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

Köszöntő
Engedjék meg, hogy ezen a helyen is meg-
köszönjem Önöknek a támogatást, amivel 
ismét bizalmat szavaztak nekem a falu 
vezetéséhez. Köszönöm képviselőtársaim 
nevében is a szavazatokat, a bizalmat, amit 
igyekszünk megszolgálni. Köszönöm azt 
is, hogy sokan gondolták, a szavazással is 
hozzájárulnak a falu, a község fejlődéséhez.
Kívánok Önöknek nagyon szép ünnepe-
ket, boldog karácsonyt, szeretteik köré-
ben, sok – sok ajándékkal, de legfőképpen 
sok szeretettel! Kívánom, hogy a 2020-as 
év hozzon sok sikert az életükben, legyen 
hozzá jó egészségük, váljon valóra álmuk, 
terveik valósuljanak meg, leljék örömüket 
munkájukban, életükben! Boldog Új Évet 
Kívánok! Dézsi Attila polgármester

Tisztelt Zalaszántóiak, 
Kedves Olvasók!
Az elmúlt időszakban nagyon fontos ese-
ményeknek voltunk tagjai, ami a falu éle-
tét komolyan befolyásolta, ez a helyi ön-
kormányzati választás volt. Köszönöm 
mindenkinek, aki részt vett ebben, aki 
elindult, fáradtságot nem kímélve tett 
azért, hogy jobbító szándékkal segítse a 
falu munkáját. Köszönöm az ebben sze-
replőknek, hogy nem fajultak el a dolgok, 
s a kisebb – nagyobb sértéseket elkerülték, 
s nem egymás munkájának gyalázásával 
teltek el ezek az időszakok. Úgy gondo-
lom, hogy nem kell nagyobb bölcsesség, 
mint amit a falu szavazói tettek, hisz a 
lakosság véleményét tükrözi ez az ered-
mény. Mindenki munkájához kívánok 
nagyon sok erőt, bölcsességet, megfon-
toltságot, okos döntéseket, jó javaslato-
kat, és áldozatkész tevékenységet!

Arról szeretném tájékoztatni Önöket, 
hogy a benyújtott pályázataink alapján 
hamarosan megújul a Művelődési Há-
zunk, új játékokkal bővül az óvodai ud-
var, s következő Idősek Napjára már az 
új kisbusszal szállíthatjuk az embereket. 
Ezeket a pályázatokat megnyertük, ami-
nek a pénzügyi támogatása már a szám-
lánkon van, így nincs akadálya a beszer-
zéseknek, a megvalósulásnak.
Az elmúlt napokban járta a Mikulás a fa-
lut, hogy gyermekeinknek egy kis örömöt 
szerezzen, s korábban pedig az időseket 
leptük meg egy kis vasárnapi műsorral, 
ahol egyre többen vettek részt, s érezték 
jól magukat. Még ha a vonat ki is siklott, 
az öröm, a jó hangulat nem szenvedett 
csorbát. Reméljük, hogy az új esztendő-
ben be tudjuk fejezni a sok pályázati be-
ruházást, meg tudjuk oldani a hegyi utak 
karbantartását, fejleszteni tudjuk az intéz-

ményeinket, s esetleg egy bölcsődét is 
tudunk majd fölmutatni, ahova sok kis-
gyermeket várunk majd.
Nagy tisztelettel köszönöm meg minden-
kinek a támogató segítségét, a munkáját, 
az egyesületek, baráti körök, civil szerve-
zetek, gazdasági társaságok, intézmények 
tevékenységét. Mindenkinek köszönöm a 
jó javaslatait, segítő szándékú véleményeit, 
a mellé tett társadalmi munkáját! Köszö-
nöm a sok programot, az azokon való rész-
vételt, azok támogatását, a sok vidám per-
cet, órát, a sikeres programokat. Köszönöm, 
hogy sokan képviselték Zalaszántót a kör-
nyék településein, Tapolcától, Rezin át, 
Szlovénia érintésével mindenhol, ahol 
öregbítették Zalaszántó jó hírnevét. Kérem, 
legyenek kedvesek ezt tenni a következő 
évben is, hogy minél jobban érezzük ma-
gunkat itt, Zalaszántón! Köszönöm figyel-
müket!             Dézsi Attila polgármester
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A Zalaszántói Egyházközség
tájékoztatója
A Zalaszántói Római Katolikus Egyház-
község folyamatosan gondoskodik a tu-
lajdonában lévő ingatlanok karbantartá-
sáról, felújításáról. Ehhez az elmúlt idő- 
szakban jelentős pályázati lehetőségek 
nyíltak meg az egyházak részére.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
2017. évben pályázatot írt ki az „Egy-
házi épített örökség védelme és egyéb 
beruházások” támogatására. Egyház-
községünk – az Önkormányzat admi-
nisztrációs segítségével – pályázatot 
nyújtott be a Zalaszántó, Fő u. 20. szám 
alatti műemlékvédelem alatt álló Plébá-
nia évek óta használhatatlan, leromlott 
állapotban lévő hátsó (udvari) részének 
felújítására. Az elkészített tervek alapján 
a jelenleg meglévő épületrészben kettő 

szoba, egy konyha és étkező, valamint 
vizesblokk kialakítása lett betervezve. 
Ehhez az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumához egy millió forint saját erő biz-
tosítása mellett 12.055.100 Ft összegű 
támogatási igényt terjesztettünk be.
Pályázatunk sikeres volt, a betervezett 
munkák elvégzéséhez a kért összeget a 
Minisztérium biztosította részünkre a 
Veszprémi Főegyházmegyén keresztül a 
tavalyi évben. A kivitelezési munkákat a 
Vektorbau Invest Kft. végezte el, a mun-
kálatok befejeződtek, a műszaki átadás 
az idén megtörtént.
A 2019-es évben a Magyar Falu Program 
keretében lehetőség nyílt „A helyi egy-
házi közösségi terek fejlesztése” alprog-
ramban az „Egyházi közösségek által 
szervezett programok, ehhez kapcsolódó 
működési költségek és eszközbeszerzé-
sek támogatására”, valamint „Egyházi 
közösségszervező személy” bértámoga-

tására pályázat benyújtásával. Pályáza-
tunk sikeres volt, a felújított épületrész 
helyiségeiben a bútorzat és az egyéb esz-
közök beszerzésére nyílt lehetőség a pá-
lyázaton elnyert 4.472.015 Ft értékben, 
valamint a közösségszervező egy éves 
bértámogatására 2.446.752 Ft összegben. 
A bútorzat és az egyéb eszközök beszer-
zése megtörtént.
A pályázat benyújtásával az volt a cél, 
hogy a felújítást követően az épület ezen 
részében közösségépítő rendezvények, 
táborok (cserkésztábor, ministráns tá-
bor), egyéb programok szervezéséhez, 
megvalósításához megfelelő tér kerüljön 
kialakításra, az udvari részben táboroz-
tatás valósulhasson meg. 

A jövő évtől – a felújított épületrészben – 
különböző közösségépítő rendezvények 
megtartását tervezzük, melyhez szere-
tettel várjuk a lakosság aktív részvételét.

Megújult a plébánia

A Zalaszántói Római Katolikus Egyház-
község már negyedik éve szervezi az 
adventi gyertyagyújtást a templom mel-
lett megépített betlehemnél. Négy éve 
készült el először a betlehem, és a helyi-
ek összefogásával minden évben újra 
megépül. A gyertyagyújtás előtt Pásztor 
Emánuel helyi plébános osztja meg ün-
nepi gondolatait az adventi várakozásról, 

felkészülésről, műsorral készülnek a 
Gersei Pethő Általános Iskola tanulói, 
a Kópékuckó Óvoda óvodásai, valamint 
a Zalaszántói Pávakör, a gyerekekhez 
pedig minden évben ellátogat a Mikulás. 
Ezúton szeretnénk megköszönni Min-
denki segítőkész munkáját a betlehem 
megépítéséhez, a műsorokra való felké-
szülést, valamint azt, hogy részvételük-
kel emelik a rendezvény színvonalát. 

Adventi készülődés
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Szeptember 27.
A Külső Hegy mélázva, kéjesen nyújtózik 
a ragyogó napsütésben, ájtatos, békés 
csend vibrál a levegőben. Ilyenkor a ma-
darak sem csivitelnek már annyit…
Vagy mégis?
Egyszerre feléled minden, gyermekkacaj, 
vidám csiripelés lepi meg a szendergő 
hegyet: jönnek az ovisok! Szaladgálva, 
kergetőzve, visongva, fáradhatatlanul, 
kiéhezve! Hosszú volt az út a 32 pár apró 
lábnak  az óvodától ki a hegyre Bandi Bá-
csihoz (Bordács András), aki a HHE ne-
vében ebédre invitálta a kicsiket, jókedvű, 
vigyázó kíséretükkel: óvónénik, szülők, 
nagyszülők (16 fő) együtt. Ínycsiklando-
zó illatok szállnak fel a bográcsból, a kert-
ben minden készen áll a vendégek foga-
dására. Hihetetlen gyorsasággal mindenki 
megtalálja a helyét.
„A szomszédnál minden sokkal jobban 
ízlik”, farkasként estek azok is evésnek, 
akik otthon csak turkálják az elébük tett 
ételt. Dr. Nagy Gyula, született jogász, 
most a házigazdával egyetemben, felelős 

az étel minőségéért és az egyenlő elosztá-
sért. Minden érdem az övék: mindenki 
jól lakott és elégedett volt...De meddig?
Az első kisebb csoportok már rohangál-
nak a kertben, nyüvik az unoka számára 
készített hintát. Egyértelmű a kihívás, 
tovább kell menni, irány a Sztupa!  Habár 
itt a lelkesedés korosztály és kondíció sze-
rint nagyon megoszló!
Egy biztos, az óvoda vezetője és dolgozói, 
valamint a HHE azzal zárja a mai nagyon 
jól sikerült napot, hogy... megismételjük!

Október 23. Tátika vár túra
Gyülekező a Tájháznál, 9:30
A HHE jól időzített, a még mindig nyárias 
időben megszervezett túra felért egy ki-
adós fogyókúrával is! A résztvevők (30 fő) 
út közben elpárologtattak legalább 2 kilót, 
amit aztán később, egy ültő helyükben 
gyorsan vissza is szedtek! A túrát oda-
vissza 4 óra alatt, jó tempóban, „megfogy-
va bár, de törve nem”, mindenki teljesítet-
te. Gyerekek, felnőttek, kutyák 14 órakor 
robogtak be a Tájház udvarára, ahol pap-
rikás krumpli várta a kiéhezett csapatot. 
Azt ugye már nem is kell említenem, hogy 
– mint mindig! – Bandi bácsi és hűséges 

A Három Hegy Egyesület 
hírei

A Nyugdíjas Klub hírei
„Nem csak a húszéveseké a világ!”
Megalakultunk, 2019.01.01-től civil szer-
vezetként működünk, melyet az alapító 
tagok (12 vidám ember, Péntekné Kati 
vezetésével) lelkes, aktív előkészítő mun-
kája tett lehetővé. Annyi remek ötletünk 
van, kérjük a jó Istent, adjon mindannyi-
unknak hosszú életet a megvalósításhoz!
Ezentúl minden hónap 3. szerdáján, 16 
órakor találkozunk a Kúriában, legköze-
lebb december 18-án, amikor míves mé-
zeskalácsokat készítünk a falu karácsony-
fájának díszítésére.
Hivatalos megalakulásunk napjára esett 
első közös fellépésünk is, egy kupacban 
ültünk az idei Idősek Napján, és itt volt 
klubvezetőnk első, de nem utolsó nyil-
vános fellépése is.

Célunk: a falut „Csipkerózsika álmából” 
felébreszteni, minél több embert bevonni 
a közösségi életbe és az életünket színe-
sebbé, tartalmasabbá, vidámabbá tenni.
Országszerte számtalan kisközségben 
működnek nyugdíjas klubok, gyakran 
30-50 fős aktív klubtaggal. Miért lenne 
ez nálunk másként?
A generáció „hf ” (hatvan felett), még 
soha nem adta fel! Sőt, most, hogy hason-
szőrűekre találtunk, jövünk igazán len-
dületbe! Figyeljetek ránk!

2020 első negyedévi programjaink:
Január 15. Előadás Zalaszántó történe-
téről, utána Mozi mindenkinek
Január 18. Mi sütjük a legjobb töpörtyűt!
Február 19. Farsangi meglepetések
Benevezünk a Zalaapáti fánksütő ver-
senyre is.

Február 20. Színház Keszthely: Luxem-
burg grófja. Aki jönne, kérjük gyorsan 
jelezze, hogy a jegyeket megrendelhes-
sük! Köszönjük!
Március 18. Előadás időskori betegségek-
ről. Megelőzés céljából bortúrára indu-
lunk a klubtagok borospincéihez, és 
megyünk a Pilvax kávéházba is.

Programjainkról mindenki a maga mód-
ján és lehetőségei szerint tájékozódhat: 
szájról-szájra, közösségi helyeken, pl. üz-
letek, rendelő, posta, hirdetőtáblák stb.
Szórólapok is érkeznek majd, és aki 
használja, a facebook-on is megtalál ben-
nünket. A kúriában Szeitl Krisztina is 
szívesen ad felvilágosítást.
Reméljük hamarosan találkozunk, addig 
is jó egészséget, szép ünnepeket, BUÉK!

Dreller Éva

szárnysegédje, Szabó Lali izzadtak a bog-
rács mellett!
Jól esett leülni, enni, inni, beszélgetni. De 
mikor a gyerekek rájöttek, hogy itt a túra 
vége, pedig szívesen újra útra keltek volna, 
pl. a Rezi vár irányába, unalom űzés 
képpen fociztak, mászták a szalmabálá-
kat, kergetőztek... Nehéz ebből a vidám, 
önfeledt, nyári hangulatból a mai nap 
szürkeségébe átváltani, ugyanis azóta már 
többször havazott kis falunkban. Mégis, 
az év legszebb időszaka vár reánk: a meg-
hitt várakozás, a csend, a befelé fordulás 
meghozza gyümölcsét! Hamarosan meg-
gyújthatjuk a 4. adventi gyertyát is!
Mielőtt minden szántói lakosnak áldásos, 
boldog karácsonyt, és egészségben gaz-
dag, örömteli, sikeres, boldog új évet kí-
vánnánk, röviden még néhány szó újévi 
terveinkről!
Következő programunk: 12.29. Hollókő-
túra (Kovácsi-hegy, Vadlán barlang stb.)
Előreláthatólag 2020.02.08-án kerül sor 
a hagyományos disznóvágásra, melyre a 
HHE a falu minden lakóját sok szeretet-
tel várja. Március 15-én pedig ismét tú-
rázni fogunk! Itt a vége, fuss el véle 2019.

Dreller Éva
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A Kópékuckó Óvoda hírei
Kedves Olvasók!
Óvodásainkkal és a szülőkkel szeptember 
27-én kirándulást szerveztünk a Három-
Hegy Egyesület meghívására. Egy jó han-
gulatú napot tölthettünk együtt, közös 
ebéddel, majd utána túrával a Sztupához. 

Október 1-jén a nagycsoportosokkal 
Sümegre kirándultunk a Gyermekkönyv-
tárba, ahol megnéztük a Janikovszky Éva 
emlékkiállítást. A gyerekek megismer-
kedhettek az írónő meséivel és azok sze-
replőivel. A könyvtáros Éva néni előadá-
sában meghallgathattuk Bertalan és 
Barnabás, a dakszli ikerpár történetét. Egy 
régi írógépet is kipróbálhattak a gyerekek.

Célunk az volt, hogy minél jobban meg-
ismerjék a könyvtárat, a könyvek világát 
és, hogy megszerettessük velük az olvasást!

Október 7-én kedves, visszatérő vendé-
günk, Áprily Géza zenész járt nálunk. 

Őszi műsora minden gyermek figyelmét 
megragadta, a bátrabbak együtt is zenél-
hettek vele.

Október 12-én került megrendezésre a 
hagyományos Alma-napi rendezvény. 

Óvodásaink kis műsorral készültek, dalos-
játékokkal, mondókákkal. Utána Ribizli-
bohóccal együtt énekelhettek, szórakoz-
hattak.

November 11-én Márton-napot tartot-
tunk.
Egész napos programsorozat zajlott óvo-
dánkban. Megismerkedtünk Márton le-
gendájával, a Márton naphoz kötődő 
hagyományokkal, libás mondókákkal, 
versekkel, dalokkal.
Az Önkormányzat pályázatának köszön-
hetően bábjáték, játszópark, bohócműsor, 

és libavacsora várta a gyerekeket és a szü-
lőket.
Délelőtt Frédy Bácsi Bábszínháza érkezett 

hozzánk, fantasztikus előadással. Nagyon 
magával ragadta a gyerekeket, szinte őr-
jöngve kiabáltak, úgy drukkoltak a főhős- 
Paprika Jancsinak-, hogy kupán csaphas-
sa az ördögöket a palacsintasütőjével.
Alvás után a Fanyűvő játékpark játékait 
próbálhatták ki a gyerekek. 15 féle játékkal 
jöttek hozzánk. Volt célbadobó, puzzle, 
körhinta, karikadobáló, sok-sok ügyessé-
gi játék, s mind libás, libákat ábrázoló. 

Sokan a körhintából ki sem akaktak szállni.
Sötétedéskor elindultunk a lámpás felvo-
nulással az IKSZT-be, ahol libás műso-
runkkal szórakoztattuk a vendégeket. 
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Azt kívánjuk legyenek még sokáig közöt-
tünk erőben, egészségben, ahogy elhang-
zott a gyerekek versében is: „Fáradt ked-
ves öreg kezek, kérlek szépen pihenjetek.
Annyi mindent megtettetek, pihenjetek, 
s öleljetek!”

December 6-án látogatott el óvodánkba 
a Mikulás, segítőjével, a Krampusszal, akit 

kedvesnek találtak a gyerekek, hiszen tőle 
kapták meg az ajándékot. A Mikulás pedig 
„ismerősként” üdvözölt minden gyerme-
ket, megdicsérte őket a szép dalokért, 
versekért, s kampósbotja mércéjén meg-
láthatták, hogy mennyit nőttek tavaly óta. 
A 2. adventi gyertya gyújtáson óvodása-
ink Szent-Miklóst köszöntötték kis mű-
sorukkal, aki utána ajándékkal kedveske-
dett a gyerekeknek.

Szeretettel várunk mindenkit december 
20-án 17 órakor kezdődő Karácsonyi 
ünnepségre a Művelődési Házba.

Mindenkinek Áldott Békés Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánunk: a Zalaszántói 
Kópékuckó Óvoda Óvodásai és Dolgozói!
„A karácsony minden fénye adjon erőt az 
Újévre. Minden napja legyen ünnep, me-
lengesse kis szívünket.”

Az óvoda hírei

Az est zárásaként libavacsorát, libazsíros-  
és pástétomos kenyeret fogyaszthatott 
mindenki. Jó hangulatban, vidáman telt 
az este.
Másnap délelőtt Ribizli-bohóc érkezett 
hozzánk, libás műsorával. Vele már Alma-
napon találkozhattak a gyerekek és isme-
rősként üdvözölték. Sok libás verset, dalt 
együtt énekeltek vele.

Az ünnepeken kívül, az ősz témaköréhez 
kapcsolódóan sokat barkácsoltunk. Őszi 
terményekből, termésekből, dekorációt, 
madáretetőt, töklámpást készítettünk.

Folyamatosan figyeljük a kihelyezett ma-
dáretetőinket, hogy mindig elegendő ele-
ség legyen kis madarainknak, akiket szin-
te minden kisgyerek felismer. Tudják 
melyikek a költöző és melyikek az itt te-
lelő madarak, név szerint is.

Megmutattuk, hogy üres ásványvizes pa-
lackból, milyen egyszerűen lehet madár-
etetőt készíteni. Ezeket a gyerekek haza is 
vihették. 
November 26-án nagycsoportosaink a 
Zalaegerszegi  Hevesi Sándor Színház 
előadásában az Óz című mese musicalt 
nézhették meg. Hatalmas élmény jelentett 
számukra, hiszen most jártak először 
„igazi” színházban.

November 29-én a Balatoni Múzeum 
munkatársa a téli ünnepkör jeles napjai-
ról, hagyományairól mesélt a gyerekek-
nek. A múzeumi tárlatból hozott eszkö-
zöket: régi gyertyatartót, betlehemet, 
aprószentekhez kapcsolódva korbácsot, 
Háromkirály-járáshoz süveget.

Sok érdekességet tudhattunk meg a mára 
már feledésbe merült adventi népszoká-
sokról.

December 1-jén köszöntöttük a község 
szépkorú lakóit. Kis műsorunkkal örö-
met, vidámságot hoztunk életükbe.
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Az elmúlt két hónapban is bővelkedett 
programokban az iskolánk. 
Október elején a hagyományos őszi tú-
ránkat összekötöttük az aradi vértanúk 
megemlékezésével. A túra egyik célja volt, 
hogy tanulóink megismerjék szűkebb 
környezetüket, ezért mindig más-más 
útvonalra szervezzük a kirándulást a szü-
lői közösség részvételével. 

Az idén múzeumpedagógiai foglalko-
zással tarkítottuk a programot. A Balaton 
Múzeum néprajz kutatója ismertette meg 

a gyerekeket a szőlőkultúrával, szőlő-
műveléssel régi tárgyakon, eszközökön 
keresztül. Fontosnak tartjuk a jó kapcso-
latot a múzeummal, ezért bérletet is vál-
tottunk a foglalkozásaikra, melyet a szülői 
közösség vásárolt meg a diákok számára. 
Ezt szeretnénk megköszönni!
Gyanó Szilvia néprajzos az adventi idő-
szakban Zala megye néprajzi hagyomá-
nyairól mesélt, érdekes tárgyakkal hozta 
közelebb az elfeledett téli népszokásokat. 
A Festetics-kastély szervezésében az al-
sósok az Amazon Ház Látogatóközpont-
ba látogattak el, ahol a Keszthelyi kastély-
mesék régi és új szereplőivel találkozhatnak 
az érdeklődők. A meseóra után vendégül 
látták a gyerekeket egy csésze kakaóra és 
egy szelet kalácsra.

Októberben zajlottak a könyvtári napok, 
így ennek keretében Sümegen megnéztük 
a Janikovszky Éva kiállítást, ahol az író-
nő személyes tárgyain kívül a műveit is 

megismertük. Az iskolai könyvtárban író-
olvasó találkozó volt: Víg Balázs meseíró 
találkozott gyerekeinkkel. Jó hangulatú, 

interaktív előadását nagyon élvezték az 
alsósok és felsősök is. Az idén is nevez-
tünk a megyei könyvtári vetélkedőre, 
így ösztönözve tanulóinkat az olvasásra.
Az őszi hónapokban több színházlátoga-
tásra is sor került. Keszthelyen bérletünk 
van, Zalaegerszegen pedig az Óz c. mese-
musicalt néztük meg. Az autóbusz költ-
ségét az önkormányzat vállalta magára. 
Ezúton is szeretnénk ezt megköszönni. 
Az ifjúsági filmharmónia bérletünk első 
előadásán is ott voltak a zenét tanuló gye-
rekeink. A Lázár Ervin programhoz is 
csatlakoztunk, amelyben diákjaink több 
kulturális programon vehetnek részt.

November a vers-és prózamondás hónap-
ja volt. Tanulóink sikerrel szerepeltek a 
megmérettetéseken. A keszthelyi városi 
könyvtárban a „Szép magyar beszédért” 
Alapítvány által meghirdetett versenyen 
Bicsérdi Judit 1.o., Ignácz Ketrin 2.o., 
Neményi Hanna 4.o., Hullai Adél (3. he-
lyezett) vettek részt. Az Illyés Gyula-
napokon Hévízen a vers-és prózamondó 
kategóriában Bicsérdi Judit 1.o., (bronz), 
Ignácz Ketrin 2.o.(ezüst), Berger Réka 
7.o.(arany), Kerpács Vanessza (arany) 
minősítést kapott. A szépkiejtési verse-
nyen Neményi Hanna 4.o. (ezüst), Hor-
váth Nóra 6.o. (bronz) értékelést kapott. 
Megyei versenyre is neveztük tanulóinkat, 
„Tarka lepke, kis mese” címmel Zalaeger-
szegen Neményi Hanna, Berger Réka, 
Kerpács Vanessza szerepelt, Vanessza 
különdíjat kapott, így meghívták az or-
szágos versenyre is.  
A kézműves szakkör tagjai is sikert értek el: 
Az „Alma” rajzpályázaton Berger Réka, 
Takács Alexa, Mozsdényi Réka, Horváth 
Nóra 1., Csiza Tamás 2., Neményi Hanna 
3. helyezett lett. Az Illyés Gyula rajz-
pályázaton, Hévízen Berger Réka 3. 
helyezett lett. Réka nagy megtisztelte-
tésben részesült, az ő alkotása szerepelt 
minden oklevélen. Keszthelyen a „IV. 
Csillagszóró” adventi verseny, kézműves 
kategóriában, ahol 15 csapat jelent meg: 
Berger Réka 7.o., Takács Alexa, 
Mozsdényi Réka 6.o. 2. helyezést, Csiza 
Anikó 8.o, Lugosi Kincső, Horváth Nóra 
6.o. 3. helyezést értek el.
A pacsai, megyei rendezésű „Advent fé-
nyei” művészeti találkozón három kate-
góriában jelentkeztünk. A rajzpályázaton 
Neményi Hanna 1. helyezést, Berger 
Réka 3. helyezést  kaptak. A kézművesség 
témája: ünnepi dísz készítése a karácsonyi 
asztalra. Résztvevők: Mozsdényi Réka, 
Takács Alexa, valamint Horváth Nóra és 
Lugosi Kincső, akik 1. helyezést értek el. 
A vers-és prózamondáson Neményi 
Hanna 2. helyezést, Hullai Adél 3. he-
lyezést ért el.
A sport területén, a Bozsik program fo-
cistái szerepeltek Hévízen a 7-8.o. fiúk 1., 

A Gersei Pethő
Általános Iskola hírei
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az 5-6.o. fiúk 3. helyezettek lettek. Berger 
Réka az asztalitenisz diákolimpia me-
gyei versenyébe bekerült, melyet dec-
ember 6-án rendeztek Nagykanizsán.
Diákjaink képviseltetik magukat a közsé-
gi rendezvényeken is. Az 1956-os emlék-
műsoron, az adventi gyertyagyújtáson, az 
idősek napján iskolánk színjátszói és 
zenét tanuló diákjai szerepeltek.

Nagyon büszkék vagyunk az elért ered-
mények miatt iskolánk művészeti okta-
tásban részt vevő tanulóira, akik magasan 
helyt állnak a városi iskolák mellett. Ez a 
helyt állás jó példája annak, hogy a kis, 
falusi iskolák is „csodákra” képesek.

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
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: Bukta Enikő 
szakgyógyszerész (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

Közérdekű információk:
▶ Lénárt József r.tzls Zalaszántó Község 
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 – 08:00-16:00
Fogadó órák rendje:
▶ Dézsi Attila Polgármester a Hivatal 
nyitvatartási idejében.

▶ Fekete Ákos Falugazdász: péntek 
09:00-12:00.Tel.: 0630/953-0374
▶ Jegyző: Lukács Ágnes
Telefon: +36-83/370-001 (18 mellék)
Ügyintézők:
▶ Dr. Bene László: szociális, gyermek-
védelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, kereske-
delmi, vadkár ügyek, lakcím nyilvántartás
Telefon: +36-83/370-001 (16 mellék)
▶ Vargáné Pados Szilvia: önkormány-
zati testületi, titkársági ügyek, helyi ren-
deletek, hirdetmények, termőföld adás-
vétellel kapcsolatos ügyek, választási 
ügyek
Telefon: +36-83/370-001 (11 mellék)
▶ Söveges Judit: költségvetési és pénz-
ügyek, 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 (admi-
nisztrátor)
Telefon: +36-83/370-001 (12 mellék)

A diákok felkészítői a versenyekre, bemu-
tatókra: Rózsásné Nagy Erika, Horváth 
Judit, Déghyné Ivusza Judit, Farkasné Kiss 
Marietta, Csiszárné Babos Csilla, Merics 
Ferenc, Kósz Gyöngyi-zongoratanár, 
Kendeh Gusztáv- fuvola tanár.
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevé-
kenység kötelező jelleggel, új elemként 
jelenik meg a család- és gyermekjóléti 
központ szolgáltatási körében. A keszt-
helyi központ szociális munkásai segítik 
a mi nevelőmunkánkat. Konfliktus keze-
lési, önismereti-és stresszkezelési trénin-
get tartanak az egyes osztályoknak.
A 8. osztályosoknak nagyon fontos, hogy 
minél több szakmával ismerkedjenek 
meg, hiszen félév után középfokú iskolát 
kell választaniuk. De a többi gyerek szá-
mára is lehetőséget biztosítunk a szakmák 
megismerésre, ezért pályaorientációs 
napot szerveztünk tanulóinknak immár 
3. alkalommal, ahol érdekes, figyelem-
felkeltő előadásokon, bemutatókon tájé-
kozódnak (képünkön jobbra).

Az adventi időszakban két jótékonysági 
akcióban is részt veszünk: csokoládét 
gyűjtünk, a „Válts egy mosolyt csokira” 
elnevezésű programnak. A karmacsi men-
helyi állatokat adományokkal segítjük.
További decemberi programok:
14-én Adventi kézműves készülődés, vásár
20-án 17.00-kor karácsonyi műsor a mű-
velődési házban
Minden kedves olvasónak, gyerekeknek, 
szülőknek áldott ünnepeket kívánunk!
a Gersei Pethő Általános Iskola dolgozói

Az oldalt összeállította:
Csiszárné Babos Csilla

Közérdekű információk, nyitva tartások és elérhetőségek
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„ Ó Ég Szele, állítsd meg ott a kék úton a 
felleget. Oly gyönyörű. Hadd bámulom, 
mert ellebeg.” / Hennjo, japán költő /

December első napján nagy a sürgés-
forgás a Kultúrházban, mindenki azon 
fáradozik, hogy ezt a délutánt felejthetet-
lenné tegyék. A meghívásnak örömmel 
tettünk eleget, minden szék gazdára talált. 
Bájos, csinos hölgyek, elegáns, jóképű 
urak, micsoda szemet gyönyörködtető 
látvány! A Polgármester Úr köszöntő sza-
vait és néhány hasznos rendőri informá-
ciót követően a Kópékuckó kicsinyeinek 
színes, kedves műsora következett, mely 
mosolyt és néhány könnycseppet is elő-
csalogatott az ünnepeltek szeméből.
...Én magamat látom, amikor 63 évvel 
ezelőtt, 5 évesen, kiöltöztetve, masnival a 
hajamban belesültem a karácsonyi ün-
nepségen Móra Ferenc: A cinege cipője 
című versébe...

Köszönet az Óvoda összes dolgozójának, 
a szülőknek és az aranyos gyerekeknek a 
felejthetetlen percekért!
Áhítatos csend és elismerő tapsvihar kí-
sérte az az Általános Iskola diákjainak 
nagyon színvonalas műsorát, mely egy 
nagyvárosi ünnepségen is megállta volna 
a helyét. Fegyelem, koncentráció, beleélés 
látszott az előadók arcán, minden elisme-
résünk!
A helybéli iskolában, mint láttuk, minden 
lehetőség adott a tanulók képességeinek 
feltárására és fejlesztésére, a tehetség 
gondozásra.
Később Palotás Ágnes és táncosai követ-
keztek, akiket már korábbról jól isme-
rünk. Szívesen énekeltük együtt az ismert 
dalokat, és még sokáig gyönyörködtünk 
volna a táncosok csodálatos műsorában, 
de egyszer mindennek vége…
Ennyi izgalom után méltán rászolgáltunk 
egy kiadós vacsorára (remekbesült kacsa-
comb vöröskáposztával, ahogy illik), hogy 
energiát tankoljunk az est folytatására. 

Nagy örömünkre megérkeztek a Zalaapáti 
Harmónikások, Németh Lajos vezetésé-
vel. Remek volt a hangulat, „vonatoztunk„ 
és jártuk a táncot, legyen az csárdás vagy 
keringő, mi mindenre kaphatók vagyunk!
Csak az Itt és Most számított, mi már ezt 
is megengedhetjük magunknak. Még most 
is járnánk, ha...

Hálás köszönet az Önkormányzat Képvi-
selő testületének, a falugondnoki szolgá-
latnak, minden résztvevőnek, felkészí-
tőnek, a szervzőknek, a szülőknek, és 
mindenkinek, akik kiszolgáltak bennünket.

Dreller Éva

Gólyahír
2019. november 18-án
megszületett
Molnár Judit és
Szabó László kislánya, Orsolya.
Szívből gratulálunk!
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