
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Olvasók! Kedves Zalaszántóiak!  

Köszöntöm Önöket a Zalaszántói Kisbíró olvasása 

során. Sok nehézséget leküzdve, számos megpróbálta-

táson átesve érkeztünk el egy új év első folyóiratához. 

Fontos napon vagyunk túl, amikor az ország „jövőjé-

ről” döntöttünk. Köszönöm mindenkinek, hogy szép 

számmal vettek részt a választásokon, s bízunk abban, 

a döntésünk jó volt. Reméljük azt is, hogy a vidék fej-

lesztése, támogatása továbbra is kiemelt cél lesz!  

Sajnos az egyik bajból még ki sem lábaltunk, máris itt 

van a következő. Alig múlt el a járvány újabb hulláma, 

érkezett egy szörnyűbb dolog, határaink mellett há-

ború dúl. Önkormányzatunk az elsők között nyújtott 

anyagi támogatást a menekültek megsegítésére, foga-

dására. Ötszázezer forinttal segítettük a probléma 

megoldását, a fájó sebek betakarását, egy haza elhagyá-

sának minden nehézségét enyhítve ezzel. Sajnos ez is 

csak egy csepp a tengerben. A Nyugdíjas klub tagjai is 

segítettek élelmiszer-csomaggal a nehézségeken. Az 

iskola is szervez, szervezett gyűjtést, amit a Caritas és 

a KLIKK vezetése juttat el a rászorulóknak az Ukrán 

határszélre.  Képviselőtestületünk tagja, Molnár Teréz 

két alkalommal, több napot eltöltve a segítőponton 

(Barabáson) munkájával és a támogatások elszállításá-

val segítette az ott dolgozó önkéntesek munkáját. Na-

gyon szépen köszönöm a segítségeket, a támogatáso-

kat, a munkát, amivel Zalaszántó hozzá tudott, tud já-

rulni a menekültek segítéséhez!   

 

Elérkezett a Szabadság utca javítása, amit a község 

pénzéből és pályázati forrásból oldunk meg. A Magyar 

Falu Programban pályáztunk a Temető út javítására, 

reméljük sikerrel tettük ezt. A Zártkerti utak javítása 

pályázaton is szerepel a kérésünk. Ezt a pályázatot már 

ellenőrizték, s minden szempontból helytállónak talál-

ták, így hamarosan számíthatunk a pozitív döntésre. 

Ha ez megvalósul, akkor a Faképi út aszfaltburkolata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is megújulhat rövid időn belül. Örömmel írom le azt 

is, hogy a Mini bölcsődére benyújtott pályázatunk is 

eredményes volt, amit a pénzügyminiszter úr alá is írt, 

s hamarosan megkapjuk a támogatói okiratot, így el-

kezdhetjük a több mint százmilliós beruházás közbe-

szerzését, kivitelezését. Együtt valósul meg a mini böl-

csőde és az óvodai tornaszoba megépítése. Ezzel a két 

beruházással segítjük az óvodánk kihasználtságának 

növelését, a szülők gondjainak enyhítését, s rossz idő-

ben is tudnak majd az óvodások a teremben sportolni, 

játszani.  

 

Önkormányzatunk eredményesen pályázott az Eu-

rópa Kulturális Fővárosa, Veszprém pályázatán, ahol 

programokra, eszközök beszerzésére ötmillió forint 

támogatást kaptunk. Ennek a programnak a megvaló-

sítására ebben az évben kerül sor. Terveink között sze-

repel egy újabb pályázat beadása, négy településsel kö-

zösen (Kéthely, Hollád, Lesencefalu, Balatongyörök) 

Szőlőhegyek szakrális öröksége a Nyugat – Balaton 

térségében, kimondottan a hegyi kápolnához kapcsol-

ható programokkal, foglalkozásokkal. Ezt a progra-

mot 2023-ban kell megvalósítani a sikeres pályázatot 

követően.  

 

A Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán ismét sikerrel 

szerepeltünk, a játszótér megvalósítását követően, 

ahol egy elektromos seprőgépre nyertünk, hétmillió 

forintot, amihez az önkormányzat biztosította a saját 

forrást. Ezt a gépet megrendeltük, augusztusra várjuk 

a beérkezését. Reméljük, hasznosan tudjuk majd fel-

használni a község szépítésében, élhetőbbé tételében. 

Egyre több olyan eszközt, gépet vásároltunk az elmúlt 

időben, amivel könnyebbé, egyszerűbbé tudjuk tenni 

a legfontosabb falugondozási munkáinkat, zöld terü-

leteink ápolását, karbantartását. Sajnos nagyon sokan 

nem tartják be a közösségi együttélés szabályait, így 

nagyon sok feladat hárul az önkormányzatra, egyesek 
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nemtörődömsége, hanyagsága, felelőtlen magatartása 

miatt (elhanyagolt, ápolatlan területek, árokpartok, út-

szélek). Sajnos az így keletkezett többletkiadások a fej-

lesztésektől, karbantartásoktól veszik el a forrásokat. 

Mindenkit arra kérek, legyenek kedvesek a területeik 

előtti részeket kaszálják le, gondoskodjanak a belógó 

ágak eltávolításáról, a saját tulajdonú telkek karbantar-

tásáról! Itt hívom fel a figyelmet arra is, hogy vasárna-

pokon, ünnepnapokon tilos hangos eszközöket hasz-

nálni! Értsék meg mások helyzetét, akik pihenni sze-

retnének az egész heti munkát követően! 

Tisztelt Olvasók, Kedves Zalaszántóiak! 

A képviselő testület döntése értelmében nagyon sok 

pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Programban. 

Hamarosan döntések születnek, reméljük azt, hogy 

nyerünk is egy – két pályázaton. Nagyon szeretnénk, 

ha a Temető utat is fel tudnánk újítani, az önkormány-

zati hivatal épületének felújítását is megpályáztuk, egy 

kis járdafelújítást, egy urnafalat, valamint kisebb gépe-

ket, eszközöket szeretnénk pályázati forrásból besze-

rezni. 

Engedjék meg, hogy megköszönjem Önöknek azt a 

segítséget, amit a vasgyűjtés, illetve az elektronikai hul-

ladékok gyűjtése során tettek. Nagyon fontos, hogy 

ezek is a falu értékeinek támogatására fordíthatók le-

gyenek, s ne az erdőszélre, az árokpartjára kerüljenek.   

 

Nagyon sok programot terveztünk erre az évre, ahova 

várjuk a falu lakosságát, az ismerőseiket, barátaikat, ro-

konaikat! Reméljük, jól fogják érezni magukat, s jó 

hangulat lesz a Tojásfesztiváltól elkezdve az Almana-

pon át, minden rendezvényünkön! Jöjjenek el, legye-

nek aktív résztvevői, cselekvői a mindennapjainknak! 

Kérem Önöket, vigyázzanak magukra, tartsák be a hi-

giéniai elvárásokat a koronavírus megfékezése érdeké-

ben, egymás egészsége megvédése most is fontos, 

mindenki számára!  

Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!  

Legyen nagyon szép ünnepük! Kellemes Húsvé-

tot kívánok magam és a képviselő testület nevé-

ben!                       

 

                          

                                                         Dézsi Attila 

                                              polgármester 
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Kúria hírei:       

2022.január 15-én a Bor Baráti Kör szervezésében 

került megrendezésre a Töpörtyűsütő- és forraltbor 

főző fesztivál. Ismét sokan vettek részt rajta, jó han-

gulatban telt a délután.    

Március 11-én megemlékezést tartozzunk a Temp-

lomtéren, ahol az ünnepi műsor után az intézmények, 

civil szervezetek helyezték el koszorúikat.  

Április 07-én közösen díszítettük fel Zalaszántó To-

jásfáját. Köszönet a segítségért és a részvételért Min-

denkinek! 

 

Tervezett programok:   

Április 14-én Keresztes Zsuzsa rongyképész kiállítása 

nyílik a Kúriában, mely május 20-ig megtekinthető. 

Április 17. II. Szántói fészekrablás  

Május 13. Pávakörök találkozója  

Május 28. Tojásfesztivál és gyereknap sok meglepe-

téssel.    

 

 

    NYÁRI TÁBOROK A KÚRIÁBAN!  

  

2022. július 11-15-ig és július 25-29-ig  

Jelentkezni már lehet folyamatosan  

a 30/463-6829-es telefonszámon. 
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Három Hegy Egyesület hírei: 

December 18-án, adventben az egyesület néhány 

tagja, régi hagyományt felelevenítve a templomtéren 

regöltek. 

December 30-án Regősök III. Kárpátmedencei Ta-

lálkozóján vettünk részt Kiscsőszön, vittük Zala-

szántó jó hírét. Sok hagyományőrző egyesülettel talál-

kozhattunk. Jó volt látni a lelkes csapatokat. 

Az Új évet túrával köszöntöttük.   

Január 1-jén, napsütéses, tavaszias időben indultunk 

a Kovácsi-hegy gerincén a Hollókőhöz. E magaslatról 

a kilátás gyönyörű a vindornyalaki berekre, Hévízre és 

a Keszthelyi-hegyégre.  

Február 19-én rendeztük meg a hagyományos disz-

nóvágást. Itt is szeretnénk megköszönni Ányosi Ta-

más és lelkes csapatának a segítséget! Szorgos kezek 

készítették a finomabbnál, finomabb disznótoros éte-

leket. Jó hangulatban telt a nap. Este harmonika szó 

mellett fogyaszthatták el a vendégek a vacsorát. 

Március 11-én az 1848-49-es forradalom és szabad-

ságharc emlékére mi is elhelyeztük koszorunkat a 

templom előtti emlékműnél.  

Március 15-én, az elmúlt évekhez hasonlóan, szoká-

sos ünnepi túránk célja a Rezi vár volt. 60 fős lelkes 

csapat indult útnak a Keszthelyi utcai gyülekező pont- 

 

_____________________________________________ 

tól. A Malomvölgyben gyönyörű hóvirág szőnyeg tá-

rult elénk. Az Ilona-árok meredek, szép bükkfái kö-

zött folytattuk utunkat. Leküzdve minden akadályt, 

végül a várba értünk, ahol finom bogrács étel várt. Az 

Egyesület tagjai által készített bodza szörpöt ittunk rá. 

A következő negyedévre tervezett programjaink: 

Április elején a vindornyalaki berekbe, az 1000 éves 

nyárfához indítunk túrát, valamint a derékhegyi nagy 

cseresznyefához is elsétálunk. A konkrét időpontot 

később közöljük az IKSZT facebook oldalán. Remél-

jük hamarosan saját honlapunkon is tájékozódhatnak 

programjainkról!  

Júniusban családi napon vehetnek részt az Egyesület 

tagjai és családjaik.  

Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánok!  

                                                        Nagy Lászlóné 

(Az egyesületben 5 év lejárta után tisztújító gyűlés 

volt, melynek eredményeképpen Nagy Lászlóné lett 

az elnök... a szerk.) 

Polgárőrség hírei 

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázat 

keretein belül a polgárőr egyesület egy autó vásár-

lására kapott támogatást, melyet január 12-én meg 

is vásárolt, így könnyebben tudnak a polgárőrök 

szolgálatot teljesíteni. 
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A Kópékuckó Óvoda dolgozói 2022-ben is szeretet-
tel köszöntik az olvasókat! 
A tavalyi évben is csak óvodán belül ünnepelhettük a 
Karácsonyt. A karácsonyfa alatt sok új játék várta a 
gyerekeket. Az új játékok 
között mindenki talált 
kedvére valót. A Szülői 
Közösségtől minden kis-
gyermek jellel ellátott 
tornazsákot, benne aján-
dékokat kapott. Azóta 
minden héten ebben a 
zsákban hozzák a gyere-
kek a tornafelszerelésü-
ket, melyet nagyon kö-
szönünk! 
Sajnos a hagyományos, közös karácsonyi műsorunkra 
idén nem készülhettünk, de így is sok karácsonyi ének-
kel, verssel, mesével vártuk az ünnepet. Izgatottan szá-
molgattuk napról-napra az adventi naptárunkon – 
mely minden nap egy télről, ünnepről, karácsonyról 
szóló mesét vagy verset rejtett -, valamint egy monog-
ramokkal díszített mézeskalács szívecskét rejtő nap-
tárt, hogy még hány nap van karácsonyig, s közben 
adventi koszorúnkon is gyújtottuk a gyertyákat. Óvo-
dánk konyhája is karácsonyi ajándékot kapott. Kö-
szönjük Zalaszántó Község Önkormányzatának, hogy 
egy mosogatógép vásárlással könnyítette meg mun-
kánkat. Egy vidám délelőttöt varázsolt óvodánkba 
Góbi Rita táncművész, 
akinek a műsora Vin-
dornyalak Község Ön-
kormányzatának kö-
szönhetően, a Nemzeti 
Művelődési Intézet tá-
mogatásával valósult 
meg. Műsorának címe: 
Pici Bonbon, általa ele-
venedett meg a kará-
csonyi ajándék, akivel 
táncoltak, mókáztak 
együtt a gyerekek. 
Ezen a napon ünnep-
lőbe nemcsak magun-
kat, hanem a szívünket 
is öltöztettük, és ahogy 
köszöntőikben is el-
hangzott karácsony-
fánkat egy angyal 
hozta, s telerakta min-
den jóval, szeretettel, 
énekszóval. 
 

_________________________________________  

A karácsonyfa alatt torta és ünnepi asztal is várta a gye-

rekeket.  

Január elején, a gyerekek nagy örömére újra sok időt 

töltöttünk az udvaron, ahol hógolyóztunk, hóembert 

építettünk, hóangyalok készültek. Minden évben fo-

lyamatosan etetjük kis madárkáinkat is. 

Február 18-án került megrendezésre farsangi jelme-

zes felvonulásunk, idén is szülők nélkül. Fényképeken 

keresztül lehettek részesei ennek a napnak, de a gyer-

mekek számára így is próbáltunk felejthetetlen él-

ményt szerezni. Örülünk, hogy sok ötletes, saját készí-

tésű jelmezt is bemutattak a gyerekek. Köszönjük a 

szülők munkáját és a sok-sok finomságot, melyekkel 

még édesebbé tették ezt a napot. Mint minden évben, 

mi is jelmezt öltöttünk magunkra, a Balatonból pró-

báltuk kifogni az aranyhalakat. 
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Meglepetés báb-

színházzal ked-

veskedtünk a gye-

rekeknek. A Te-

kergő bábszínház 

látogatott el hoz-

zánk. Hatalmas 

élmény volt min-

denkinek. Nagy 

beleéléssel figyel-

ték a két kis medvebocs történetét. 

A jeles napok megünneplése kiemelt fontosságú óvo-

dánk életében. Az 1848-as forradalomra való emléke-

zés során, játékosan ismertetjük meg a gyerekekkel, 

nemzeti ünnepünk jelképeit, az ünnephez kapcsolódó 

neveket, eseményeket. Az idén is zászlót festettünk, 

csákót hajtogattunk, huszárokat rajzoltunk, könyveket 

nézegettünk. Versekkel és dalokkal is készültünk az 

ünnepre. Hallgattunk és énekeltünk indulókat, mene-

teltünk „katonásan”. A tornafoglalkozáson is katonai 

akadálypályát készítettünk, ahol megmásztuk a várlét-

rát, átbújtunk a titkos alagúton, várárkot ugrottunk. 
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Az ünnep napján minden kisgyerek ünneplőbe öl-

tözve, kokárdát tűzve érkezett az óvodába. Közösen 

elénekeltük a Himnuszt, majd kis ünnepségünk után a 

Templom térre elvittük zászlóinkat, letűztük az emlék-

táblához, verseket mondtunk, énekeltünk.  

Március 22-én a Víz Vi-

lágnapját ünnepeltük. 

Fontosnak tartjuk, hogy 

ilyen kicsi korban meg kell 

tanítani a gyerekeknek a 

víz fontosságát, értékét. 

Vízzel kapcsolatos verese-

ket, meséket mondtunk, 

énekes játékokat játszot-

tunk, halacskákat, akvári-

umokat készítettünk. 

Március 23-án nyílt napon vettünk részt az iskolában, 

ahol a nagycsoportos gyerekek és szüleik, egy vidám 

délelőttöt tölthettek.  Betekintést nyerhettek az iskolai 

életbe, tevékenyen részt vehettek az órákon. Az első-

sökkel együtt verseltek, mondókáztak, vágtak, ragasz-

tottak, együtt tízóraiztak, játszottak az iskola udvarán. 

Sok szép élménnyel gazdagodva tértek haza, s minden 

kisgyermek már nagyon várja,hogy iskolás lehessen.

  

     A 2022/23. nevelési évre az óvo-            

dai beíratás időpontja, 2022. áp-

rilis 20-22. (szerda-péntek), reg-

gel 8 órától 15 óráig lesz.  

Várjuk a leendő óvodásokat. 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket 

kívánnak minden kedves ol-

vasónak a Kópékuckó Óvo-

daóvodásai és dolgozói!

  

                                                       Fekete Zoltánné 
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Szinte még be sem fejeztük a karácsonyi készülődést, 
a téli szünetet, már a tavaszi programokat tervezgetjük 
iskolánkban.  
Decemberben két alkalommal vettünk részt a községi 
gyertyagyújtáson, ahol a zeneiskolás diákjaink éne-

keltek, a negyedikesek a lucázás népszokását elevení-
tették fel, a színjátszó szakkörösök betlehemes játékot 
mutattak be karácsonyi ünnepélyünkön.   
A Balatoni Múzeum néprajzosa múzeumpedagógia 
órán elevenítette fel a téli népszokásokat.  
Ebben a hónapban megkezdődtek a nyolcadikasok 
számára a középfokú intézményekben a nyílt na-
pok, ahova iskolánk diákjai is ellátogattak, hogy a feb-
ruári jelentkezési lapukat a megfelelő középiskolába 
adják be. A 2021-22-es tanévben 14 fő 8. osztályos 
ballag el, hogy megkezdje más iskolákban a középfokú 
tanulmányait.   
A magyar kultúra napját Balkay László előadó mű-
vésszel ünnepeltük, aki saját- és magyar költők megze-
nésített alkotásait adta elő.   
Február 11-én tartottuk az iskolai farsangi mulatsá-
got. Érdekes és szebbnél szebb jelmezekben vonultak 

fel a gyerekek, majd következett a játék, tánc és tom-
bolahúzás.  
Március 4-én a Kisfaludy Sándor Művelődési Ház 
könyvtárában Fekete István életéről, regényhőseiről 
szóló interaktív kiállításon vettünk részt, majd  
 

________________________________________ 
 
az afrikai gyűjteményt csodálhattuk meg a városban.                                                                                     
A 8. osztályosok és a színjátszó szakkörösök sze-
replésével március 11-én megemlékeztünk a forra-
dalmi eseményekről és a zalaszántói honvédekről 
is. Az ünnepélyt koszorúzás követte.   

 
Az idei évben előszőr a Lázár Ervin program kereté-
ben tanulóink Budapestre a Nemzeti Színházban 
nézték meg a János vitéz előadást. A pesti kirándulá-
son lehetőség nyílt a Parlamentben való látogatásra 
is.   

„Gyönyörű épületben nagyon, jó előadás volt. A színé-
szek az elbeszélő költeményből egy vicces, kreatív 
jelenetekben gazdag darabot mutattak be. A jelmezek 

és a színpadi technika is lenyűgöző volt. Az előadás 

után fergeteges tapsvihar fogadta a színészeket.” 

(Horváth Nóri 8. oszt.)  
Nagyon örültünk, hogy a leendő elsősök és szüleik 

személyesen jöttek el az iskolánkba, ahol megismer-

kedtek iskolánk életével, az elsős tanító nénivel, és két 

tanórán is részt vettek.  A beiratkozás április 21-22-én 

lesz. Minden kis elsőst szeretettel várunk!  Több fóru-

mon is tájékoztatjuk a szülőket az iskolai életről, tud-

nivalókról: brossúrát készítettünk, az iskola facebook 

oldalán is napi rendszerességgel tájékoztatunk a pro-

ramokról, és videót is készíttettünk. 



 
Iskola hírei Egyesületek hírei _________________________________________ 

 

Szeretnénk megköszönni Mokos János plébános úr-

nak a közben járását a film elkészítéséhez, és Halász 

Gábornak, aki a videót készítette.  

A hónap végén a 6. osztályosok, osztályfőnökükkel a 

Nemzeti Színházban az Egri csillagok című darabot 

tekintik meg. Nagyon fontosnak tartjuk a színházi ne-

velést, ezért minél több alkalmat ragadunk meg, hogy 

gyermekeink színházba látogassanak.  

A Szertelen-kék 

Alapítvány meseíró 

pályázatot hirdetett, 

ahol a  szakmai zsűri 

úgy ítélte meg, hogy 

NeményiHanna me-

séje bekerül, a „77 

mese a biztonság-

ról” című mese-

könyvbe, melyet 

nagy örömünkre 

már kinyomtatott 

formában is kézhez 

kaphatott Hanna. 

A húsvéti ünne-

pekre mi is készülünk: népszokásaink ismereteinek a 

bővítéséhez a Múzeum néprajzosa Balatoni tartott 

múzeumpedagógiai órát, majd a könyvtárban vetél-

kedő keretében mérték össze tudásukat a gyerekek a 

témakörrel kapcsolatban. A lélek ráhangolódást Far-

kas Alexandra segítette, aki tanulóink számára sá-

mándobbal tartott dobkört. 

Minden kedves olvasónak áldott, békés húsvéti ünne-

peket kívánnak az iskola dolgozói! 

Az oldalt összeállította: Csiszárné Babos Csilla 

_________________________________________ 

 

Nyugdíjasklub hírei: 

A Zalaszántói nyugdíjasklub aktívan részt vesz a 

település életében. Túrákat szerveznek, kirándul-

nak, részt vesznek a falu programjain, rendezvé-

nyein, közreműködnek a falu szépítésében. 

Január 15-én beneveztek a Töpörtyűsütő és for-

raltbor főző versenyre, ahol szép eredménnyel 

szerepeltek. Jól érezték magukat, közösségük erő-

södött. 

Február 18-án „Malomvölgyi túrát” szerveztek”, 

új helyeket fedeztek fel a Rezi vár aljában. A vírus 

miatti hosszú szünet után jól esett mindenkinek a 

séta.

 
Március 24-én tettek egy kört a faluban, és a vi-

rágosításhoz előkészítették a helyeket az intézmé-

nyek területén. 

 

Tartós élelmiszer csomagot állítottak össze és jut-

tattak el az ukrán menekültek megsegítésére. 

Április 07-én segítettek a falu Tojásfájának feldí-

szítésében. 



 
Közérdekű információk 2022. 1. szám ____________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

Impresszum 

Zalaszántói Kisbíró 2022. 1. lapszám 

(A lap újraindítása óta a 18. lapszám) 

Kiadja: Zalaszántó Község Önkormányzata 

Megjelenik: 330 példányban 2022.04.08-án 

Készítette: Szeitl Krisztina 

Nyomda: Ziegler Nyomda Keszthely 

Elérhetőségek: 0630/463-6829, kisbiro.szer-

kesztoseg@gmail.com 

Zalaszántói Közös               

Önkormányzati Hivatal                              
Cím: 8353 Zalaszántó, Fő utca 50.               

Telefon: 83/370-001                             

Központi hivatalos e-mail cím: 

jegyzo@zalaszantopm.t-online.hu                 

Ügyfélfogadási rend:                                    
H-Cs 8:00-16:00, Péntek:8:00-12:00  
  

Közérdekű információk:                             
-Polgármester: Dézsi Attila 

Elérhető:előzetes egyeztetés alapján 

Telefon: 83/370-001 (17 mellék) 

Mobil: 0630/687-3649 

-Jegyző: Lukács Ágnes 
Telefon: 83/370-001 (18mellék) 

Mobil: 0630/173-9494 

-Aljegyző: Dr. Kozma Diána 
Telefon: 83/371-401 

Mobil: 630/522-5774 

-Anyakönyvvezető:  

Czibor Zoltánné 
Telefon: 83/312-737 

-Ügysegéd: Máté Katalin 
Telefon: 83/505-180 

-Zalaszántói Család- és Gyermek-

jóléti Szolgálat  
(8353 Zalaszántó, Fő u. 3.) 

Intézményvezető: Vass László 
Telefon:83/370-124, 0630/9557854 

E-mail cím: zalaszanto@csaladse-

gito8353.t-online.hu       

-Körzeti megbízott:Lénárt József r.tzls 

Telefon: 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: hibajelentes@grep.hu 
-Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglal-

koztatási, Családtámogatási és Társa-

dalombiztosítási Főosztály Egészség-

biztosítási osztály kihelyezett ügyfél- 

szolgálat Keszthely, Kossuth u. 42.  

 

Ügyintézők: 

-dr. Tarnóczai Gergő: szociális,gyer- 

mekvédelmi, hagyatéki, birtokvédelmi ke-

reskedelmi, vadkár ügyek, lakcím nyil-

vántartás  

Telefon: 83/370-001 (16 mellék)  

-Forgácsné Bittner Erika:  

igazgatási ügyek  

Telefon: 83/370-001 (11mellék)  

-Söveges Judit: költségvetési és pénz- 

ügyek, könyvelés-számvitel, számlázás, 

munkaügyek 83/370-001 (13 mellék) 

-Cséri Katalin: adóügyek 

Telefon: 83/370-001 (15 mellék) 

-Czibor Nándor:  

terület- és közterület karbantartó  

Telefon: 0630/894-7583 

-Máté Szabolcs: tanyagondnok  
Telefon: 0630/9941-450   

HÁZIORVOSI RENDELÉS: 

-Dr. Ódry Péter háziorvos 

Telefon: 83/370-009 

Mobil: 0630/939-8139 

Rendelés: H:9-12, K:10-12 

Sz:16-17:30, 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 

-Kópékuckó Óvoda (Zrínyi u. 14.) 

Intézményvezető: Fekete Zoltánné 

Telefon: 0630/628-8871 
e-mail: kopekuckoovoda@gmail.com 

-Egry József Ált. Isk. és AMI  

Gersei Pethő tagintézménye 
(Fő u. 1.) 

Tagintézményvezető: 

Csiszárné Babos Csilla 

Telefon:0630/435-3508 
e-mail: gerseipethoamk@gmail.com 

-Gersei Pethő kúria és Könyvtár 
 nyitvatartás: H-P-08:00-16:00 

telefon: 0630/463-6829 
-Takarékbank Zrt Mobilbank Fiókja 

a Polgármesteri Hivatal előtti parkoló-

ban minden csütörtökön 8:45-től 

10:45-ig áll ügyfelei rendelkezésére 

 

                                                                       

 

                              

                     HÁZASSÁGKÖTÉS 

   2022. 03.11.  -- Kozma Diána és Takács Attila 

        Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!  

                                                                                                                                              

                                                                                       GÓLYAHÍR 

2022.01.30. Bor Vivien és Skornyák Tamás kisfia, Máté 

                                               2022.03.14. Selmeczy Sára és Sélley Mihály kisfia, Mátyás 

                                               2022.04.04. Csiszár Csilla és Veres Szilárd kisfia, Miló          

                                   Gratulálunk, jó egészséget kívánunk! 
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