámolónk, az idei év pénzügyi terve, költségvetése. Örömmel számolhatok be arról, hogy az elmúlt évben
is jól gazdálkodtunk, vagyis jelentős pénzmaradványunk van, közel nyolcvanmillió
forint. Igaz, ennek egy része áthuzódó
beruházásokból ered, amiket a korábban
elnyert pályázatainkra kell fordítanunk.
A szabadon felhasználható pénzből komoly beruházást hajtottunk végre. A sok
éve tapasztalt, nehezen megoldható gondokon enyhíthet a megvásárolt gépek
segítsége. Vettünk egy kistraktort,
amihez hóeke, mulcsozó, ágdaráló,
fűnyíró és rézsűkasza tartozik, no
meg egy pótkocsi. Sok gondot okozott a múlt évben a száz köbméter
tűzifa, a két kamionnyi brikett, a
zúzalékok szállítása. Ezt most már
meg tudjuk oldani, saját erőből, s a
közlekedési szabályoknak is megfelelünk, hisz rendszámmal ellátott
gépjárművel tudunk dolgozni a közutakon.
Elkezdődött a játszótér megvalósításának előkészítése, a kerítés elemeit megvásároltuk, abból a pénz-

ből, amit a sok segítő kéz a vasgyűjtés
során „megtermelt”! Nagyon szépen köszönjük a segítséget, máskor is lesznek
ilyen akcióink, ahol egy adott célra kérjük
a vasat! A területen elkezdjük a földmunkákat, majd az elemek telepítése következik, a bekerítés és a cserjék, bokrok telepítésével lesz teljes a játszótér. Ide tervezzük a sportpark elmeinek telepítését is,
amit 2022-re ígért a minisztérium. Ezzel
a felnőttek játszótere is itt valósulhat meg.
A hivatali udvaron, a kertben „rendet”
raktunk, bekerítettük az udvart, s a területen negyven darab gyümölcsfát ültettünk el. Ezek a fák hagyományos, alma,
körte, cseresznye, szilva, stb. Reméljük,
megerednek, s hamarosan teremni fognak. Olyan terveink vannak ezzel, hogy
az újszülöttek szülei kiválasztanak egy –
egy fát, amit aztán gyermeküknek „ajándékozhatnak”, hogy ezzel is a jövőt, a jövőbe vetett hitünket ápoljuk. A tavasz
folyamán folytatjuk a fatelepítéseket, amit
a sportpályánál, harminc csemete telepítésével valósítunk meg.

Nagyon fontos fejlesztéseket hajtunk végre az óvodánál. Hamarosan megkezdődik
a tornaszoba kivitelezése, s egy pályázatunkban mini bölcsődét is itt alakítunk
ki. Ehhez a terület előkészítése történt
meg, a bölcsőde pályázatát pedig beadjuk
több, mint hetvenmillió forintos költségvetéssel, amit képviselő úr is támogat.
Köszönjük a segítségét Manninger Jenő
képviselő úrnak.
Ebben az évben is folytatjuk az útjaink
felújítását. Pályázati forrásból a Szabadság
utca aszfaltozását tervezzük. Az Arany
Jancsi horgos útjának javítása, esetleges
aszfaltozása is terveink között szerepel.
A Faképi úton a támfal elkészülését követően, kijavítjuk az aszfaltban keletkezett
hibákat, a közvilágításban pedig szeretnénk oda lámpákat elhelyezni, kiépíteni.
Most már a fák nem akadályoznák a megvilágítás lehetőségét.
Tisztelt Zalaszántóiak, Kedves Olvasók!
Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy
tartsa be a járvány helyzetben tett rendelkezéseket, igyekezzenek kerülni a
nagy csoportosulásokat, használják
a maszkot, gyakran mossanak kezet, fertőtlenítsék otthonaikat!
Tartsanak ki ebben a világjárványban, oltassák be magukat, hogy
másokat is megvédhessenek a betegségtől! Kérem Önöket, ha segítségre lenne szükségük, keressenek
bennüneket, hogy segíthessünk!
Legyen nagyon szép ünnepük!
Kellemes Húsvétot kívánok a magam és a képviselő testület nevében!
Dézsi Attila, polgármester
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A HHE beszámolója
A Három Hegy Egyesület tagjai 2020.
december 27-én részt vettek a Regős találkozón, de a vírus miatt most online
formában. Az eseményről videófelvétel
készült a Kúria udvarán található kemencénél, ami megtekinthető az Élő Forrás
Hagyományőrző Egyesület facebook oldalán.
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Kedves Falubeliek!
Értesítjük Önöket, hogy 2021. február 2-tól használt sütőolajat gyűjtünk
a Gersei-Pethő Kúria udvarán elhelyezett gyűjtőedénybe.
A leadásra lehetőség van munkaidőben (8:00-16:00), vagy előre egyeztetett
későbbi időpontban (Szeitl Krisztina 0630/463-6829).
Kérjük a lakosságot, hogy környezetünk megóvása érdekében kezdjék el a sütőolaj szelektív gyűjtését és a használt sütőolajat, zsíradékot kisebb lezárt
edénybe (pl. ásványvizes palack, dunsztos üveg) tegyék, s azzal együtt hozzák
el a gyűjtőedénybe.
A használt sütőolaj esetében kiemelten fontos a szelektív gyűjtés: egyetlen csatornába öntött liter használt olaj
akár százezer liter élővizet is képes elszennyezni!
Bízunk abban, hogy ezzel a lehetőséggel sokkal kevesebb
sütőolaj kerül majd a szennyvízelvezető csatornába, a vizekbe, talajba vagy akár kommunális lerakóba.
Köszönettel: Zalaszántó Község Önkormányzata
A Biotrans Kft. ISCC rendszer tanúsítvánnyal gyűjti partnereitől
a használt sütőolajat, melyet – belföldön és külföldön egyaránt – biodízel előállítási célra értékesít.

Háziorvosi közlemény
Tisztelt Zalaszántói lakosok!
A Covid-19 elleni védőoltás kapcsán
szeretném felhívni figyelmüket, hogy
a háziorvosok keresik meg az oltandó
pácienseket a regisztrációkor megadott telefonszámon, a védelmi hivatal által megadott lista szerint. Ezért
nyomatékosan kérnék mindenkit,
hogy várjon türelemmel, kizárólag
érdeklődés céljából ne telefonáljanak, illetve háziorvosi kiértesítés nélkül ne jelenjenek meg a rendelőben
oltást kérve. Kérem, hogy figyeljék a
telefonjaikat, mert sok esetben a regisztrációkor megadott telefonszámon nem elérhetőek!
A háziorvosok csak azokat olthatják
be a rendelőben, akik regisztráltak,
szerepelnek a háziorvos részére megküldött listán, és a háziorvos jelezte
számukra, hogy pontosan mikor kerül beadásra részükre a vakcina.
A nagyszámú, oltásról általánosságban érdeklődő vagy oltást sürgető
lakossági telefonhívás jelentősen
hátráltatja a megnövekedett számú
napi feladatok teljesítését.

Megértésüket és együttműködésüket
köszönöm! Dr. Ódry Péter, háziorvos

Felhívás

Zalaszántó Község Települési Értéktárának bővítésére
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012.évi XXX. törvényben (továbbiakban: Hungarikum törvény), valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendeletben (továbbiakban Kormányrendelet) biztosított
lehetőséggel élve Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 121/2015.(XI.05.)
Kt. határozatával Zalaszántó Község Települési Értéktárának létrehozásáról döntött.
A Települési Értéktár működtetésével kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület az Értéktár Bizottság tagjaira, Huszti Zoltán Ferencz elnök úrra, valamint Molnár Teréz, Bálint Imre,
és Szeitl Krisztina tagokra ruházta át.
Zalaszántó Község Települési Értéktára a település területén fellelhető helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. A települési értéktárak a nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát alkotják. A település helyi jelentőségét meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd a
Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző nemzeti értékekből a Hungaricum Bizottság
választja ki a hungaricumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.
Ami eddig bekerült a helyi értéktárba: Gersei- Pethő Kúria, Tájház, Tátika-vára, Szent
Donát kápolna, Szent Kozma és Damján templom, Szent Vendel kápolna, Kotsy-vízimalom,
Halomsírok, II. világháborús emlékmű és tabló, Pávakör, Pro Natura díj, Bazaltutca.
A zalaszántói Települési Értéktár létrehozásában, az értékek gyűjtésében bárki részt vehet.
E felhívás közzétételével kérjük fel Zalaszántó Község lakosságát, a civil szervezeteket, intézményeket, hogy a településhez kapcsolódó értékek összegyűjésében legyenek a Bizottság
segítségére, tegyenek javaslatot, adjanak ötleteket, hogy mik lehetnek még Zalaszántó értékei.
A következő kategóriákba várunk javaslatokat: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és
életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.
A javaslatokat elektronikusan az ertektar.zalaszanto@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton a Gertsei-Pethő Kúria 8353 Zalaszántó, Fő u. 83. címre, vagy a 0630/463-6829
telefonszámon várjuk. Az írásban benyújtott javaslatokat az Értéktár Bizottság bírálja el.
Köszönettel: Értéktár Bizottság – Zalaszántó, 2021. március 23.

www.zalaszanto.hu
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Arkánum Műhely
Tisztelt Olvasók, Kedves Érdeklődők!
Szeretnénk bemutatni Önöknek Zalaszántó legújabb különlegességét,
az Arkánum Műhelyt, ahová szeretettel várnak minden alkotni vágyót!
A nevem, Fehér Orsolya. A műhelyben persze Orsi :)
Nagy utat tettünk meg, mire megérkeztünk Zalaszántóra az
Arkánum Műhely és én.
A Kisalföld közepén születtem, ott éltem évtizedeken át, majd
Szombathelyen újabb évtized, míg végül megérkeztünk ebbe a
csodálatos faluba, ahol a műhelyem is igazi otthont kapott.
Pedagógus diplomáim adják az alap képzettségem, melyek mellett folyamatosan képeztem magam önismereti módszerek elsajátításában és a képzőművészet különböző ágaiban. Alkotás
nélkül nem tudnám elképzelni az életem.
Az Arkánum Műhely egy kreatív alkotóműhely, ahová nagy
szeretettel várom azokat a felnőtteket, akik vágynak az alkotás
örömére. Az általam használt módszer nem igényel semmilyen
jártasságot egyik képzőművészeti ágban sem. Ha az általános
iskola óta nem volt ecset a kezedben, az sem baj, mert a folyamat
élménye számít, nem a létrehozott alkotás művészi értéke.
Egy éve még egészen más terveim voltak az Arkánum Műhely
profilját illetően és lelkesen készültem a megnyitásra, amikor a
járvány keresztül húzta a számításaimat, mint oly sokunknak.

A tehetetlenségtől és a megváltozott élethelyzettől egyre ros�szabbul éreztem magam, egyre feszültebb és levertebb lettem.
Ekkor kezdtem kutatni, mi az, amivel hasznosan kitölthetném
a felszabadult időmet, ami leköt, de ugyanakkor segít a stressz
feldolgozásában, jókedvre derít és kizökkent a monoton hétköznapokból egy időre.
Így találtam rá Dr. Antalfai Márta Katarzisz Komplex Művészetterápiás módszerére, mely az előzetes szempontjaimat túlszárnyalva egy olyan képzést is ad, melynek birtokában másoknak is segítségére lehetek.
A módszer a természet rendjére hangolva, az évkör ritmusához
igazodva segíti a lelki megújulást. A saját élményen alapuló foglalkozások a természet rendjére és változásaira hangolódva, az évkör ünnepeinek, valamint az évszakok és hónapok archetípusainak
képi és téri ábrázolására, szimbolikus megjelenítésére épülnek.
A foglalkozásokon festés, rajz, kollázs, agyag és egyéb kézműves
technikákat használunk, zene és versek segítségével hangolódunk az aktuális alkotási témára.

Szívesen segítek neked és várlak szeretettel
az Arkánum Műhelyben, ha
• vágysz az alkotás örömére
• túl nagy rajtad a nyomás és szükséged lenne egy helyre, ahol kifújhatod
magad és feltöltődhetsz
• szeretnél jobban rálátni önmagadra
• szívesen tartoznál egy olyan csoportba, ahol biztonságos környezetben,
elfogadó és barátságos emberek között mutathatod meg magad
• úgy érzed elakadtál és nem tudod, merre menj tovább
• szükséged van néhány órára, távol az otthoni nyüzsgéstől és teendőktől
Foglakozásaim nyáron indulnak, addigra remélem újra találkozhatunk személyesen, a Faképi út 12-ben.
Addig is, ha szeretnél többet megtudni arról, mi a művészetterápia és érdekel az Arkánum Műhely élete, kövess a facebookon
és a weboldalamon, vagy keress fel bármelyik elérhetőségemen.

www.facebook.com/arkanummuhely
www.arkanummuhely.com
Várlak szeretettel, Fehér Orsi
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Az óvoda hírei

A Kópékuckó Óvoda hírei

A Kópékuckó Óvoda dolgozó 2021-ben
is szeretettel köszöntik az olvasókat!
Egy kicsit visszatekintünk még a decemberi jeles napokra.
A karácsonyi készülődés a Luca-napi népszokások megismerésével kezdődött. Luca-búzát vetettünk, ami egy kedves hagyomány, díszítettük vele a csoportszobát,
s még az idei bő termést is jelezte.
Mézeskalács illat áradt az óvodában, mikor óvodásaink lelkesen gyúrták, nyújtották, szaggatták, díszítették a mézeskalács
figurákat, melyeket ajándékba haza is
vihettek.

Zalaszántói

Kisbíró
mely minden nap egy télről, ünnepről,
karácsonyról szóló mesét vagy verset rejtett -, hogy még hány nap van karácsonyig, s közben adventi koszorúnkon is
gyújtottuk a gyertyákat.

Az új évben 29 főre emelkedett csoportunk létszáma.
Január elején végre leesett az első hó, a
gyerekek nagy örömére. Sok időt töltöttünk az udvaron, ahol hógolyóztunk, hóembert építettünk, hóangyalok készültek.
Minden évben folyamatosan etetjük kis
madárkáinkat is.

A karácsonyfa alatt sok-sok meglepetés
várta a gyerekeket. Az új játékok között
mindenki talált kedvére valót. A lányoknál nagy sikert aratott a babakonyhába
kapott mikró, a fiúknál az új munkagépek.
A Szülői Közösségtől minden kisgyermek
névre szóló uzsonnás dobozt, ajándékcsomagot kapott, melyet ezúton is köszönünk!

Sajnos a hagyományos, közös karácsonyi
műsorunkra idén nem készülhettünk, de
így is sok karácsonyi énekkel, verssel, mesével vártuk az ünnepet.
„Élő Betlehemet” játszottunk, ezzel is
megidézve a Karácsony történetét, a kis
Jézus születését. Izgatottan számolgatták
napról-napra az adventi naptárunkon –
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Február 2-án Maci-napot tartottunk,
melynek fő kérdése volt, hogy kibújik-e a
mackó a barlangjából vagy sem.

Ha süt a nap és látja az árnyékát, visszamegy, ha rossz idő van, akkor kinn marad
és „elűzi a telet”. Az idén ez utóbbi történt.
Sok-sok mackós dalt, verset, mondókat
mondtunk, báboztunk. Többféle technikával, – festés, vágás, ragasztás – készültek
a barlangjában lakó medvék. Sok ismeretet szereztek a téli álmot alvó állatokról is.
Fontosnak tartjuk a gyerekeket az állatok
szeretetére és a környezetbarát életre nevelni.
Február 9-re terveztük a farsangi délelőttünket, de a sok beteg gyermek miatt elhalasztottuk. Február 18-án került meg-

www.zalaszanto.hu
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A járvány harmadik hullámának terjedése miatt a Kormány rendkívüli szünetet rendelt el az óvodákban, iskolák-

rendezésre, az idén szülők nélkül. Most
fényképeken keresztül lehettek részesei
ennek a napnak, de a gyermekek számára
így is próbáltunk felejthetetlen élményt
szerezni.
Örülünk, hogy sok ötletes, saját készítésű
jelmezt is bemutattak a gyerekek. Köszönjük a szülők munkáját és a sok-sok finomságot, melyekkel még édesebbé tették ezt
a napot.

Ismét nagy öröm érte óvodánkat! A Sümegi Városi Könyvtár álarckészítő versenyén Baticz Balázs első helyezést ért el,
nyereményét átvehette a Könyvtárban.

Több pályamunkát is beküldtünk, ügyes
ovisainkra büszkék vagyunk.
Az 1848-as forradalomra óvodánkban a
zárás előtti napon emlékeztünk meg a
nagyobbakkal. Felidéztük nemzeti ünnepünk jelképeit, az ünnephez kapcsolódó
neveket, eseményeket, zenét hallgattunk.
Mint minden évben az idén is jelmezt
öltöttünk magunkra. Most „Hawaii kiruccanással” és a gyerekekkel közös tánccal
fokoztuk a hangulatot.
Húshagyó kedden felelevenítettük a téltemetés hagyományos, régi ünnepét. Elkészítettük a kiszebábot és különféle zajkeltő szerszámokkal kivonultunk az
óvoda udvarára, ahol elégettük. Közben
énekeltünk, verseltünk: „Ég a kisze lánggal ég”. Míg a bábu elhamvadt, hangosan
csörömpöltünk, zenéltünk és télűző rigmusokat kiabáltunk.

Az idei márc.15-i ünnepségek elmaradtak, a megemlékezés koszorúját nem tudtuk együtt elhelyezni, de óvodásaink egyénileg is tisztelegtek a hősök emléke előtt.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánnak minden kedves
olvasónak a Kópékuckó Óvoda óvodásai és dolgozói!

ban az alábbiak szerint.
A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes
szigorítása idején a gyermekfelügyeletről
A Kormányaz Alaptörvény 53. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,a
4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk
(3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló
2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése
szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a
védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt
rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli,
digitális munkarend időtartama alatt – a
szülő, törvényes képviselő kérelmére az
intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.
(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is
benyújthatja az intézmény vezetőjének.
2. § A Kormány – tudva, hogy a szülők
számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és
az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása
többlet erőfeszítést, újabb megoldandó
feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel
arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket,
hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb
esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék
igénybe.
Ennek függvényében március 8-tól
ügyeletet látunk el. Kérünk mindenkit
a törvényben előírtak szigorú betartására! Továbbra is vigyázzunk egymásra,
hogy mielőbb visszatérhessen életünk
a rendes kerékvágásba!
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Az óvoda és az iskola hírei

VÁLTOZÁS AZ ÓVODAI BEÍRATÁSBAN!
Kedves Szülők! A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig
betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől)
legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy
gyermekeink érdekében a megfelelő
életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.
A koronavírus terjedése okán kihirdetett
veszélyhelyzet miatt a 2021/2022-es
nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős
miniszter határozata alapján javasoljuk,
hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve
a következőképpen járjanak el:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a
kötelező felvételt biztosító óvoda hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon
gyermeket, akivel kapcsolatosan nem
érkezett jelzés arról, hogy más óvoda
felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.
Azok a gyermekek, akik a Zalaszántói
Kópékuckó Óvoda körzetébe tartoznak
(Zalaszántó, Vindornyalak), automatikusan felvételre kerülnek.
Ebben az esteben a szülőknek nincs tennivalójuk. A beiratkozáshoz szükséges
papírokat a nevelési év kezdetekor kell
bemutatni az intézményben.
Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék
fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen
esetekben is, és tájékoztassák a szülői
szándékról, hogy a körzetes óvodába
kívánják beíratni gyermeküket.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – elektronikus úton, telefonon, postai úton vagy
– különösen indokolt esetben – személyesen jelezze óvodánk felé 2021. április
6 - 16-ig.
E-mail: kopekuckoovoda@gmail.com
Tel.: 06-30/628-8871
Postacím: Zalaszántói Kópékuckó Óvoda,
8353 Zalaszántó Zrínyi u. 14.
A vezető, a gyermek felvételéről legkésőbb 2021. április 30-ig dönt, és erről
írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
Fekete Zoltánné, óvodavezető
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A Gersei Pethő
Általános Iskola hírei
A 2021-es évünket január 4-én kezdtük
el, majd 22-én lezártuk az első félévet.
Ebben az időszakban volt lehetőség még
arra, hogy gyerekeink javítsanak az érdemjegyeiken a félévi bizonyítvány kiosztásáig.

 Január 22-én hagyományosan megünnepeltük a magyar kultúra napját, felidézve híres magyarjainkat, akik sokat tettek
hazánk művelődéséért, fejlődéséért. A gyerekek színvonalasan, szépen szerepeltek,
dicséret illeti őket.
 Az idén rendhagyó módon „farsangoltunk”. Diákjaink délelőtt is jelmezben lehettek, volt egy kis tánc, játék, tombola is.
 A 8. osztályosok jelentkezési lapjainak
az elküldése is ebben az időszakban történt, a felvételi eredményeket várhatóan
április végén kapják meg.
 A védőnő rendszeresen látogatja intézményünket, rendhagyó osztályfőnöki óra

keretében beszélt a higiéniás szabályokról,
s ezek fontos betartásáról.
 A 7.osztályosok újra élesztési oktatáson
vettek részt, amelyet az OMSZ és a tankerületi központ közösen szervezett.
Biológia órán sajátíthatták el ezt az életeket mentő tudást az erre felkészült tanár
segítségével. A gyerekek nagy érdeklődéssel, komolysággal fordultak e téma felé.
Nagyné Bőhm Mária tanítónő a 3. és a 4.
osztályos tanulókat tanulmányi sétára
kísérte el a Balaton partra március 4-én
és 5-én.

 A Magyar Versmondók Egyesülete és a
TEMI Fővárosi Művelődési Háza meghirdette a „REGÖSÖK HÚRJÁN…” versés prózamondó versenyt. Iskolánkból
Neményi Hanna 5.osztályos tanuló jelentkezett a versenyre. A műveket videófelvételen kellett elküldeni. Hanna Nógrádi

www.zalaszanto.hu

Gábor: Hogyan neveljünk kutyát? és
Heltai Jenő: Ballada a három patkányról
című alkotásokat választotta. A szakmai
zsűrit az alábbi szakemberek alkották.
Wiegmann Alfréd: az első Magyar Versszínház művészeti vezetője, Radnóti- és
Nívó- díjas rendező. Tóth Zsóka: A Vértes Agorájának művészeti vezetője, előadóművész. Király Erika: Radnóti díjas
versmondó, kulturális szakember. Borbély
Sándor: színművész, rendező, Kaleidoszkóp-díjas előadóművész.
Hanna minősítése:
ARANY lett. Értékelése: „Felkészült, jó versmondás. A vers humora
remekül működik. Jól
kitalált figurák.„ A zsűri döntése alapján a
Döntőbe az ARANY minősítéssel értékelt
nevezők jutottak. A Gálát/ Döntőt várhatóan 2021.06.12-én, Budapesten a Fővárosi Művelődési Házban tartják.
Gratulálunk Hanna, további sok sikereket
kívánunk!
Tavasszal Hanna még részt vesz a megyei
József Attila szavalóversenyen is, ide József
Attila: Nyári délután versével készül a költészet napjára.
 Az ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte ki a víz világnapja dátumaként, melynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön ez a természeti kincs.
E jeles nap minden évben más és más
nézőpontból hívja fel figyelmünket a víz
szerepére, a csapvízre mint alapvető és
biztonságos élelmiszerre, továbbá az ivóvízfogyasztás fontosságára, valamint ösztönzi a jövő generációit vizeink védelmére.
A világnap idei szlogenje: A VÍZ ÉRTÉK!
BECSÜLD MEG! Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. Igazgatási és Kommunikációs
Osztály Siófok rajzpályázatot írt ki.
A pályázaton részt vevők neve: Racsek
Brájen, Makula Ferenc, Berger Réka, Hajdu
Jázmin, Mazán Ábel, Ignácz Ketrin,
Bicserdi Judit.
 Iskolánkban kupakgyűjtési akciót szerveztünk jótékonysági céllal Zsombornak,
egy SMA-s kisfiúnak gyűjtöttünk a gyógyA Magyar Versmondók Egyesülete
és a NépmesePont
tanúsítja, hogy

NEMÉNYI HANNA

a Regösök húrján…,
a Táltos Világ
és a Fehérlófia – Magyar Képmesék című
vers- és mesemondó, valamint balladamondó és
videó verseny
területi döntőjén

ARANY

minősítést ért el.
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kezeléséhez. Nagyon sok kupak jött össze.
Köszönjük azoknak, akik segítettek!
A kupakgyűjtés folyamatos, ezután is lehet hozni a műanyag kupakokat!
 A Sulizsák program keretében ruhagyűjtésbe kezdtünk. A zsákokat először
március 25-én, majd május elején viszik
el, tehát a gyűjtés folyamatos, melyben
iskolánk technikai dolgozói segítenek.
A gyűjtésben sokat segített Hévízről Kiss
Vera és Vida Csaba, akiktől még digitális

Az iskola hírei
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eszközt is kapott iskolánk, hogy a digitális
oktatásban hátrányban lévő gyerekeknek
ezzel is segítsenek a tanulásban. Köszönjük a segítségüket!
Közérdekű információink:
▶A tavaszi szünet április 1-től április 9-ig
tart. Első tanítási nap: április 12.
▶ Az 1. osztályosok beiratkozása április
15-16-én lesz.
Az oldalt összeállította:
Csiszárné Babos Csilla
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Közérdekű információk

A Kúria hírei

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett az adventi kalendárium elkészítésében. Mivel a vírus még
mindig tart, ezért húsvétra is készültünk egy hagyományteremtő kezdeményezéssel, ami inkább a gyerekeknek
szól. Ez a húsvéti fészekrablás, ami
vasárnap délután lesz (április 4-én).
Az ünnepek ideje alatt húsvéti kiállítás
tekinthető meg a Kúria ablakaiban.
Amennyiben a járványügyi intézkedések engedik, az idén is lesz nyári kézműves tábor a Kúriában és Vindornyalakon.
Július 12-16. Zalaszántó
Július 19-23. Vindornyalak
Július 26-30. Zalaszántó
Szerettel várjuk a gyerekeket, akiknek
idéntől az étkezésüket is biztosítjuk.
Részletekkel később jelentkezünk.
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Kisbíró
HÁZASSÁGKÖTÉS
2020. augusztus 29. Gelencsér László és Evellei Nóra
2021. február 12. Bognár Tamás és Pintér Maja
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Gólyahír
2020.07.21.
Szép Dávid és Selmeczy Júlia kislánya, Ida Karolina
2020.08.31.
Vékony Mihály és Feri Emília kislánya, Hanna
2020.09.30.
Bognár Dávid és Kulcsár Bianka kislánya, Boróka
2021.02.03-án megszületett
Schveiger László és Horváth Valéria kislánya, Délia Sára
Szívből gratulálunk mindannyiuknak és nagyon jó egészséget kívánunk!

Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel
a személyes ügyintézés szünetel. Kérjük, hogy kérdéseikkel telefonon vagy e-mailben keressék a Hivatal dolgozóit.
Köszönjük szíves megértésüket!
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:
Jenleg nincs személyes ügyfélfogadás.
Közérdekű információk:
▶ Körzeti megbízott: Lénárt József r.tzls
0630/650-7559
▶ Falugazdász: Balazsicz Sára
0670 / 795 7199,balazsicz.sara@nak.hu
▶ Közvilágítási hibabejelentés az alábbi
telefonszámon: 0680/980-071 és e-mail
címen: hibabejelentes@grep.hu
▶ Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály kihelyezett Ügyfélszolgálat Keszthely, Kossuth u. 42.
▶ Gersei Pethő Kúria és Könyvtár
nyitvatartása: H-P – 08:00-16:00
▶ Polgármester: Dézsi Attila
Elérhető: előzetes egyeztetés alapján
Telefon: +36-83/370-001 (17 mellék)
Mobil: 0630/687-3649

▶ Jegyző: Lukács Ágnes
Telefon: +36-83/370-001 (18 mellék)
Mobil: 0630/173-9494
▶ Aljegyző: Dr. Kozma Diána
Telefon: +36-83/371-401 és
06030/522-5774
▶ Anyakönyvvezető: Czibor Zoltánné
Telefon: +36-83/312-737
▶ Ügysegéd: Máté Katalin
Telefonszám: +3683/505-180
Ügyintézők:
▶ Dr. Bene László: szociális, gyermekvédelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, kereskedelmi, vadkár ügyek, lakcím nyilvántartás
Telefon: +36-83/370-001 (16 mellék)
▶ 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 Nándor: Terület és közterület
karbantartó, megbízott tanyagondnok
Telefon: 0630/894 7583

HÁZIORVOSI RENDELÉS:
Dr. Ódry Péter háziorvos
Telefon: 83/370-009
Mobil: 0630/93 98 139
Nyitvatartás: H: 9-12, K: 10-12,
SZ: 16:00-17:30, CS: 10-12, P: 9-12
Szent Antal Gyógyszertár:
Bukta Enikő szakgyógyszerész
Telefonszám: 0620/9648-042
8353 Zalaszántó, Fő u. 2., 83/370-012
Hétfő – 07:00-12:30, 15:30-17:00
Kedd – 07:00-07:30, 11:30-17:00
Szerda – 07:00-11:30, 15:30-17:00
Csütörtök – 07:00-17:00
Péntek – 07:00-07:30, 10:30-14:00
Szombat és vasárnap – ZÁRVA
A Takarékbank Zrt. Mobilbank Fiókja
a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban
minden csütörtökön 8:45-től 10:45-ig áll
ügyfelei rendelkezésére.
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