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A ZALASZÁNTÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

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

Tisztelt Olvasók!
Kedves Zalaszántóiak!

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, az
újabb Zalaszántói Kisbíró szám olvasása
közben. Egy nagyon hűvös, szinte hideg
tavaszt hagytunk magunk mögött, ami
nem vetett túl jó fényt a mezőgazdaságra,
a növényeinkre, gyümölcseinkre. Sajnos
el is fagytak a korai gyümölcsök, nem is
fejlődtek megfelelően a palánták, a vetések. Most meg a csapadék nélküli forróságnak „örülhetünk”. Nem valami jó dolgok ezek, ám örülhetünk annak, hogy a
járvány egyre jobban visszaszorul, s lassan
elkezdhetjük élni a megszokott életünket.
Nagyon óvatosan, vigyázva térjünk vissza
a régi kerékvágásba, vigyázva magunkra,
társainkra!
E gondolatok jegyében hívtam volna
Önöket Mokos János Atya újmiséjére, az
elsőáldozásra, de a lapszámunk csak később jelenik meg, mint a szentmise lesz!
Örömmel értesültem erről a hírről, az
iskolai tanévzárón, János atyától. A magam, s a képviselőtestület, valamint a falu
lakói nevében kívánok neki sok szép emléket, sok ügyes tanulót, és sok – sok hívet
a szentmiséken munkásságához, az itt
eltöltött időhöz.
A nyári szünidő beköszöntével egy nagy
beruházás vette kezdetét az iskolában,
felújítják a tornatermet, ezzel is komoly
értéket teremtve, Zalaszántónak.
Örömmel osztom meg Önökkel azt a jó
hírt is, hogy az Ádám utcában megkezdődött a játszótér kialakítása, s a napokban a befejezése is megtörténik, amit a
falunapon szeretnénk hivatalosan is a
gyermekeink rendelkezésére átadni. Addig még nagyon sok munka van hátra,
amit – remélem – sikerrel meg fogunk
oldani!

Ezen gondolatokhoz tartozik az is, hogy
az értékeinket, az elkészített beruházásainkat egyre többször éri sérülés, károkozás. Legutoljára a közlekedési tükör bánta, mert valakik megdobták, s eltörött a
tükör. Nagyon szomorúak voltunk akkor
is, amikor vandál módra rongálták meg
az „Amerikás kereszt” elemeit, vagy ko-

rábban a „Kocsmaközi” hidat. A képviselőtestület úgy döntött, hogy mégis megkezdi a faluban a kamerarendszer kiépítését,
a bűnmegelőzés érdekében. Jelenleg is
elhelyezésre került már két kamera, amelyek olyan frekventált helyeken vannak,
ahol gyakran fordult elő rendbontás, vagy
rongálás. Megértésüket kérjük azoknak,
akik a falu érdekeit szem előtt tartva, eddig
is vigyáztak értékeinkre!
Nagy örömömre szolgál az, hogy egy –
egy jó elképzelés érdekében, mennyire
összefog a lakosság, támogatva céljainkat.
Ilyen volt a korábbi vasgyűjtés, meg a
mostani is. Ide sorolhatom az elektronikai
hulladékok gyűjtését, no meg a műanyag
kupakok, – jó célú – elhelyezését a „szívecskékben”. Köszönöm azt is, hogy a
használt étolajat nem a szennyvízrendszerbe, vagy a földekre öntik ki, inkább
elhozzák a központi gyűjtőedénybe!

Kedves Olvasók! Szokásunkhoz híven,
tervezzük az idei falunapi rendezvényünket! Nagyon reméljük, hogy meg is tarthatjuk! Készüljenek a tervezett főzőversenyre, a szórakoztató műsorokra, a
gyerekeknek tervezett „pót – gyereknapra” (Július 30 – 31 – augusztus 1.) Várjuk
az egyesületeink, a civil szervezeteink
színes programjait, munkáit az év hátralévő részében, amihez az Önkormányzat
pénzbeli támogatást szavazott meg! Kérjük Önöket, hogy minél többen vegyenek
részt ezeken a rendezvényeken, programokon, hogy újra a régi, megszokott módon élhessünk!
E gondolatokat követően is, arra kérem
mindnyájukat, hogy nagyon vigyázzanak
az egészségükre, mert a járvány veszélye
megmaradt, nem múlt el, itt van közöttünk ez a vírus!
Köszönöm a figyelmüket, nagyon jó
egészséget kívánok!
Tisztelettel: Dézsi Attila, polgármester
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A Kúria hírei

2021. 05.30-án hőseinkre emlékeztünk.
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GÓLYAHÍR

2020. 10. 19. Janknegt Roland és Janknegt Edina
kisfia, Floris Raymond
2021. 03. 31. Bognár Tamás és Pintér Maja
kisfia, Levente
2021. 04. 20. Mojzner Mihály és Gulyás Eszter
kisfia, Patrik
2021. 04. 26. Meriman Duraj és Bor Beatrix
kisfia, Ádám
2021. 05. 12. Czimondor László és Cserép Renáta kisfia, Gábor
2021. 05. 15. Lenner Dávid és Dormán Renáta kislánya, Dóra
Szívből gratulálunk mindannyiuknak és nagyon jó egészséget kívánunk!

Táborok

Nyári kézműves, alkotó táborok indulnak
Zalaszántón immáron 5. éve.
A két tábor időpontja: 2021. július 12-16.
és 2021. július 26-30. (betelt)

Szántói Nyári Vigasságok
– Falunap

A mise után először a templomban, majd
a temetőben kerültek elhelyezésre a megemlékezés koszorúi.

2021. 06. 22-én a Közösségek Hete

keretében -az Országfásítási pályázaton
nyert- 30 db kislevelű hársfa csemete került elültetésre a Sportöltözőnél. Ezúton
is köszönet mindenkinek, aki segített.

2021. július 30-án (pénteken) 18 órától
játszótér átadása, majd kiállítás megnyitó,
és előadások lesznek a Kúriában, kvízjátékokkal, kis vacsorával, nyereményekkel,
játszóházzal. A részvétel ingyenes, szeretettel várunk Mindenkit!
2021. július 31-én 13 órától indul a főzőverseny. Csapatok jelentkezését várjuk
július 25-ig. Jelentkezni lehet 0630/4636829 számon.
Parasztolimpia a Három Hegy Egyesület
szervezésében.
A délután folyamán a gyerekeknek
ugrálóvár, Fanyűvő játékpark.
16.00 Tüsi bohóc műsora
16.30 Fergeteg Táncegyüttes
17.20 Palotás Ágnes operett műsora
18.00 Parasztolimpia és főzőverseny eredményhirdetése
18.30 Longstep 4kusztik koncert
20.00 Sztárvendég: Soltész Rezső

A kép forrása: www.likebalaton.hu

21.00 Utcabál Dj Macival
2021. augusztus 01-én 12.30-kor szentmise a Szent Donát kápolnánál
Bízunk benne, hogy minden korosztály
megtalálja a számára megfelelő programot! A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2021.08.19. 17.00 óra Kemenceavató

és kenyérszentelés az Augusztus 20-i megemlékezés keretében ünnepi műsorral

2021. szeptemberétől újra indul a
Baba-mama klub és a Könyvtármozi a
Kúriában!

2021.09.11. Szüreti felvonulás a Puszták
Népe Lovas Viadallal egybekötve

A HHE hírei

2021.07.31. Parasztolimpia a Szántói
Nyári Vigasságok keretein belül
2021.08.07. A Három Hegy Egyesület
10 éves jubileumi ünnepsége a Kúriában, Családi nappal egybekötve
2021.08.13-15. Balatoni Kerótúra
2021.09.10-12. X. Puszták Népe Lovas
Viadal

www.zalaszanto.hu
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Arkánum Műhely
Végre elérkezett az idő, hogy személyesen fogadjam az alkotni
vágyókat az Arkánum Műhelyben!
Nehéz, minden szempontból megterhelő időszak áll mögöttünk.
Azt tapasztalom a környezetemben, hogy sokan belefáradtak
lelkileg az elmúlt hónapok bizonytalanságába, kiszámíthatatlanságába, ami teljesen érthető.
Itt az ideje azonban előre nézni és erőre kapni, keresni módját,
hogyan tudnunk feltöltődni, visszaszerezni a lelkesedésünket,
életvidámságunkat, vagy olyan élményekkel gazdagodni, amik
színesebbé teszik a hétköznapjainkat.
Első foglalkozás-sorozatomat ezért úgy állítottam össze, hogy a
bennünk szunnyadó erőket, életenergiát aktivizáljuk újra a művészetterápia segítségével.
Ez számomra is egy rendkívül különleges, ünnepi alkalom, hogy
útjára indíthatom a Katarzisz Komplex Művészetterápiás módszert az Arkánum Műhelyben, ezért, hogy viszonozzam a hozzám érkezők bizalmát:
AZ ELSŐ, 4 ALKALMAS, 16 ÓRÁS FOGLALKOZÁS-SOROZAT
INGYENES A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA :)

A foglalkozások témája: A BENNÜNK JELENLÉVŐ 4 ELEM
– kreatív énerőnk felébresztése.
 Szeretnéd jobban megismerni önmagad és nagyobb önbizalmat
szeretnél?
 Kíváncsi vagy egyéni erősségeidre és szeretnél rálátni, hol vannak fejlesztendő területeid, melyeket erősítenél?
 Szeretnél feltöltődni és növelni személyes életenergiád?
A 4 elem gazdag szimbolikáján keresztül, figyelmünket befelé
irányítva keressük az erőforrásokat és a válaszokat a fenti kérdésekre önmagunkban.
A foglalkozás-sorozat időpontjai, havonta ugyanabban az
időben:
 Július 22. csütörtök 16-20 óráig: „Mint hal a vízben”
 Augusztus 26. csütörtök 16-20 óráig: „Belső tűz- teremtő erő”
 Szeptember 23. csütörtök 16-20 óráig: „Két lábbal a földön”
 Október 21. csütörtök 16-20 óráig: „Kitárt szárnyakkal a levegőben”
Helyszín: Arkánum Műhely, Zalaszántó, Faképi út. 12.

A csoport létszáma max. 8 fő
A csoport zárt. A résztvevők a teljes alkotás-sorozatra elköteleződnek. Vállalják, hogy támogató jelenlétük által a csoport egy
olyan védett közeggé válik, melyben minden résztvevő biztonsággal vállalhatja érzéseit, problémáit.
A jelentkezők számára lehetőséget biztosítok egy 45 perces,
egyéni, segítő beszélgetésre is az első foglalkozás előtt.
A foglalkozás-sorozat ingyenes. A foglalkozáson használunk
akvarell festéket, porpasztellt, olajpasztellt, agyagot és más izgalmas technikákat.
A foglalkozásokon való részvétel rajztudást, művészeti előképzettséget nem igényel! Teljesen rendben van, ha általános iskolában volt utoljára ecset a kezedben :)
Jelentkezéseteket írásban várom, nagy szeretettel:
www.arkanummuhely.com/Programok.html
vagy orsi@arkanummuhely.com
További önismereti- és alkotó csoportok indulnak ősszel felnőttek és 12-18 éves fiatalok számára, de tervezek külön alkotótevékenységet nyugdíjasok számára is, ha szeretnék felpezsdíteni
szunnyadó energiáikat, alkotó kedvüket.
Mindezekről bővebben a weboldalamon és a Facebook oldalamon találsz információkat.
Ha szeretnél elsők között értesülni az új programokról, hírekről,
iratkozz fel a hírlevelemre és nem maradsz le semmiről:
www.arkanummuhely.com/KAPCSOLAT.html
Addig is vidám, élményekben gazdag nyarat kívánok!
Szeretettel, Fehér Orsi
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Az óvoda hírei

A Kópékuckó Óvoda hírei
Kedves Olvasók!
A Kópékuckó óvoda az elmúlt 3 hónapban is bővelkedett programokban.
Március 8 – április 19-ig ügyeleti
rendszerben dolgoztunk (a törvényben meghatározottak szerint), tehát
az óvodai élet nem állt meg.
Húsvétra meglepetéssel készültünk a
gyerekeknek. Az IKSZT által meghirdetett fészekrakó-rabló játékra is jelentkeztünk, valamint az ovis nyuszi
is az óvoda kapujába rakta le ajándékait.

Megemlékeztünk a világnapokról:
Föld napja, Madarak és fák napja
Anyák napján az idén sem ünnepelhettünk együtt, de reméljük, hogy így
is meglepetést és örömet tudtunk szerezni. Videofelvétellel és ajándékkal
köszöntöttük az Édesanyákat, Nagymamákat.

Néphagyományaink szerint Pünkösdkor a falusi közösségek népi versenyjátékokat rendeztek, így versengtek a
pünkösdi király címért. Megválasztották a párját, a pünkösdi királynét
is és tréfásan „összeházasították” őket
egy esztendőre. Ezt a hagyományt felelevenítve, mi is pünkösdi királyt, –

Zalaszántói

Kisbíró
királynét választottunk úgy, hogy
ügyességi próbákat kellett teljesíteni
a délelőtt folyamán. Sommer Benett
nyerte el a pünkösdi király címet,
Markó Flóra pedig pünkösdi királyné
lett.

2021. 2. szám

A Palánta Sorsfordító Alapítvány pályázatán Képes Gyerekbibliákat nyertünk, melyeket Gulyásné Klujber Ildikó hitoktató adott át a gyerekeknek.
Ildi néni nagyon örült, hogy több
kisgyermek is emlékezett a játékos
hittanfoglalkozásokra.

Sajnos az idei évben sem tarthattuk
meg a hagyományos évzáró-ballagási
ünnepélyünket, ezért azt találtuk ki,
hogy az évzárót egybekötjük a gyermeknappal. Így május utolsó hete az
évzáróról, nagyok elbúcsúztatásáról
és a gyereknapról szólt.
Minden napra jutott meglepetés:
Ribizli bohócot köszönthettük újra
óvodánkban. Vidám, dalos, jókedvű
délelőttöt tölthettünk vele, melyet köszönünk a Szülői Közösségnek.

Másnap az udvaron a Zelena család
jóvoltávól vattacukorral és lufi hajtogatás-bemutatóval szereztünk nagy
örömet a gyerekeknek. Délután pedig
Adrienn által meghajtogatott lufikkal

www.zalaszanto.hu

(nyuszi, kutya, virág) és zsákbamacska
ajándékkal térhetett haza mindenki.

Zalaszántói
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„Kedves óvodám, sok víg nap után itt
a búcsúnap, indul a csapat…”hangzott fel a gyerekek éneke június
5-én délelőtt az óvoda udvarán zárt
körben megtartott ballagási ünnepélyünkön. Hét kisgyermek búcsúzott
az óvodától sok-sok emléket hagyva
maguk után.

Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat
az iskolában, sok piros ponttal, dicsérettel térjenek haza naponta!

A kisebbek zárt körben búcsúztatták
el a nagyokat kedves köszöntőkkel és
a tarisznyák átadásával, majd egy nagy
csokitortát is elfogyaszthattak együtt.

Június 22-én az óvoda udvarán ládavasút, fajátékok, vattacukor, csillámtetoválás várta óvodásainkat és a leendő óvodásokat is. Egy vidám
délelőttöt tölthettünk együtt.

Köszönjük a Szülői Közösségnek ezt
az élményteli programot!
A következő nevelési évre 8 kisgyermeket írattak be szüleik óvodánkba.
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat szeptembertől! Addig is jó nyaralást, sok pihenést kívánunk mindenkinek!
Fekete Zoltánné
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Az iskola hírei

A Gersei Pethő
Általános Iskola hírei
Nem mindennapi tanéven vagyunk
túl! Szerencsénk volt, mert iskolánkat- a kötelező bezárásokon kívülnem kellett bezárni a vírus miatt! Ez
köszönhető annak, hogy maximálisan igyekeztünk betartani és betartatni a kötelező szabályokat, előírásokat. A gyerekek, szülők nagyon
fegyelmezetten „viselkedtek” ebben a
rendkívüli helyzetben.
A digitális oktatásban részt vevő gyerekek közül voltak, akiknek nehézséget okozott ez a fajta tanulás, de
voltak akiknek előnyére vált, önállóbakká váltak a tanulásban.
Berger Réka így vélekedik a digitális oktatásról:”A digitális oktatás
minden diák számára más-más tapasztalatokat hozott, mindenki máshogyan élte meg ezt az időszakot.
Az oktatás nem volt olyan szigorú,
nem volt annyi online óránk, ami
megterhelő lett volna számunkra és
egyik nap sem kellett korán kelnünk.
Viszont otthon voltunk, egyedül, barátainkkal és osztálytársainkkal személyesen nem tudtunk találkozni,
családunkon kívül más személyekkel
nem igazán találkozhattunk. Talán ez
volt az egyik legnehezebb dolog ebben az időszakban. Igaz, sokkal több
időnk volt magunkra és hobbijainkra, de el voltunk zárva egymástól.
Biztos vannak olyan diákok, akik pozitívan élték meg, de talán a többség
számára nem volt könnyű. Számomra is nehéz időszak volt, nem örülnék neki, ha megismétlődne. Sokkal
szívesebben járok rendesen iskolába,
mert szerintem nagyon fontos a személyes kontakt barátainkkal, diáktársainkkal és tanárainkkal.”
Sajnos a szokásos tanulmányi versenyek,
vetélkedők, programok elmaradtak
az idén. Versmondó versenyeken két

Zalaszántói
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alkalommal vettünk részt Neményi
Hanna 5.o. tanulóval.
A Zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár minden évben meghirdeti a költészet napja alkalmából
versmondó verseit. Az idei évben az
5-6. osztályos tanulóknak József Attila: Nyári délután című verse volt a
kötelező illetve még egy választott
művet kellett vinni. Itt videón kellett
elküldeni a verseket. Hanna a 13 versenyző közül a 3. helyezett lett. Ilyen
kis iskolából, mint a miénk nem is
volt jelentkező, így ez a helyezés még
szebben csillog.
„A Magyar Versmondók Egyesülete a Regösök húrján… vers- és
prózamondó verseny gáláját tartotta június 12-én. A Kárpát-medence
többezer tanulója közül 16 helyszín
legjobb versmondói találkoztak a
Fővárosi Művelődési Házban, ahol
a klasszikus és a kortárs magyar költészet ritkán hallott, izgalmas verseit
tolmácsolták, s aztán arany, ezüst és
bronz minősítésű oklevéllel és ajándékokkal térhettek haza. Izgalmas,
nagyszerű, felemelő találkozó volt,
ahol az emberi érzések és gondolatok
valódi fellegvárát építette egy tiszta
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nemzedék.” A zsűri tagjai voltak: Pál
Péter színészhallgató, az egyesület
növendéke, Borbély Sándor Kaleidoszkóp-díjas színművész és Lutter
Imre Radnóti-díjas előadóművész,
műsorvezető. A gálát a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti
Akadémia támogatta. Hanna ezüst
minősítést kapott. Immár második
alkalommal vett részt ezen az országos megmérettetésen. Méltán vagyunk büszkék az elért eredményekre, és gratulálunk Hannának, hogy
iskolánk, településünk nevét ismertté tette a „versmondók körében”. Felkészítő tanár: Csiszárné Babos Csilla
Mozaik Tanulmányi Verseny (országos internetes) – Biológia versenyen 7.osztályos tanulók szerepeltek: Lugosi Kincső, Mozsdényi Réka,
Sélley Hunor, Takács Alexa, Vizler
Máté. A több száz jelentkezőből Kincső 30. helyezett lett. Felkészítő tanár: Farkasné Kiss Marietta
A Szülői Közösség gyermeknap alkalmából író-olvasó találkozót szervezett. Víg Balázs meseíró volt a
vendégünk. Az író nem volt ismeretlen a zalaszántói gyerekeknek, hiszen
Balázs már másodszor járt nálunk.

www.zalaszanto.hu
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A gyerekek jókedvűen, nevetve, felszabadultan vettek részt az interaktív
találkozón.
Könyvet a könyvtárnak programban iskolánk is részt vesz.
A Petőfi Irodalmi Ügynökség megbízásából a Könyvtárellátó Nonprofit
Kft. a lebonyolítója a köz- és iskolai
könyvtárak fejlesztését segítő programnak. A PIÜ programjának célja, hogy ingyenesen hozzáférhető
könyvekkel segítse a támogatásban
részesülő könyvtárak állományfejlesztő munkáját. Iskolánk könyvtári
állományát 100 000 Ft-tal tudjuk bővíteni.
Június 18-án tartottuk az évzárót és a
ballagást. Kitűnő és jeles eredményt
elért tanulóink könyvjutalmat és a
Fővárosi Nagycirkuszba is jegyet
kaptak. Az ajándékkönyvek vásárlását a Szülői Közösség is támogatta,
ők a ballagóktól is elköszöntek.
A ballagó 10 diák emlékkönyvet
kapott. A polgármesteri könyvet
ebben az évben Berger Réka 8. osztályos tanuló kapta kimagasló tanulmányi eredményéért, művészeti
munkájáért és példás magatartásáért vehette át.
A tanulók többsége szakmunkás
képzőben folytatja tanulmányait,

de gimnáziumba ill. tecnikumba is
mennek továbbtanulni. Sok sikert
kívánunk további tanulmányaikhoz!
Az idei napközis táborunkba 25 fő
alsó tagozatos kisdiák jelentkezett.
Táborvezetők: Nagyné Böhm Mária
és Farkasné Kiss Marietta.
A tábor témája: „ a fa élete”, minden, ami a fával kapcsolatos. Érdekes
programokon vettek részt a gyerekek: levélszőnyeg kiállítás, faölelés,
évgyűrűk számolása, Természet háza-interaktív előadás, természetvédelem, üzemlátogatás, a fa megmunkálásának munkafolyamatai.

Tornaterem felújítása megkezdődött júniusban. Bízunk benn, hogy
az új tanévben a tanulók újra birtokba vehetik a tornatermet.
A nyári ügyelet az iskolában 2 hetente szerdán 9.00-13.00-ig lesz.
Időpontok: jún. 30-tól, július 14., július 18., augusztus 11., augusztus 25.
Az első tanítási nap szeptember 1-je.
A tankönyveket is ekkor kapják meg
a gyerekek. Az évnyitóról később értesítjük a szülőket!
Mindenkinek szép nyarat kívánunk!

Az oldalt összeállította:
Csiszárné Babos Csilla
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Közérdekű információk

Az STG
napjainkban
A Spartan Training Group
(STG) Zalaszántó továbbra is folytatja munkáját.
Egyre többen jelentkeznek hozzánk edzésekre, amelyek továbbra is ingyenesek. Vannak olyan tagjaink, akik csak életmódot szeretnének váltani és elkezdtek velünk
mozogni. Nem feltétlen az a célja mindenkinek,
hogy versenyezzen. Akadnak olyanok, akik a futás
és az erdő szerelmesei. Vannak olyanok is, akik csak
szeretnének kizökkenni a szürke hétköznapok
mókuskerekéből. Mindenkinek garantáljuk, hogy
jó közösségben, értékes időt tölthet el velünk, ami
jó a testnek és a léleknek! (Na jó, a testnek néha
kicsit fáj, de annál nagyobb eredményeket érhetünk el.) Persze nem feledkezhetünk meg azokról
sem, akik kipróbálnák magukat egy-egy megmérettetésen. Őket is igyekszünk minél színvonalasabban felkészíteni a versenyekre. A futóedzéseket úgy szervezzük, hogy a versenykiírásnak
megfelelő távokat képesek legyenek teljesíteni,
ezért 5 és 25 km-es távokat jelölünk ki. Természetesen mindenki az edzettségi fokának megfelelő
edzésen vesz részt. A futások mellett szervezünk
erőnléti edzéseket, ahol különböző eszközöket

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
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cipelünk (pl. 8 kg-os, 12 kg-os 25 kg-os homokzsákok, láncok, kövek, traktorgumik…stb.). Mindemellett természetesen a négyütemű fekvőtámaszok sem maradhatnak el. A technikai edzéseket eddig Keszthelyen és Hévízen tartottuk, ahol
gyakorolhattuk például a kötélmászást, és más
mászós, függeszkedős akadályokat.
Az elmúlt időszakban rengeteg segítséget kaptunk helyi vállalkozóktól, polgármester úrtól és a
képviselő-testülettől.
Külön szeretném megköszönni Varga Zsolt munkáját, aki költségtérítés nélkül vállalta, hogy elkészíti nekünk az akadályainkat. Soós Norbertnek,
aki eszközöket és nyersanyagot biztosít a csapatnak szintén az akadályok elkészítéséhez. Polgármester úrnak és a képviselő-testületnek, akik
hozzájárulásukat adták, hogy ingyenesen használhatjuk az iskola udvara melletti területet, ahol
felépíthetjük a pályánkat és gyakorolhatjuk az
akadályok leküzdését.
Úgy érzem, van értelme az önkéntes munkánknak,
mert egyre többen értik meg a céljainkat és szívesen hozzájárulnak a sikereinkhez.
Ezúton is köszönöm nekik a bizalmat és a támogatásukat az STG Zalaszántó minden csapattagja
nevében!

▶ 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

2021. 2. szám
Remélhetőleg meghálálhatjuk a támogatásukat
azzal, hogy az idei versenyeken jól szerepelünk
majd. Magyarországon elsőként Kazincbarcikára
látogatunk el (július 10-11.), ahol Sprint (5 km +
min 20 akadály), Super (10 km + min. 25 akadály)
és Beast (21 km + min. 30 akadály) versenyeken
veszünk majd részt. Ezt követi majd Nagykanizsa
és szeretnénk nemzetközi versenyeken is részt
venni. Reményeink szerint az idei évet úgy zárhatjuk, hogy több tagunk is megszerzi a TRIFEKTÁT,
ami azt jelenti, hogy minhárom távot legalább
egyszer teljesíti egy szezonon belül.
Forgács Péter
STG Zalaszántó vezetője

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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