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

Tisztelt Olvasók!
Kedves Zalaszántóiak!
Köszöntöm Önöket, akik olvassák a Za-
laszántói Kisbírót! Ismét egy számmal 
jelentkezünk, amiben tájékoztatjuk Önö-
ket a faluban zajló eseményekről, illetve 
a terveinkről. Az előző számban arról 
írtam, hogy a Covid járvány visszaszoru-
lóban van, de vigyázzunk magunkra, tár-
sainkra. Most is ezzel kezdem. A járvány 
itt van köztünk, fenyeget bennünket, most 
ismét jobban kell vigyáznunk, bár egy 
kicsivel szabadabbak vagyunk, még! Le-
gyenek óvatosak, tartsák be az előírásokat, 
kerüljék a tömeget, gyakran mossanak 
kezet, – s ha nem nagy megeröltetés-,  ak-
kor használják a maszkot továbbra is! 
Sajnos a betegek száma, a fertőzöttek 
mennyisége emelkedik, így fontos a fer-
tőtlenítés, a sok vitamin fogyasztása, a jó 
ellenállóképesség fenntartása.
Befejeződött az iskolai tornaterem felújí-
tása, amit a tanév kezdetével birtokba is 
vettek a tanulóink, azaz elindult az oktatás 
ebben az évben is az iskolánkban. Jó hír 
az is, hogy elkészült az Ádám utcában a 
játszótér, amit a plébános úr meg is áldott. 
Ugyan úgy, mint a Kúria udvarán,  a ke-
mencét. Augusztus 20. alkalmából friss 

kenyeret sütöttünk, kaláccsal együtt az 
ünnepély résztvevőinek. Köszönöm a sok 
munkát azoknak, akik ezen a napon is 
támogatták a közösségünket.
A Magyar Falu Program egyik pályázatán 
elnyert összegből beszereztük és beüze-
meltük az új, kegyeleti hűtőt a ravatalo-
zóban. Egy másik pályázatán pedig a 
közművelődési szakember bérére nyer-
tünk bértámogatást, valamint a faluna-
pokra is kaptunk a rendezvényekre pénzt. 
E három pályázatunk több, mint hatmillió 
forintot eredményezett. Bár az elmúlt évek-
ben sikerrel felújítottuk az orvosi rendelőt, 
a szolgálati lakással együtt, mégis kellenek 
újabb eszközök a rendeléshez, a jobb ellá-
táshoz. Sikeres pályázaton orvosi eszközö-
ket, műszereket nyertünk, amivel a védőnő 
munkáját is tudjuk támogatni.
Az elmúlt héten, a MOBILITÁS pályáza-
ton is sikerrel szerepeltünk, ahol az isko-
lásoknak, óvodásoknak sporteszközöket, 
sportfelszereléseket vehetünk 500.000.- Ft 
értékben. A napokban értesítettek ben-
nünket, hogy a Testvértelepülések pályá-
zatán kétmillió forintot nyertünk. Tovább 
építhetjük a kapcsolatainkat az Erdélyi 
településsel (Szék) és a szlovéniai kapcso-
latunkkal (Moravske Toplice) is.
Elkészült a településünkön a kamerarend-
szer, amivel a lakosság biztonságérzetét 
igyekeztünk javítani. Elhelyeztük a figyel-
meztető táblákat is, mert tudnia kell 
mindenkinek, hogy felvétel készül a tele-
pülésen. Igaz, ezek a felvételek csak és 
kizárólag akkor kerülnek az illetékesek 
kezébe, ha bűncselekmény, rongálás, vagy 
egyéb közösség elleni cselekmény törté-
nik, ezek a felvételek segítik az elkövetők 
„kézrekerítését”, felderítését. Nagyon 

fontos szerep jut ebben a tevékenységben 
a Tűzoltó és Polgárőr Egyesületnek is, akik 
a munkájukhoz egy kutyát is kaptak a 
szövetségtől, valamint egy kismotort, ro-
bogót a gyorsabb munkavégzéshez, no 
meg a Magyar Falu Pályázaton, egy Suzu-
ki terepjáróra is sikerrel pályáztunk, ami-
nek a beszerzése folyamatban van. Nap-
elemek kerültek az IKSZT tetejére is, hogy 
a rezsiköltségeket mérsékelhessük.
Nagy sikerrel rendeztük meg a Lovas- 
napokat, s a hozzá tartozó szüreti felvo-
nulást. Köszönöm a sok segítséget, a jó 
hangulatot teremtő rendezvényeket, s a 
részvételt is.

Tisztelt Zalaszántóiak!
Olyan nagy feladat közben vagyunk, ami 
meghatározhatja a község fejlődésének 
irányát, lehetőségeit. A helyi építési sza-
bályzat felülvizsgálata, elkészítése van 
folyamatban. A hivatal minden egyes 
szervezetet megkeresett, annak érdeké-
ben, hogy az egyeztetések a törvényeknek 
megfelelőek legyenek. Ennek egy másik 
lépése az október 27-ei (17 órakor kez-
dődő) KÖZMEGHALLGATÁS lesz. 
Ezen az esten lehet majd az elképzelése-
ket, javaslatokat elmondani, előterjesz-
teni a helyi építési szabályzattal kapcso-
latban. Szeretnénk a főépítészekkel 
közösen úgy megalkotni a rendeletet, hogy 
az hosszútávon is a falu érdekeit szolgálja. 
Várjuk az érdeklődőket, hogy közösen, a 
jó ötleteket felhasználva alakuljon ki a 
szabályzat!
Köszönöm a figyelmüket, nagyon jó egész-
séget, vírusmentes időszakot kívánok!

Tisztelettel: Dézsi Attila, polgármester

2021.10.27. szerda 1700 KÖZMEGHALLGATÁS 
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Szeptember 18-án volt a szüreti felvonu-
lás, melyre nagyon szép létszámmal ösz-
szegyűltünk. A menet a már megszokott 
útvonalon, az Arany Jancsi horgostól in-
dult és a Kultúrháznál ért véget, ahol kis 
vacsorával vendégeltük meg a résztve-
vőket.

Október 2-án a Vadlán Ultra Terep futó-
verseny résztvevői futottak át a településen 
immáron ötödik éve. A Rezi várból érkez-
tek a Vadász utcán keresztül, a Sztupát 
megkerülve hagyták el Zalaszántót.

Ezúton szeretném megköszönni minden-
kinek a részvételét, jelenlétét a programo-
kon, és a segítségét, amivel hozzájárult 
azok megvalósításához! Szeitl Krisztina

Közművelődési hírek

Közművelődési hírek
Az idei évben is két hét nyári tábor volt 
a Kúriában, július 12-től 16-ig, és július 
26-tól 30-ig. Nagyon örülök, hogy ilyen 
nagy létszámmal jelentkeztek a gyerekek. 

Mindkét héten kézműves foglalkozáso-
kon vehettek részt, valamint egy-egy meg-
lepetés vendéggel is készültünk, akiknek 
nagyon örültek.

Július 31-én került megrendezésre a Szán-
tói Nyári Vigasságok. A tartalmas prog-
ramokból minden korosztály megtalál-
hatta a számára megfelelőt. A pandémia 
miatt sajnos nem lehetett a gyereknapot 
úgy megtartani, ahogy szerettük volna, 

ezért ezen a napon a gyerekeknek több 
kikapcsolódási lehetőséggel próbáltunk 

kedveskedni. Köszönjük szépen a jelent-
kezést és a részvételt a főzőversenyre és a 
parasztolimpiára jelentkezőknek is.
Augusztus 19-én ünnepélyes keretek kö-
zött került átadásra a játszótér és a kemen-
ce, valamint az augusztus 20-ai megem-
lékezés is a program részét képezte. 

Szeptember 04-én Katasztrófavédelmi 
gyakorlat volt a településen, melynek ke-
retein belül a játszótér vízelvezető árka 
készült el. 
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Baba-mama klub október 21. csütörtök 11:00 óra 
Kérjük, hogy beteg gyermekeket ne hozzanak. Köszönjük!

GÓLYAHÍR

2021.07.31. Czibor Anett és Horváth Zoltán Rafael kisfia, Zsombor

2021.09.09. Magyar Lili és Csibrik Sándor kislánya, Júlia

Szívből gratulálunk mindannyiuknak és nagyon jó egészséget kívánunk!

HÁZASSÁGKÖTÉS
2021.09.18. – Dömötör Dóra és Horváth Krisztián
2021.10.02. – Czibor Éva és Nagy Attila
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

December 11.
Mézeskalács ház
készítő verseny

(Bővebb információkkal
később jelentkezünk)

Az elmúlt év sikerére való tekintettel idén is szeretném az élő adventi kalendáriumot megvalósítani.
December 1-től 24-ig minden nap egy ablakban kigyúlnak a fények, ezzel még meghittebbé, varázslatosabbá 

téve a várakozást. Kérem, aki szeretne részt venni ebben a programban, jelezni szíveskedjen.
A felhívás az IKSZT Zalaszántó Facebook oldalán, valamint a honlapon és hirdetőtáblákon is elérhető lesz. SZK 

 október 16. Idősek napja
 október 21. 11:00 óra Baba-mama klub 
(Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy ameny-
nyiben beteg a gyermekük, ne hozzák el. 
Köszönjük megértésüket!)

  október 22. 17:00 óra Október 23-ai 
megemlékezés, közreműködnek a Gersei-
Pethő Általános iskola diákjai és a Buda-
pesti Filharmóniai Társaság
 október 27. 17:00 óra Közmeghallgatás
 november 12. Pávakörök találkozója

 november 27. I. adventi gyertyagyújtás
 december 4. II. adventi gyertyagyújtás
 december 11. III. adventi gyertyagyújtás
 december 11. Mézeskalács ház készítő 
verseny
 december 18. IV. adventi gyertyagyújtás

Adventi Kalendárium

Tervezett programok:
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A Kópékuckó Óvoda hírei
Kedves Olvasók!
„Itt van az ősz, itt van újra!”
A 2021/22-es nevelési évet 27 fővel kezdtük meg. A szept-
ember és az október hónap a folyamatos beszoktatás, be-
fogadás időszaka az óvodában, így létszámunk hétről 
hétre növekszik. 8 új kisóvodást írattak intézményünkbe, 
így ősz végére 35 főre emelkedik létszámunk.
Alapító okiratunk módosításra került, újra két csoportos 
óvodaként működhetünk. A Süni csoportban 18, a Na-
pocska csoportban 17 fő van jelenleg.
Felnőtt létszámunk is emelkedett, a Képviselő Testület en-
gedélyével, plusz egy fő óvodai dajkát vehettünk fel in-
tézményünkbe.

A nyári időszakban felújítási munkálatok is történtek: 
 Világítás korszerűsítés – új energiatakarékos led fény-
csövekre cseréltük a régi neonokat. Köszönet a társadalmi 
munkáért: Farkas Tibornak és Erzse Istvánnak
 Új wc-ülőkék és papírtartók kerültek a gyermekmos-
dóba. Köszönet a felszerelésért Máté Szabolcsnak, 
Czimondor Lászlónak
 Új fali dekorációk kerültek a csoportszobákba. Köszönet 
a segítségért Bor Lászlónak és Neményi Bélának
 Az udvari játékok karbantartó festése is elkezdődött, jó 
lenne még a rossz idő beállta előtt lefesteni minden játékot. 
Köszönet az eddigi munkáért: Farkasné Szőke Szabinának, 
Szántó Katalinnak, Nyári Violának, Takács Karolinának, 
Ötvös Gábornak

Szeptember 18- án a szüreti felvonuláson vettünk részt. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sok kisgyereket 
kísértek el a szülők erre a rendezvényre. Ez volt az első 
ünnepség, ahol megmutathatták, hogy mennyi mindent 
tudnak, milyen ügyesek.

A szép őszi időt kihasznál-
va, kirándultunk a közeli 
szőlőhegybe. Megfigyelhet-
tük az őszi munkálatokat, az 
őszi gyümölcsöket, „őszi 
kincseket” gyűjtöttünk.
     
A nagyobb óvodásainkkal 
meghívást kaptunk az álta-
lános iskolába, ahol a Nép-
mese Napja, valamint a 
Zenei Világnap alkalmából 
a Kacor király című népme-
se zenés feldolgozását néz-
hették  Kovács Gábor elő-
adásában, valamint sok-sok 
érdekes hangszerrel ismer-
kedhettek meg. 
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„Hívogat az iskola…kapuját kitárja” – 2021. augusztus 31-
én tartottuk tanévnyitó ünnepségünket. Most mindenki 
kicsit jobban örült, hogy az iskola kinyitotta kapuját és új 
tanévet kezdtünk meg. Az előző tanév történéseit, nehéz-
ségeit hátra hagyva bizakodva, lelkesedéssel indultunk neki 
az új iskolai évnek. 

Tanévkezdésre tanulóink egy része a fenntartótól iskola-
szereket vehetett át. Több civil szervezet, személy is segí-
tett a rászoruló diákoknak, füzeteket, írószereket, táskákat 
kaptak. Ezúton is szeretnénk megköszönni Kiss Verának, 
Vida Csabának az adományok gyűjtését, koordinálását. 
Folytatjuk a Sulizsák programot is, melynek keretében 
ruhákat gyűjtünk illetve a papírgyűjtést is szorgalmazzuk. 

Szeretnénk kérni a szülőket, a falu lakosságát, hogy ameny-
nyiben használt ruhák, cipők, táskák vannak háztartá-
sukban, valamint bármilyen papírt gyűjtöttek össze, ne 
dobják ki, hanem azokat bármikor behozhatják az iskolá-
ba. A kapott összeget tanulóinkra fordítjuk pl: kiegészítjük 
a múzeumbérletet vagy a felmerülő utazási költségekhez 
járulunk hozzá. Itt szeretném megemlíteni a Szülői 
Közösség munkáját, akik minden esetben-anyagiakban, 
szervező munkában is- támogatói iskolánknak.
Sok szeretettel fogadtuk a 16 elsős kisdiákot, kiknek ta-
nító nénije Nagyné Bőhm Mária lett. A többi osztály ve-
zetője ugyanazok a pedagógusok maradtak, akik tavaly is 
voltak. Több személyi változás is történt az iskolai dolgozók 
tekintetében: két tanítóval és egy angol tanárral bővült a 
tanári kar, új áttanító kollégák is csatlakoztak hozzánk, 
illetve a technikai dolgozók körében is történt változás. 

Az óvoda hírei

A járványhelyzet még mindig életben van, kicsit enyhültek 
a szigorítások. 
A higiéniai szabályok betartására nagy hangsúlyt fekte-
tünk. 
Az óvoda területén idegenek nem tartózkodhatnak, kérjük 
a gyermeküket kísérő szülőket hogy csak a bejárati ajtóig 
kísérjék gyermeküket, és ne tartózkodjanak az udvaron.
Óvodánkban a vírusos időszakra való tekintettel a gyer-
mekmosdókban is fertőtlenítős szappanokat használunk. 
A helyes kézmosás technikájának oktatására is sűrűbb és 

nagyobb hangsúlyt fektetünk. Az eddig használt tisztító-
szereket, plusz fertőtlenítő szerekkel egészítettük ki, ki-
emelt figyelmet helyezve a gyerekek és felnőttek által sű-
rűbben használt területek tisztítására, fertőtlenítésére.
Intézményünket továbbra is kizárólag egészséges, tünete-
ket nem mutató gyermekek látogathatják. Kérjük a szülő-
ket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, érte-
sítsék az intézményt és forduljanak orvoshoz.
A járvány megfékezése mindannyiunk érdeke.
Köszönjük megértésüket!

A Gersei Pethő Általános Iskola hírei
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Örömmel jelenthetem ki, hogy szakos ellátottságunk 
100%-os, ami azt jelenti, hogy minden tantárgyat szakos 
tanár tanít. Horváth Judit távozása után a tagintézmény-
vezetői feladatokat Csiszárné Babos Csilla vette át. 
Az új tanévet 88 tanulóval kezdtük meg, a tanítási napok 
száma 181 lesz. A gyerekek szabad idejének hasznos eltöl-
tése érdekében több szakkörön- angol, foci, rajz, dráma- 
vehetnek részt tanulóink. A Bozsik-foci programon az 
alsósok az idén is sportolhatnak. Fenntartónk ebben a 
tanévben is megszervezte az úszásoktatást Keszthelyre, a 
3.,4. és 6. osztályos tanulóink 10 alkalommal szerdánként 
járnak úszni. A zenei oktatás keretében szolfézs, fuvola és 
zongora órákat tartanak a keszthelyi zeneiskola tanárai.                                                                                

Ebben az évben sok eseményt terveztünk be, hagyomá-
nyainkat, társadalmi ünnepeinket is ápoljuk, megtartjuk. 
a Lázár Ervin program keretében 09.23-án a 3.o. Zalaeger-
szegen színházi előadáson vettek részt ( a többi osztály 
későbbi időpontokban vesz részt különböző kulturális 
programokon),
 09.29-én ünnepeljük a magyar népmese napját és a ze-
nei világnapot (a „Köszönjük Magyarország” pályázat 
keretében Kovács Gábor előadóművész műsorát nézzük 
meg),
 részt veszünk az Alma napi rajzpályázaton,
 október elején megemlékezünk az aradi vértanúkról.

„Könyvet a könyvtárnak” pályázaton sikeresen vettünk 
részt. Könyvtárunk állományát főleg szépirodalmi és 
ifjúsági könyvekkel gyarapítottuk. Az évek során sok 
középiskolai kötelező és ajánlott irodalmat gyűjtöttünk 
össze, így várjuk a középiskolás korosztályt is 
könyvtárunkba.
Befejeződött iskolánk tornatermének felújítása, a diákok 
már birtokba is vehették a korszerű épületet.
Kedves Szülők! Már többször esett szó arról, hogy 
gyermekeiket csak akkor engedjék az iskolába, ha egész-
ségesek illetve, ha meggyógyultak az orvosi igazolást 
akkor kell hozni, ha első nap jön vissza a gyermek az 

iskolába. Kérem, hogy ezt minden esteben tartsák be! Már 
az elmúlt egy hónapban is találkoztunk olyan esettel, 
amikor a gyermek igazolás nélkül szeretne iskolába jönni. 
Sajnos ezt nem tudjuk megengedni, hisz mindannyiunk 
érdeke, hogy egészségesek maradjunk!
A járványügyi szabályokat szeretnénk minden esetben 
betartatni, ebben kérjük a szülők segítségét. Az iskola épü-
letébe csak nagyon indokolt esetbe jöjjenek be, a kapcso-
lattartásnak több fóruma is van. Már elindult a Kréta rend-
szer, itt az osztályfőnökökkel bármikor kommunikálhatnak, 
valamint minden szülőnek megvan az osztályfőnökök 
telefonszáma.                   Iskolánk elérhető telefonszámai:

0630/435-3508 és 0630/435-9490
Az oldalt összeállította: Csiszárné Babos Csilla 
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Őszi túra – újra együtt!
Zalaszántón iskolásnak lenni már önmagában kiváltság, 
hiszen az iskolát körülölelő festői környezet, a tiszta leve-
gő, a Keszthelyi-hegység dombjai, a közeli erdők mind 
rendkívüli lehetőségeket jelentenek egy gyermek számára. 
Szülőkként azt gondoljuk, hogy egy gyermek fejlődésének 
nagyon fontos eleme környezetének megismerése a moz-
gás, a futás, a szabad játék révén. Ezért nagy örömmel 
vettünk részt az iskola által minden évben megszervezett 
őszi túrán. Ilyenkor a gyerekek csak kiteszik a lábukat az 
iskolából, és máris erdőn, mezőn járva kirándulhatnak. 
Idén az iskola diákjai csapatokat alkotva, tanáraik vezeté-
sével a Sztupáig kirándultak, majd a túra végén az IKSZT 
udvarára érkeztek meg. A túra útvonalán öt kijelölt helyen 
önkéntes szülők várták a gyerekeket, ahol ügyességi fel-
adatokat – lajhármászás, célbadobás, gólyaláb...– kellett 
megoldaniuk. A túra végén pedig finom meleg étellel vár-
ták a szülők a lelkes, jókedvű gyerekeket, segítőket és ta-
nárokat. Ezúton is szeretnénk megköszönni az iskola ve-
zetésének és pedagógusainak, hogy időt és energiát nem 
spórolva szerveznek a diákoknak ilyen klassz programokat, 
és bátran számítanak a szülők segítségére is. Pontosan tud-
ják, hogy milyen fontos a diákok lelkesedésének és érdek-
lődésének fenntartása az iskolapadon kívül, hiszen ez is a 
záloga a diákok tanteremben való koncentrációjának és 
kooperációjának. Köszönjük, hogy ott lehettünk szülők-
ként az önkéntesek között, és részesei lehettünk a gyerekek 
önfeledt kacagásának amikor némelyikük a lajhármászás 
során legurult a füves leejtőn, és amikor a tanárok is ugyan-
úgy végig másztak a kötélen diákjaik hangos szurkolásra 
közepette. Jó volt a túra végén együtt elfogyasztani a finom 
meleg ebédet a szabad ég alatt, és látni a csillogó szemeket 
és kipirult arcokat. Jó volt újra együtt!

Zákonyi Katalin és Czuczor Gábor
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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:
H-Cs 8:00-16:00, Péntek 8:00-12:00

Közérdekű információk:
▶ Polgármester: Dézsi Attila
Elérhető: előzetes egyeztetés alapján 
Telefon: +36-83/370-001 (17 mellék)
Mobil: 0630/687-3649
▶ Jegyző: Lukács Ágnes
Telefon: +36-83/370-001 (18 mellék)
Mobil: 0630/173-9494
▶ Aljegyző: Dr. Kozma Diána
Telefon: +36-83/371-401 és
06030/522-5774
▶ Anyakönyvvezető: Czibor Zoltánné
Telefon: +36-83/312-737 
▶ Ügysegéd: Máté Katalin 
Telefonszám: +3683/505-180
▶ Zalaszántói Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat (8353 Zalaszántó, Fő u. 3.)
Telefon: 83/370-124, 06-30/955-7854
E-mail cím:
zalaszanto@csaladsegito8353.t-online.hu

Impresszum
Zalaszántói Kisbíró 2021. 3. lapszám
(A lap újraindulása óta a 16. lapszám)
Kiadja: Zalaszántó Község Önkormányzata
Megjelenik: 330 példányban 2021.10.15-én.
Készítették: Szeitl Krisztina és Király László
Nyomda: Ziegler Nyomda Keszthely
Elérhetőségeink:
0630/4636829 és kisbiro.szerkesztoseg@gmail.com

Egyesületi hírek – HHE
Szántói Lovas Napok-
Puszták Népe Lovas Viadal
2021.09.19-én sikeresen lezajlott Zala-
szántón a 10. Puszták Népe Lovas Viadal. 
19 vitéz teljesítette az alappályát, amelyen 
vadcipelés, hátraléptetés, karikafűzés, ke-
rüld meg a lovad, kapunyitás, hármasug-
rás fejvágásokkal, földre szúrás, kelevéz-
dobás, kopjázás, hídon és szalagos kapun 
átkelés, ágyú húzás és ugrások magyar 
zászlóval voltak a feladatok. Az alappálya 
szintidejét előzetesen 6 percben határoz-
tuk meg, amin a későbbiekben sem vál-
toztattunk. Az alappályát 4 vitéz teljesí-
tette szintidőn belül, hibátlanul.
Az összevetés feladatai: hármasugrás fej-
vágással, kelevézdobás és ugráskombiná-
ciók zászlóval. Pályaterv: Bognár László, 
Igazlátók: Marton Ágoston és Bognár 
László, pályaépítés: Hegedűs Ágoston, 
időmérő: Hegedűs Kata.

A rendezvényt a Három Hegy Egyesület szervezte, akik a nyár folyamán is tevékenyek 
voltak. Augusztus 7-én Családi napot, 14-én pedig Balatoni kerótúrát tartottak.

▶ 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 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, 
kereskedelmi, vadkár ügyek, lakcím nyil-
vántartás
Telefon: +36-83/370-001 (16 mellék)
▶ Forgácsné Bittner Erika: igazgatási ügyek
Telefon: +36-83/370-001 (11 mellék)
▶ Söveges Judit: költségvetési és pénz-
ügyek, könyvelés-számvitel, számlázás, 
munkaügyek +36-83/370-001(13 mellék)
▶ Cséri Katalin: adóügyek
Telefon: +36-83/370-001 (15 mellék)
▶ Farkas Zsolt: műszaki ügyek (admi-
nisztrátor) Telefon: +36-83/370-001
(12 mellék) és 0630/335-7590
▶ 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: 0630/93 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

Gersei Pethő Kúria és Könyvtár
nyitvatartása: H-P – 08:00-16:00

A Takarékbank Zrt. Mobilbank Fiókja
a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban 
minden csütörtökön 8:45-től 10:45-ig 
áll ügyfelei rendelkezésére.


