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

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 munká-
latok hétköznap 21-06 óra között, 
vasárnap és ünnepnapokon tilos!

Tisztelt zalaszántói lakosok! 
Szeretettel köszöntöm Önöket az 
idei év első lapszámával.
Ezúton szeretném megköszönni a 
tavalyi évben a helyi egyesületek, 
vállalkozások, magánszemélyek 

Április 13. szombat

II. Szántói

TojásfesZtivál

Programok
Szombat 1300 Gyülekező

1400

1500

1800 Kulturális műsor

Szeretettel várunk mindenkit!

általi segítséget, amit a rendezvé-
nyek megvalósítása és településünk 
fejlődése érdekében nyújtottak.
Bízom benne, hogy erre a támoga-
tásra az idei évben is számíthatunk. 

Remélem, hogy bőséges informá-
cióval szolgálhatunk az elkövetke-
ző időszakra és mindenki talál 
számára érdekes programot.

Dézsi Attila polgármester

Felhívás – Kedves Szántóiak! 
Várjuk jelentkezésüket a Tojásfeszti-
válon megrendezésre kerülő tojásos 
ételek és sütemények versenyére!
A részletekért hívja a 0630/463-6829 
telefonszámot.
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Az iskola hírei
Az újév első felében is sok progra-
mon, eseményen vettek részt diákja-
ink. Több tanulmányi versenyen, 
bemutatón szerepeltek.

▶ Január 22-én hagyományosan meg-
emlékeztünk a magyar kultúra napjá-
ról, versekkel, énekekkel készültünk.

▶ Az első félévnek január 25-én lett 
vége, tanulóink február 1-jén vehet-
ték kezükbe értesítőjüket.

▶ Február elejétől április 10-ig az 5. 
osztályosok úszásoktatáson vesznek 
részt Keszthelyen.

▶ A felső tagozatosok nagyszerű szín-
házi előadást néztek meg (a Trója 
című musicalt) a Balaton Színházban. 
Az alsós bérletes előadásra Tündér-
szép Ilona és Árgyélus királyfi címmel 
február 13-án került sor.

▶ Az anyanyelv nemzetközi napja al-
kalmából Sümegre látogattunk el, ahol 
Dr. Balázs Géza egyetemi tanár elő-
adását hallgattuk meg anyanyelvünk 
szépségéről és ápolásának fontossá-
gáról.

▶ A hagyományos farsang idén sem 
maradt el, február 16-án a művelő-
dési házban vonultak fel a jelmezesek, 
majd este a szülői közösség szervezett 

bált. A befolyt összeget tanulmányi 
kirándulásra, táborra és jutalomköny-
vekre fordítják.

▶ Az idén először rendezte meg a hé-
vízi könyvtár a Rímramazuri szava-
lóversenyt alsós tagozatos gyerekeknek, 
ahol kortárs költők műveiből kellett 

válogatni. A versenyen Neményi Hanna 
vett részt, Hullai Adél 2. helyezett lett.

▶ A filmharmónia bérletesei március 
elsején a Pinokkió című gyermek- 
balett előadást nézték meg a keszt-
helyi Balaton Színházban.

▶ Iskolánk zeneiskolás növendékei a 
Festetics kastélyban barokk hang- 
versenyen léptek fel: Berger Réka, 
Neményi Hanna, Németh Botond-
zongora. Felkészítő: Kósz Gyöngy 
tanárnő.

▶ Március 8-án és 9-én tanulóink 
szép eredményekkel tértek haza. 

A „Felfénylő szavak” szavalóversenyen 
Lakatos Vivien 2. helyezést kapott, míg 
Buzás Bálint és Csiza Anikó különdíj-
ban részesült. A keszthelyi iskolában 
56 tanuló mondta el kedvenc versét.

▶ Gyenesdiásra, a Gergely-napra 
Nyugat-Dunántúl több iskolájából is 
érkeznek diákok. Itt több művészeti 
kategóriában is versenyezhetnek az 
ideérkezők. A mi iskolánkból a kép-
zőművészeti alkotásokból Hédl 
Csenge 1., míg Csiza Tamás 2. helyezést 
ért el. A versmondók minősítést kap-
tak: Neményi Hanna bronz, Kerpács 
Vanessza ezüst, Hullai Adél és Berger 
Réka arany minősítést hozott haza.

Az iskola hírei
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emlékezést, felelevenítve a Pilvax ká-
véházban és a Landerer nyomdában 

történteket. Iskolánk minden zala-
szántói diákja részt vett az ünnepen.

▶ Március 20-án iskolánkból Huszti 
Anna, Berger Réka, Hédl Csenge, Iller 
Viktória Keszthelyen a „Szivárvány 
színű Balaton” festő/rajz versenyen 
vettek részt az Egry iskolában. Berger 
Réka 1. helyezést,  Huszti Anna 3. he-
lyezést ért el.       

▶ A 2. és a 3. osztályos tanulók a víz 
világnapja alkalmából Hévízen a 
könyvtárban Nyulász Péter író-olvasó 
találkozóján vettek részt.

▶ Március 28-án a megyei Móra- 
napokon Zalakaroson több tanulónk 
is részt vesz. Itt is több művészeti ka-
tegóriában indulunk: képzőművészet, 
prózamondás, könyvtári vetélkedő, 
hangos olvasás.

▶ Berger Réka március 30-án a Simo-
nyi Zsigmond helyesírási verseny me-
gyei fordulóján vesz részt Zalaeger-
szegen.

▶ A sümegi röplabda egyesület pén-
tekenként helyben tart röplabda 
edzést tanulóinknak.

Tervezett programjaink:
•	 Költészet-napi szavalóversenyek 

Keszthelyen és Sümegen
•	 Költészet-napi műsor Sümegen: 

Holló együttes szereplésével
•	 Tanulmányi versenyek Sümegen
•	 Kenguru matematika verseny
•	 Madarak és fák napi levelezős ver-

seny
•	 Nyílt órák a szülőknek és a leendő 

első osztályosoknak
•	 Filmharmónia
•	 Fogadóóra
•	 Színházlátogatás
•	 Múzeumpedagógiai hét a Balatoni 

Múzeummal együttműködve
Felkészítő és kisérő tanárok, tanítók: 
Horváth Judit, Rózsásné Nagy Erika, 
Déghyné Ivusza Judit, Fridingerné 
Monostori Zsuzsa, Farkasné Kiss 
Marietta, Csiszárné Babos Csilla, 
Hegyi-Egyed Bernadett.

Az Erzsébet-tábor pályázati kiírása is 
megjelent. Iskolánk az idén is szeretne 
pályázni Zánkára májusi-júniusi idő-
pontra.
Az elsősök beíratása április 11-12-én 
lesz 8.00-19.00. A tavaszi szünet áp-
rilis 15-23-ig tart április 24-e, szerda 
az első tanítási nap. Elsőáldozás 3-4. 
osztályosoknak: április 28.
Iskolánk elérhetőségei: 83/370-007
gerseipethoamk@gmail.com

Csiszárné Babos Csilla

▶ A megyei szépen író versenyt iskolai 
forduló is megelőzte az alsósok köré-
ben. Eredményeket értek el: 1.osztály: 

Hajdu Jázmin 1., Lepsényi Dominik 
2., Császár Moreira Sofia 3., 2.osztály: 
Huszti Koppány 1., Bicsérdi Laura 2., 
Vitáros Antal 3., 3.osztály: Németh 
Botond 1., Hullai Adél 2., Felker Flóra 
3., 4.osztály: Csiza Tamás 1., Buzás B. 
2., Iller Ákos 3.
Már második éve veszünk részt Pákán 
a szépen író versenyen. Résztvevők 
voltak: Felker Márk, Németh Flóra, 
Lakatos Vivien, Csiza Tamás, Titi 
Patrik, Buzás Bálint, Csiza Anikó.

▶ Az 1848/49-es megemlékezés isko-
lánk kiemelt ünnepei közé tartozik. 
Kis műsor és koszorúzás keretében 
leróttuk tiszteletünket a zalaszántói 
honvédek emléktáblája előtt, majd a 
művelődési házban folytattuk a meg-

Az iskola hírei
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A Kópékuckó Óvoda dol-
gozói 2019-ben is szeretet-
tel köszöntik az olvasókat. 
▶ Január hónapban Szalóky Ildikó 
óvónénit köszönthettük körünkben. 
Így 3 óvónővel és 1dajkával kezdhet-
tük az új évet.
▶ Február 8-án rendeztük a farsangi 
jelmezes felvonulásunkat. Szülők, 
gyerekek és mi is nagy izgalommal 
készültünk, hiszen évről-évre ötlete-

sebb jelmezeket öltenek magukra a 
gyerekek. Vidám zenés-táncos dél-
előttöt töltöttünk együtt a szülőkkel 
és gyerekekkel. Köszönjük a szülők-
nek a sok-sok süteményt-innivalót, 
melyet hoztak.
▶ Február 27-én Dr. Ódry Péter há-
ziorvos volt a vendégünk. Rövid tájé-
koztatást adott a szülőknek a gyer-
mekkori betegségekről, a beteg- 
ségekkel kapcsolatos teendőkről. 

▶ Március 1-jén a Zalaszentgróton 
megrendezett mesemondó versenyen 
2 óvodásunk vett részt.

Bicsérdi Judit 1. helyezést ért el, Dürgő 
Dóra elismerő oklevelet kapott.
Örülünk, hogy ilyen szépen szerepel-
tek, szívből gratulálunk nekik.
▶ A néphiedelem szerint a kiszebáb 
égetése megszabadítja az embereket 
minden bajtól. A téltemető népszokás 
igen kedvelt volt a falusi népek körében. 

A lényege, hogy a gyermekek kisze-
babát és zajkeltő szerszámokat készí-
tenek, hangosan zörgetik szerszáma-
ikat és télűző rigmusokat kiabálnak. 
Óvodásainkkal mi is felelevenítettük 
ezt a népszokást, húshagyó kedden.
▶ Március 11-én Németh Péter a 
Keszthelyi Balatoni Múzeum múzeum-

pedagógusa „Márciusi ifjak” címmel 
előadást és bemutatót tartott óvo-
dánkban. Megpróbálta közelebb hoz-
ni az óvodásokhoz, hogy mi is történt 
1848-ban, történeteket mesélt a for-
radalomról, valamint fegyvereket, 
kardot mutatott a gyerekeknek.
▶ Mi is készítettünk a gyerekekkel 
zászlókat, kokárdát, magyar huszárt, 

melyeket el is vittünk a Templom tér-
re, az 1848-49-es emléktáblához.

▶ A március 9-én megrendezésre ke-
rült Nőnapi Retro party bevételét az 
óvoda javára ajánlották fel. Köszönjük 
a szervezőnek: Szeitl Krisztinának, 
Takácsné Májlinger Ritának és min-
denkinek, aki támogatta a rendez-
vényt.
▶ Március 23-án az Egry József Álta-
lános Iskola „Szivárvány színű Bala-
ton” című rajzpályázatán különdíjban 
részesült Bicsérdi Judit.
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▶ Március 26-án kirándulást szervez-
tünk a Zalavári Kis-Balaton Házhoz 
és a Kányavári-szigetre, a Víz világ-
napja alkalmából.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívá-
nunk mindenkinek!

A következő időszak
programjairól:
▶ Az óvodai beíratás április 8-12-ig 
lesz, az óvoda nyitvatartási ideje 
alatt. (7-17 óráig)
▶ Az Anyák napi ünnepély május 
3-án (pénteken) 16órakor lesz az 
IKSZT-ben.
▶ Évzáró-ballagási ünnepély: június 
8. (szombat) 10 óra

BEMUTATKOZIK
AZ RPM AUTÓSPORT 
EGYESÜLET
Az RPM Autósport Egyesület 2018. 
novemberében alakult. Célunk, 
hogy lehetőséget tudjunk biztosítani 
a versenyzés, az autók, motorok sze-
relmeseinek a rendszeres verseny-
zésre, a versenyeken való részvételre 
és az ehhez szükséges feltételeket az 
egyesület által megteremteni szá-
mukra. 
Az egyesület vezető tisztségviselője 
Czimondor László. Tagjai: Bognár 
Dávid, Bognár Roland, Cserép Zol-
tán, Horváth Krisztián, Kőnig Ba-
lázs, Léránt Attila, Mészáros Áron, 
Németh Péter, Vajda László, Vajda 
Ferenc. 
Versenyzőink az elmúlt években is 
számos sikert értek el, célunk, hogy 
a jövőben hozzátudjuk segíteni őket 
a még eredményesebb részvételhez. 
Ennek érdekében folyamatosan fi-
gyelemmel kísérjük a pályázati lehe-
tőségeket, illetve ez a kis csapat azon 
dolgozik, hogy támogatókat szerezzen. 

Az anyagi feltételek biztosításához 
szükséges az új és kihasználatlan be-
vételi források felkutatása. Támoga-
tóinkat a felajánlások felhasználását 
illetően konkrét elképzeléseinkkel 
szándékozunk megszólítani és a fel-
használt támogatási összegekről fe-
léjük teljes körűen elszámolni. 

Kérem, hogy lehetőségeihez mérten 
támogató közreműködésével segítse 
munkánkat. Bankszámlaszámunk: 
74500303-10001947
Szívesen fogadjuk pénzbeli és nem 
pénzbeli támogatásaikat is!
Az egyesületi munkával és működés-
sel szeretnénk mi is jelen lenni a 
közösségi életben, közös programo-
kat, rendezvényeket szervezni.
Elérhetőségeink: Czimondor László
rpmasehungary@gmail.com
Keressen minket a facebook-on is!

Zalaszántón, a Kúriában!
2018. július 1-től 5-ig

Az elmúlt két évhez hasonlóan az idei évben is megrendezzük a 
nyári kreatív tábort, ahol sok érdekes, különleges

foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek. 

Hétfőtől péntekig reggel 800órától délután 1600óráig

Napközis jellegű tábor, az étkezésről gondoskodni kell!

Részvételi díj: 8000.-/fő (anyagköltség)

Várjuk a jelentkezőket, jelentkezni lehet 1. osztályos kortól 
június 20-ig a 0630/463-6829 telefonszámon.

Nyári kreatív és alkotó tábor
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▶  Január 18. Vadlán Ultra Terep fu-
tóverseny önkénteseinek köszönet-
képpen rendeztek a cserszegtomaji 
iskolában egy vacsorát, melyen a 
zalaszántói csapat tagjai is részt vettek.
▶  Január 19. III. Szántói Töpörtyű-
sütő és forraltbor-főző verseny 

A Szántói Baráti Kör Szabó Lajos ve-
zetésével idén is megrendezte a Tö-
pörtyűsütő és forraltbor-főző versenyt 
a Gersei Pethő Kúria udvarán. Az idei 

évben  már 18 csapat vett részt a ren-
dezvényen. A sütéshez szükséges sza-
lonnát az önkormányzat biztosította 
a csapatok számára. Kalapos István 
beszélgetett a résztvevőkkel, Varga 
Zsolt és Tobak László gondoskodott 
a jó hangulatról. Nagyon sok érdek-
lődő látogatott el a programra, és re-
méljük a következő évben a látogatók 
száma ismét növekedni fog. Köszönet 
mindenkinek a segítségért!! 
▶  Január 22. A Magyar Kultúra nap-
ja alkalmával -a Könyvtármozi kere-
tein belül- filmvetítés volt a Könyvtár-
ban. Az érdeklődők a Meseautó című 
filmet tekinthették meg. Minden hó-
napban egy alkalommal lesz vetítés.

▶ Január 25. Farsangi álarc készítő 
foglalkozás volt a keszthelyi könyvtá-
ros kollégák közreműködésével. Sok 
gyerkőc gipszből gyönyörű álarcokat 
készített. Köszönet mindenkinek, aki 
eljött! 

▶ Február 9.- Hagyományos disz-
nóvágás a Három Hegy Egyesülettel. 
(bővebben a HHE beszámolójában)
▶ Február 16. Iskolai farsang a Kul-
túrházban
▶ Február 19. Könyvtármozi vetíté-
sén a Tizedes meg a többiek című fil-
met vetítettük.
▶ Március 2. A Mohácsi busójárásra 

busszal látogattunk el a faluból. A lel-
kes kis csapat élményekkel gazdagod-
va tért haza.
▶ Március 3. Farsangi fánkfesztivál 

volt Zalaapátiban. Zalaszántóról is 
indult egy csapat, akik különdíjban 
részesültek. Gratulálunk és köszönet 
a részvételért!
▶ Március 14. A templomtéri koszo-
rúzás után, a 1848-49-es forradalom 
és szabadságharcra emlékezve a zala-
szántói Kultúrház Pilvax Kávéházzá 

alakult, ahol a „márciusi ifjak” és a 
Gersei Pethő Általános Iskola diákjai 
felelevenítették a kávéházban történ-
teket. A műsor után a 48-as időkben 
a kávéházban kapható étel és italkü-
lönlegességeket (kalács, kuglóf, Kos-
suth- kifli, puncs, krampampuli stb.) 
kóstolhatták meg a vendégek. Ezúton 
is köszönet minden szereplőnek, köz-
reműködőnek a segítségért, és ven-
dégnek a részvételért!!
▶ Március 16. Zalaszántó Község 
Önkormányzata meghívást kapott:
▶ Döröskére, a „ Mérlegen az értéke-
ink” című rendezvényre, ahol a kiállítás 
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megnyitója után gasztronómiai be-
mutatóval várták a látogatókat.
▶ Szlovéniába, ahol először Zalaszán-
tó testvértelepülésén, Pártosfalván 

koszorúztak a kopjafánál a meghívot-
tak, majd a szentlászlói faluotthonban 
került sor az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére rendezett 
ünnepi műsorra. A műsor után itt is 
koszorúzás volt a kopjafánál. 

▶ Március 27. A Könyvtármoziban 
a Hyppolit, a lakáj című film került 
vetítésre.

Várható programok:
Április 11. Húsvétváró családi kéz-
műves műhely
Április 13. II. Szántói tojásfesztivál 
(tojásos ételek és sütemények verse-
nyére felhívás)
Április 21. Jézuskeresés
Május 3. Anyák napja a Kúriában
Május 26. Hősök és áldozatok meg-
emlékezés
Május 31. Gyereknap az iskolában
Június 8. Ovis évzáró
Július 1-5. Nyári alkotó és kézműves 
tábor

Eseménybeszámoló és ajánló

Január 12. Rezi kolbásztöltő fesztivá-
lon képviselte Zalaszántót a Három 
Hegy Egyesület

A kínai horoszkóp szerint 2019 a 
Disznó éve! Február 9-én, egy hideg 
hajnalon, három zalaszántói úriember 
– mind a Három Hegy Egyesület tag-
ja –  autóba ült, és elindult Sümegprá-
ga felé. Ott már vártak rájuk a böllérek 
és az áldozat, egy 240 kg-os hízó sze-
mélyében. A hideg ellen, és a jó han-
gulat kedvéért, koccintottak egyet a 
koca és egymás egészségére. Nekik 
volt abban a szerencsében is részük, 
hogy meghúzhatták a malac farkát! 

A következő véres jelenetnek jóma-
gam nem voltam részese, annál in-
kább élveztem a Pethő Kúriában zajló 
eseményeket, az egyesület lelkes, vi-
dám, szorgalmas tagjaival együtt, akik 

egész nap azon munkálkodtak, hogy 
a 17 órára meghívott vendégek mind 
a tíz ujjukat megnyalhassák a remek 
ételek elfogyasztása után. A +2 fokos 
hideggel dacolva a nap nagy részét az 
udvarban töltöttük; dolgos kezek szel-
ték és darálták a húst, hagymát aprí-
tottak, mosták a káposztát, vagdalták 
a hurka, kolbász és kocsonya "alkat-
részeit". Ányosi Lajos és Tamás, Szabó 
Lajos és Vass István nagy szakértelem-
mel töltötték a kolbászt, a véres és 
májas hurkát. Micsoda különbség a 
frissen vágott hús tapintása!... Két 
kondérban főtt a speciális szántói töl-
tött káposzta, melyet Hegedűsné Éva 
nagy tapasztalattal készített! Az éhes 
vendégek az egyesület kedves, figyel-
mes hölgytagjai által lettek kiszolgál-
va. Estére minden asztal megtelt, sőt 
kevésnek is bizonyult... Az ízletes éte-
lek mellé finom szántói nedű is került 
a poharakba. A hangulathoz Kreiczinger 
István adott zenei aláfestést. Ahogy a 
bendők tele lettek, a palackok ürültek, 
megjött a nótás kedv is! Így mulattunk 
hajnalig... Egyszer volt Budán kutya-
vásár! Zalaszántón jövőre is lesz disz-
nóölés!!! Dr. Dreller Éva
A hagyományokhoz híven Március 
15-én a '48-as emléktúrára indult az 
egyesület. Közel 40 fő vett részt a kirán-
duláson, melynek célja a Rezi-vár volt, 
ahol meleg ebéd várta a fáradt túrázókat.

A Három Hegy Egyesület idei élményei
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Közérdekű információk, 
nyitva tartások és
elérhetőségek
Háziorvosi ellátás
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

Közérdekű információk:
▶ Lénárt József r.tzls Zalaszántó Köz-
ség Körzeti megbízott.
Telefonszám: 0630/650-7559
▶ Közvilágítási hibabejelentés az 
alábbi telefonszámon: 0680/980-071 és 
e-mail címen: hibabejelentes@grep.hu
▶ 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 nyitva-tartása:
Hétfőtől-péntekig – 08:00-16:000

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 üf.
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
▶ Jegyző: Lukács Ágnes
Telefon: +36-83/370-001 (18 mellék)
Ügyintézők:
▶ Dr. Bene László: szociális, gyer-
mekvédelmi, hagyatéki, birtokvédel-
mi, kereskedelmi, vadkár ügyek, lak-
cím nyilvántartás
Telefon: +36-83/370-001 (16 mellék)
▶ Vargáné Pados Szilvia: önkor-
mányzati testületi, titkársági ügyek, 
helyi rendeletek, hirdetmények, ter-
mőföld adásvétellel kapcsolatos 
ügyek, választási ügyek
Telefon: +36-83/370-001 (11 mellék)
▶ Söveges Judit: költségvetési és 
pénzügyek, könyvelés-számvitel, 
számlázás, munkaügyek
Telefon: +36-83/370-001 (13 mellék)
▶ Sütő Rita (Várvölgyi Kirendeltség): 
anyakönyvi ügyek
Telefon: +36-83/371-401
▶ Farkas Zsolt: műszaki ügyek (ad-
minisztrátor)
Telefon: +36-83/370-001 (12 mellék)

Gólyahír
2019.01.11.
Péntek Katalin 
és Rákos András 
kisfia Milán
2019.02.07. Csibrik Sándor és Magyar 
Lili kisfia Sándor Egon
2019.03.26. Mojzner Mihály és Gulyás 
Eszter kisfia Olivér
Szívből gratulálunk a pároknak!

Könyvtármozi 
"Hallod-e Rozika Te, 
gyerünk a moziba be, 
tudok egy olyan mozit, 
hogy valami csoda!". Nincs messze az 
a mozi, csupán a zalaszántói Pethő 
Kúriába kell elballagni. A falu kedves 
könyvtárosa időt és fáradságot nem 
kímélve, havonta egyszer velünk tölti 
az estét, és lehetővé teszi számunkra, 
hogy kikapcsolódjunk, nosztalgiáz-
zunk, jókat nevessünk. Mi magunk 
választhatjuk ki a filmeket, melyeket 
látni szeretnénk, többnyire régi ma-
gyar vígjátékokat, remek színészekkel, 
mint pl. Kabos Gyula, Tolnay Klári. 
Tartsanak velünk, áprilisban újra mo-
zizunk. Dr. Dreller Éva

Könyvtármozi időpontok:
Április 29. Kétszer kettő néha öt
Május 22. Egy szoknya, egy nadrág
Június 26. Katyi


