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A ZALASZÁNTÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

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

Tisztelt Olvasók! Kedves Zalaszántóiak!

Ismét eltelt egy év, ami nagyon más volt mint a korábbiak.
A koronavírus megtette hatását a munkánkra, a közösségi tevékenységeinkre, az életünkre. Sokkal zárkózottabbak lettünk,
kevésbé élhettük a megszokott életünket, kevesebb volt a közösségi program, jóval „távolságtartóbbak” lettünk. Nagy örömömre szolgál, hogy községünkben sokan beoltatták magukat a védőoltással, ezzel is családjukat, társaikat, a közösségeiket védve.
Sajnos, - a tudomány jelenlegi állása szerint – ez a vírus továbbra is itt lesz velünk, így kell a védekezés. Főleg akkor, amikor
szeretnénk a Karácsonyt szeretteink körében ünnepelni. Örömmel láttam, hogy az Adventi gyertyagyújtáson milyen sokan
vettek részt, mennyire hiányzott az embereknek egy kis együttlét. Az is nagyon jó érzés volt, hogy egyesületeink színházba,
túrára csábították tagjaikat, vendégeiket. Ilyen volt a Nyugdíjasklub zalaszentgróti színházlátogatása, vagy a Három Hegy Egyesület Tátika várához történő túrája. Ismét sikerrel, s nagyon jó
hangulattal zajlott le az Idősek napja, amelyen nagyon sokan
vettek részt. Kicsit korábban tartottuk ezt a napot, megelőzve a
veszélyét a koronavírussal való találkozásnak. Szép számmal
ünnepeltük az október 23.- t, ahol az iskola diákjain kívül a
Budapesti Filharmóniai Társaság adott egy szép műsort. Nagy
szerepet szántunk s szánunk a helyi építési szabályzat kidolgozására, amiért több alkalommal is vártuk a lakosságot. Reméljük,
minden olyan szempontot figyelembe veszünk, ami a község
élhetőségét fogja segíteni majd! A két közmeghallgatáson (10.
27. és 11. 27.) sok okos ötlet, javaslat segítette az építészek munkáját, az önkormányzat tevékenységét.
Egy – egy pályázatunk akkor fejeződik be, amikor a záró elszámolás megtörtént. Így volt ez most is, amikor a napokban számoltuk el az Ádám utca felújítását, a művelődés ház felújítását,
a kegyeleti hűtő beszerzését, vagy éppen az orvosi rendelőt.
Elszámolásainkat elfogadták, amihez nagyon szépen köszönöm
a munkatársaim, a segítőim, a pályázatokat megírók segítségét,
munkáját.
Folyamatosan pályázunk a Magyar Falu Programra, VP pályázatokra, így örömmel írhatom le, hogy ismét nyertünk: a zártkerti revitalizációs pályázaton, több, mint 11 millió forintot. Itt
fontos lenne olyan gyümölcsfák telepítése, amik korábban itt
honosak voltak. Bekerítjük a területet, valamint javítjuk az oda
vezető utat. Folyamatban van a felelős állattartás pályázatunk

végrehajtása is. Két pályázatunk szerepel a terveinkben, amire
várjuk a döntést. Egyik a mini bölcsőde, míg a másik a külterületi utak javítása. Csaknem százmilliós mindkét pályázatunk,
remélem hamarosan pozitív döntésről írhatok majd! A Szabadság út felújítása, – sajnos – áthúzódik a következő évre, amire
már megkötöttük a szerződést, s májusban el is készül!
A napokban befejeződött a szociális tűzifa kiszállítása, az élelmiszercsomagok, valamint a fabrikett kijuttatása is. Remélem,
tudtunk segíteni a rászorulóknak, tudtunk enyhíteni a nehézségeiken!
A Mikulás ebben az évben is meglátogatott bennünket, s 120
gyereknek vitt egy kis csomagot, a kisebbeknek nagy örömet
szerezve, sajnos nem hóban ment a szállítás, csak esőben, így
nem szánkón vitte a csomagokat.
Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy a Karácsonyi Ünnepély helyett, itt köszönjem meg mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult községünk életének szebbé, jobbá tételében. Sajnos, a járvány
miatt elmarad az ünnepély, de kérem Önöket, hogy ezt a szép
ünnepet szívükben, lelkük melegével ünnepeljék meg, családjukkal, szeretteikkel.
A Karácsony és az új év közeledtével, kívánok mindenkinek
nagyon szép ünnepet, boldog, egészséges új évet, a magam, s
a képviselő-testület nevében.
Tisztelettel: Dézsi Attila, polgármester
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Bemutatkozik
a Zalaszántóért Egyesület

Az egyesület alapító tagjai a kis civil szervezetek egy-egy képviselője. Az elnökség
tagjai: Csibrik Sándor, Májlinger Rita,
Szeitl Krisztina.
Az egyesület célja: Zalaszántó település
és természetes határait körül ölelő környezet (pl. szőlőhegyek) értékeinek, kultúrájának megőrzése, gyarapítása, szépítése, a helyi infrastruktúra javítása, a
köztisztaság elősegítése, a település arculatának formálása, szakmai képzések.
Óvodás, iskolás gyermekek, idősek támogatása. Közösségépítés, szabadidős, ifjúsági és kulturális foglalkozások szervezése, figyelemmel az egészséges életmód,
táplálkozás, mozgáskultúra generációs
igényeire. Hagyományőrzés, a falu életével kapcsolatos helytörténeti, kulturális
események megörökítése, helytörténeti

adatok gyűjtése, rendszerezése, bemutatása. Természetvédő és környezetvédő
akciók szervezése, környezettudatos
életmód népszerűsítése, parlagfű mentesítés, környezetbarát zöldszemét feldolgozás. Ezeket a célokat pályázatokból,
támogatásokból szeretné megvalósítani.
Az egyesület hivatalosan 2021. november 4-től működik, minden kis benne
lévő szervezet dolgozik, szervezkedik.
Az egyesület az elmúlt időszakban segített:
 a karácsonyi fények kihelyezésében,
 a Mikuláscsomagok készítésében és
kihordásában,
 a szociális alapon kapott brikett kiszállításában.
Várjuk további tagok jelentkezését, akik
tenni szeretnének Zalaszántóért, Zalaszántó fejlődéséért. Szeitl Krisztina

Tisztelt
Zalaszántói Lakosok!

hoztunk létre... színpadra vittük a helyi
néphagyományokat.
– 1978-ban az országos „Röpülj Páva”
műsorban az énekkarral mi képviseltük a
megyét.
Az eltelt évek sok szép közös emléke, a hálás szeretet amit kaptunk szívünkben megmaradt. Viszonzásul mindezekért határoztam el az alapítvány létrehozását...”
Az Alapítvány a cél elérése érdekében
– részt vesz óvodáskorúaktól a felnőtt
korosztály tagjainak szóló műsorok, bálok, rendezvények szervezésében, megrendezésében.
– részt vesz dal-, és szavalóversenyek meg-

szervezésében, a díjazottak jutalmazásában.
– szponzorokat, támogatókat kutat fel.
Az Alapítvány működése Zalaszántó községre és annak vonzáskörzetére terjed ki.
Az Alapítvány vagyonának felhasználása során a jogszerű követelményeket
szem előtt kell tartani. Az alapító hét
főből álló kuratóriumot bíz meg. A kuratórium tagjai: Benkő Andor, Bor László,
Szakonyi László, Szekér Ferenc, Rózsásné Nagy Erika, Vajda Béláné. A kuratórium elnöke: Bognár Lászlóné.
A „Malomvölgyi Hóvirágok Alapítvány”, a munkájáról tájékoztatni fogja a
község lakosságát. Bognár Lászlóné

kismotort is kapott az egyesület -a már
meglévő kismotor mellé-, mert csak párban lehet járőrözni. Így tavasztól már
ezeket is tudjuk használni.

A Magyar Falu Program, Falusi Civil Alap
pályázatát már az elmúlt évben is beadtuk
egy szolgálati autóra, akkor sajnos nem
nyertünk, de az idei évben ez a pályázat
is sikerrel szerepelt. Így ha megkapjuk az
autót, sokkal hatékonyabban lehet majd
szolgálatot teljesíteni.
Az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya népszerűsíti a magyar pásztor és
vadászkutyák, ezen belül a kuvasz fajtát,
mely hungarikumnak számít. Ezért minden
évben a Magyar Ebtenyésztők Országos

A Zalaszántóért Egyesület azért alakult
meg, hogy több apró, kicsi közösséget
összefogjon a településen. Ide tartozik
az iskolai- és az óvodai szülői közösség,
a Pávakör, a Nyugdíjasklub, a Bor Baráti kör, a Színjátszók. Ezek a közösségek
már léteztek, de adószám nélkül működtek. Mivel a 2020-as év közepétől számla kiállításához adószám szükséges, így
némelyik civil szervezet nem tudta az
önkormányzattól kapott támogatást felhasználni. Ahhoz, hogy a továbbiakban
működni tudjanak, létrejött a Zalaszántóért Egyesület, melynek keretein belül
mindenfajta támogatást el tudnak majd
számolni, fejlődni tudnak és pályázni is
lehetőségük lesz.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Zalaszántón
megalakult a „Malomvölgyi Hóvirágok” Zalaszántó kultúráját támogató
Alapítvány, melyet Bajner Dezsőné
„mindannyiunk tanítónénije” alapított.
Az alapítvány alakuló ülését 2021.november 24-én tartottuk.
Részlet az Alapító okiratból:
„Néhai férjemmel, – Bajner Dezsővel –
1954 és 1978 között pedagógusként éltünk
és dolgoztunk Zalaszántón. Fiatal életünk
legszebb évei voltak ezek...
– 1973-ban 18 lelkes női taggal pávakört

A Zalaszántói Tűzoltó és
Polgárőr Egyesület hírei

Egyesületünk – újjáalakulása óta – folyamatosan pályázatokat ad be, gyarapítjuk
eszközeinket, felszereléseinket.
Így történt ez a 2021-es évben is. A Zala
Megyei Polgárőr Szövetségtől, Zalaszántó
Község Önkormányzatától, a Magyar
Tűzoltó Szövetségtől, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt-től kapott támogatásból
felszereléseket, ruházatot vásároltunk.
A Zala Megyei Polgárőr Szövetségtől egy
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Egyesületeinek Szövetsége kuvasz kölyköket ajánl fel polgárőr egyesületek részére. Az idei évben- elsőként Zala megyében-,
Zalaszántóra került egy ilyen kiskutya,
melynek nevelését Kucséber László és
családja vállalta.

A Nyugdíjasklub
2021-es beszámolója

A klub lelkes tagjai nagy tervekkel indultak neki az idei évnek. Sajnos a vírus miatt ezek egy részéről le kellett mondaniuk,
de ettől függetlenül így is eseménydús,
szép évet tudnak zárni.

Április 4-én a Húsvéti fészekrablás játékban fészket készítettek a gyerekeknek.
Július 16-án az egervári színházba látogatott el a klub 36 fős csoportja.
Július 26-án a gyömrői nyugdíjasklubot
látták vendégül egy jövőbeni baráti kapcsolat reményében. A Kúriában találkoztak, vendégül látták a messziről jött csoportot, majd kellemes beszélgetés után a
vendégek megnézték Zalaszántó nevezetességeit.
Július 30-án részt vettek a Szántói Nyári
Vigasságok főzőversenyén.
Szeptember 4-én a Batsányi Táncegyüttes
50 éves jubileumi műsorán vettek részt
Szeptember 9. Vadlán túrát szerveztek

Az egyesület aktív tagjai az év folyamán
a település rendezvényein teljesítettek
szolgálatot (falunap, almanap, Tour de
Hongrie bicikli verseny, Vadlán futóverseny, szüreti felvonulás, katasztrófavédelmi gyakorlat), segítettek a forgalomirányításban, az iskolánál a gyerekek biztonságos
közlekedésében közreműködtek. Ezúton
szeretném megköszönni a tagok munkáját,
a szolgálatokat. Mindenkinek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánok!
Soós Norbert
Október 9. az Almanapi almás sütemények
versenyére is beneveztek szép eredménnyel.
Október 18. a település intézményeivel
közösen részt vettek a Te Szedd! szemétszedés akcióban.
Október 23. a Három Hegy Egyesület
által szervezett Tátika túrán is képviselték
a klubot.
Október 29. a zalaszentgróti színházba
látogattak 27 fővel.
November 18. mozgásszervi megbetegedésekről tartott előadást a Kúriában Dr.
Homoky Mária, majd az előadás után
kacsanapot tartott a klub, melyet egy kellemes beszélgetéssel zártak.

A Nyugdíjasklub tagjai részt vesznek minden települési és szervezeti programon.
A jövő évre is kirándulásokat, színházlátogatásokat szerveznek, terveik között
szerepel a tavaszi virágosítás is a faluban.
Várják lelkes leendő klubtagok jelentkezését. Péntek Gyuláné

HÁZASSÁGKÖTÉS
2021.11.15. – Sótonyi Brigitta és Kiss Zsolt
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Egyesületek hírei

A HHE hírei
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Október 23-án a Nyugdíjas Klubbal
közösen a Tátika várra túráztunk. Kellemes őszi napsütésben indultunk a
Tájház udvaráról. Elvarázsoltak bennünket az ősz csodálatos színei. Hatalmas bükkfák és sziklák között a
meredek domb oldalán közelítettük a
várat. A vároldal leküzdése után csodálatos látvány nyílt a Balatonra, a
Keszthelyi-hegységre, a Sztúpára és a
Sümegi várra. Elfelejttette velünk a
sziklákkal vívott küzdelmeinket. Vis�szaérkezéskor a testileg fáradt, de élményektől feltöltődött túrázókat, egy
finom pörkölt várta.
November 13-án, első alkalommal
Márton napi estét szerveztünk, aminek keretében libát sütöttünk és estébe hajló jó ízű beszélgetés zajlott,
finom szántói borok kíséretében. Szeretnénk hagyománnyá tenni ezt az
alkalmat és jövőre a falu lakosságát is
bevonni.
December 18-án, a templomtéren, a
negyedik Adventi gyertyagyújtáskor a
HHE Regölést ad elő. Mindenkit szeretettel várunk!
December 30-ára meghívást kaptunk
Kiscsőszre, a Regősök III. Kárpát-medence Találkozójára.
2022. február 19-ére tervezzük a Hagyományos disznóvágást. Szeretnénk,
ha a lakosságból sokan eljönnének, és
egy szép napot töltenénk együtt. Várjuk a gyerekeket is, hogy bepillantást
nyerjenek a disznóvágás egyes fázisaiba, hurka, kolbász, disznósajt stb.
készítésébe.
2022. március 15-én hagyományos
Rezi vár túrára várjuk az érdeklődőket.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik bármi módon segítették működésünket, programjaink
megvalósulását!
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben, örömökben gazdag, Boldog
Új Évet kívánok jó egészségben, minden
zalaszántói lakosnak! Nagy Lászlóné
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A Kúria és az óvoda hírei

Kúria Hírei

▶ Október 09. Nagy sikerrel zajlott le
az idei Almanap, sokan látogatták a
rendezvényt, sok sütemény érkezett az
almás sütemények versenyére, és most
érkezett a legtöbb rajz is a rajzpályázatra. Egy igazán tartalmas délután
volt almavásárral, kézműves termékekkel, szakmai előadással, gyerekműsorral és koncerttel.
▶ Október 16. Idősek napját tartottuk
az idei évben kicsit előbb, hogy a vírus
miatt biztosan meg tudjuk tartani.

Sokan jöttek el a rendezvényre, és egy
igazán jó hangulatú, változatos, tartalmas délutánt tölthettek el a szépkorúak.
▶ Október 18. Te Szedd! akció keretein belül az intézmények és civil szervezetek segítségével rengeteg szemetet
sikerült összeszedni. Köszönet mindenkinek a segítségért.
▶ Október 22. Megemlékezést tartottunk a kúriában, a Gersei Pethő Általános iskola diákjainak előadása után
a Budapesti Filharmónia Társulat interaktív műsora is nagy sikert aratott.
▶ November 14. Szűk körben tartottuk
meg a Szárnyak Alapítvány megemlékezését a temetőben.
▶November 19. Adventi koszorú és
asztaldísz készítéssel hangolódtunk az
ünnepekre.
Idén is szép sorban nyílnak ki a fénylő
adventi ablakok Zalaszántón. Köszönöm
itt is a jelentkezéseket. Fotók a hátlapon!
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, támogatását,
amivel hozzájárult a munkámhoz.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és
Békés, Boldog Új Évet kívánok!
Szeitl Krisztina

Zalaszántói

Kisbíró
A Kópékuckó Óvoda hírei
Kedves Olvasók! Az őszi időszakunk
is bővelkedett programokban.
Október 4-én az Állatok Világnapja
alkalmából meghívást kaptunk Rozsnyai Ádám családjához állatsimogatásra. Megnézhettük a háziállatokat,
néhányat meg is simogathattunk.
Láthattunk: nyuszikat, libákat, kacsákat, tyúkokat, kakasokat, birkát, kis
bárányt.

2021. 4. szám

Október 16-án az Idősek Napján szerepeltek óvodásaink. Verssel, zenés
tánccal köszöntötték a gyerekek községünk szépkorú lakóit. Azt kívánjuk,
legyenek még közöttünk sokáig erőben, egészségben, ahogy elhangzott a
gyerekek versében is: „Cseng a dalunk, zeng a versünk, örüljenek együtt
velünk!”
Október 18-án óvodánk is csatlakozott a „TE SZEDD! 2021.” akcióhoz.
Hiszen szerte az országban szedték a
szemetet az önkéntesek. Így közösen
megtisztíthattuk szűkebb-tágabb környezetünket.

Október 20-án közlekedésbiztonsági
bemutatót tartott óvodánkban a helyi
körzeti megbízott, Lénárt József.
Október 9-én került megrendezésre
az Alma-nap, ahol műsorunkban almás versek, dalok hangzottak el.
Ez alkalomból meghirdetett rajzpályázaton 1. helyezést ért el Dvorszki
Hunor, 2. helyezést Forgács Johanna,
3. helyezést Zelena Maja. Különdíjat
kapott Farkas Dominik és Schveiger
Médea.

A gyerekek ismerkedtek a közlekedési
jelzőtáblákkal, jelzőlámpával, a helyes
közlekedési szabályokkal.
November 10-én a Magyar Népmese
Napja alkalmából „Mesélj nekem!”
címmel, mesemondó versenyt hirdetett a Sümegi Városi Könyvtár. Óvodásunk, Forgács Johanna 1. helyezést
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ért el A félig nyúzott bakkecske című
magyar népmesével. Gratulálunk
Johannának és felkészítőjének,
Neményiné Hajas Andrea óvónéninek.
November 11-én tartottuk hagyományos Márton napunkat. Az egész hét
a „libák” –ról szólt. Libás dekorációkat, mécseseket készítettünk többféle
technikával és élő libával is ismerkedhettünk, terelgethették a gyerekek az
udvaron nagy örömmel, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni a
Kápolnás családnak.

kenyérrel, meleg teával vártuk a megjelenteket. Reméljük, mindenki jól
érezte magát ezen a hangulatos délutánon!
Elérkezett az Advent, az ünnepvárás.
Áprily Géza zenés Mikulásváró műsorával kezdtük meg a ráhangolódást.

A Templom – téren a II. gyertyagyújtáson óvodásaink szerepeltek.

Megismertettük a gyerekekkel Márton legendáját, amit be is mutattak a
szülőknek, vendégeknek a lámpás
felvonulás előtt. Miután körbe sétáltuk a falut a kis lámpásokkal, zsíros

December 6-án megérkezett óvodánkba a Mikulás, a Krampusz kíséretében. A gyerekek versekkel, dalokkal köszöntötték, és nagy örömmel
vették át tőle az ajándékot.

A december a várakozás, ünnepi készülődés jegyében telik. Közösen
gyújtjuk meg a folyosón elhelyezett
adventi koszorún a gyertyákat, hiszen
a négy gyertya szépen megmutatja a
gyerekeknek, hogyan múlik az idő, s
közeledik a várva várt ünnep. Karácsonyi énekekkel, versekkel, ünnepi
köszöntéssel, fokozódó örömmel és
gyertyafénnyel várjuk a karácsonyt.
Fekete Zoltánné

„A Karácsony minden fénye adjon
erőt az Újévre. Minden napja legyen
ünnep, melengesse kis szívünket.”
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Az iskola hírei

A Gersei Pethő
Általános Iskola hírei
Ismét gyorsan eltelt a három hónap, hogy
beszámoltam iskolánk életéről, mindennapjairól. Megtartottuk az évnyitót, és
most már az adventi időszakban várjuk a
karácsonyt. Hihetetlen, hogy mennyire
rohan az idő!! Az eltelt időszakban nagyon sok esemény történt, több programot is szerveztünk tanulóinknak.
 Szeptember 30. a népmese napja, október 10. a zenei világnap, e két eseményt
együtt ünnepeltük meg. Kovács (Muzsikás) Gábor előadóművész a „Köszönjük
Magyarország” pályázat keretén belül
dramatizált mesét adott elő, valamint érdekes hangszer bemutatót tartott.
 A színházi nevelés kiemelt célként szerepel munkánkban, így Zalaegerszegre
szerveztünk színházi programot. A Félőlény című előadást nézték meg tanulóink.
Szeretném megköszönni a szülőknek és
az önkormányzatoknak, a sportkörnek,
hogy gyerekeinket saját költségen eljuttatták a megyeszékhelyre. A Balaton Színházban az Alice Csodaországban című
darabot nézték meg 6. osztályosaink.
Az 1. osztályosok Keszthelyen a Griff
Bábszínház műsorát tekintették meg.
 A Lázár Ervin program keretében a 6.
osztályosok a Fővárosi Nagycirkusz előadását nézték meg, és ellátogattak a Parlamentbe is.
Hagyományos Szent Mihály-napi vásárt
is megtartottuk, a gyerekek nagy izgalommal adták-vették a felkínált portékákat.
 A történelmi eseményekre való megemlékezés kiemelt feladatunk: az aradi
vértanúkra az iskolában, az október 23-ra
(községi rendezvény volt) a kúriában

Zalaszántói
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emlékeztünk meg. Mindkét programunkon a gyereken nagyon ügyesen szerepeltek, így méltóan ünnepelhettünk együtt.
A műsorra való felkészülést a Balatoni
Múzeum múzeumpedagógiai órája segítette, amelyen a keszthelyi és környékbeli 56-os eseményeket elevenítették fel.
 A magyar nyelv napjáról irodalmi ös�szeállítás keretében a 7. osztályosokkal
emlékeztünk meg.
Két osztályunk, az első és nyolcadik osztály vett részt egy új kezdeményezésen:
kutyaházakat építettek Ötvös Gábor segítségével, a lebonyolításban Takácsné
Májlinger Rita segített.

Az elkészült alkotásokat a Bogáncs Állatvédő Egyesület és Menhely lakói kapták.
 Az Alma-napra több diákunk is rajzokat készített, többen szép eredményeket
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több középfokú iskolában nyílt napon
vettek részt. Mi is megszerveztük a hagyományos pályaorientációs napot a Zala

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
segítségével. Ezen a napon több középiskola is képviseltette magát, a gyerekek így
közelebbről is megismerkedhettek a különböző szakmákkal, az iskolák életével,
felvételi rendszerével.
 Tehetséges tanulóink vers-és prózamondó és szépkiejtési versenyen vettek
részt Keszthelyen, Hévízen és Sümegen.
A „Szép magyar beszédért” rendezvényen
Baticz Balázs 1.o. tanuló képviselte iskolánkat. Az Illyés-napokon ezüst- és bronz
minősítést kaptak tanulóink: Baticz
Balázs 1.o, Weidlinger Nico Niro 2.o,
Czibulka Anna Liza 3.o., Császár Moreira
Szofia 4.o, Neményi Hanna, Felker Flóra
6.o, Horváth Nóra 8.o. tanulók. Sümegen
a népmesemondó versenyen részt vett:
Baticz Balázs, Weidlinger Nico Niro,

Ignácz Ketrin 4.o, (1.helyzés)

értek el: Erzse Máté 2.osztályos tanuló,
Pap Gábor 4. osztályos tanuló, Neményi
Hanna 6.osztályos tanuló, Makula Ferenc
8.osztályos tanuló, Racsek Brájen 8.osztályos tanuló.
 Októberben, novemberben a pályaválasztás került előtérbe. A 8. osztályosok

és Neményi Hanna( különdíj)

www.zalaszanto.hu

Gyenei Álmos 6.osztályos tanulót beneveztük a Bonifert Domonkos Nemzetközi
Matematikaversenyre.
A Szertelen-kék Alapítvány meseíró pályázatot hirdetett, melyre Horváth Nóra
és Neményi Hanna írt mesét. Hanna meséjét a szakmai zsűri úgy ítélte meg, hogy
bekerül A mesék a biztonságról című
mesekönyvbe.
 A sport, a mozgás is nagyon fontos diákjainknak, 10 alkalommal voltak tanulóink Keszthelyen úszni. A focizni szeretőknek szakkör van minden héten, a
Bozsik program keretében péntekenként
focizhatnak, hétvégeken különböző foci
tornákon vesznek részt.
 Községi rendezvényeken is részt vettek
tanulóink: az idősek napján szerepelt
Erzse Máté 2.o, Czibulka Anna Liza és
Mazán Ábel 3.o. és Horváth Nóra 8.o. tanulók. Az adventi gyertyagyújtáson két
alkalommal vettünk részt: az 1.o és a
3-4.o( Lucázás).és a szolfézs csoport szerepeltek.

A „Te szedd” szemétszedési programhoz
is csatlakozott iskolánk, amelyet az önkormányzat szervezett.
 A biztonságos közlekedés érdekében
az iskola rendőr és társa közlekedési ismeretek témakörben tartott előadást októberben. Itt szeretném megköszönni,
hogy a tanév elején és még utána is gyerekek biztonsága érdekében a polgárőrök
és az önkormányzat dolgozói segítették a
gyerekeket az úttesten való balesetmentes
átjutásban az iskolába.
 December a jótékonykodás, adakozás
hónapja, így tanulóink a rászoruló gyerekeknek csokoládét, és cipősdobozban
játékokat gyűjtöttek alapítványok számára. Szép számmal jött össze mindkettőből!

Zalaszántói
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Köszönjük a szülőknek, gyerekeknek és
mindenkinek, aki adományozott!
Ruhákat, papírokat is folyamatosan gyűjtöttünk, az ezekből kapott összegeket a
gyerekekre fordítjuk. Köszönjük a Szülői
Közösségnek, Kiss Verának, Vida Csabának, hogy ebben is mindig számíthatunk
rájuk.
 Advent kezdetekor szépítettük, csinosítottuk iskolánkat: technikai dolgozóink,
pedagógusaink kreatív munkáját dicséri,
hogy hangulatos lett az iskola épülete.

December 6-án különleges Télapó érkezett hozzánk Hévízről, motorral jött, apró
ajándékkal kedveskedett a gyerekeknek.

Köszönjük Varga Sándornak és az Almakúti Bt.-nek.
Az adventi időszakban diákjaink kézműves foglalkozáson készítenek ajándékokat,
dekorációt, valamint a téli népszokásokról
a Balatoni Múzeum néprajzosa tart múzeumpedagógiai órát.
Karácsonyfát is kaptunk, köszönjük
Rákos Andrásnak a felajánlást.
Az év utolsó programja a karácsonyi ünnepség lesz az iskolában december 17-én.
Ez lesz az utolsó tanítási nap is. 2022. január 3-án kezdődik újra az iskola.
Kedves Olvasók! Mindenkinek kellemes
ünnepeket és boldog újévet kívánnak az
iskola dolgozói!
az oldalt összeállította:
Csiszárné Babos Csilla

Az iskola hírei
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Zalaszántói gyerekek sikerei

A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház mindig
törekedett arra, hogy a helyi és a környék iskoláival szorosan együttműködve, igényeiket figyelembe véve szervezze programjait, segítve az iskolákban
megszerzett készségek, tudás elmélyítését és a szabadidő hasznos eltöltését.
Rendszeresen szervezünk olyan versenyeket és írunk ki olyan pályázatokat
melyen a tehetséges fiatalok iskolán
kívül is megmutathatják tudásukat.
Ezeken a megmérettetéseken mindig
kimagasló eredményeket érnek el a
Zalaszántói Gersei Pethő Általános
iskola diákjai.
Három évvel ezelőtt talált egymásra a
két intézmény, mikor meghirdettük
„Ketten írtuk" meseíró pályázatunkat.
A 45 pályamunkát befogadó versenyben, az alsó tagozatosok korcsoportjában Neményi Hanna a dobogó legfelső fokára állhatott, míg az akkor
hatodik osztályos Berger Réka különdíjat érdemelt ki. Ettől a pillanattól
kezdve együttműködésünk az iskolával
szoros, kapcsolatunk szinte baráti.
Rendszeresen látogatják intézményünket, szívesen és eredményesen vesznek
részt programjainkon.
Idén, a novemberben megrendezett
„Mesélj nekem!" mesemondó versenyünkön is sikeresen szerepeltek a diákok, Ignácz Ketrin 4. osztályos tanuló
az előkelő első helyezést érte el A pletykás asszonyok c. mesével , a felső tagozatosok versenyében pedig Neményi
Hanna különdíjat kapott A rák és mész
c. meséjéért.
Szívből gratulálunk a sikeresen szereplő gyerekeknek és felkészítő pedagógusaiknak szép eredményeikért, kívánjuk, hogy tehetségükkel, kimagasló
eredményeikkel minél több diák öregbítse e kis iskola jó hírnevét.
Továbbra is szeretettel várjuk rendezvényeinkre a zalaszántói gyerekeket!
Szijártó Éva
Sümeg, Kisfaludy Sándor Művelődési
Központ, Könyvtár és Emlékház
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Közérdekű információk

Zalaszántói
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Adventi Kalendárium

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.)
Intézményvezető: Vass László
Telefon: 83/370-124, 06-30/955-7854
E-mail cím:
zalaszanto@csaladsegito8353.t-online.hu

▶ Körzeti megbízott: Lénárt József r.tzls
0630/650-7559
▶ Falugazdász: Balazsicz Sára
0670/795-7199,balazsicz.sara@nak.hu
▶ Közvilágítási hibabejelentés az alábbi
telefonszámon: 0680/980-071 és e-mail
címen: hibabejelentes@grep.hu
▶ Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály kihelyezett Ügyfélszolgálat Keszthely, Kossuth u. 42.
Ügyintézők:
▶ dr. Tarnóczai Gergő: szociális, gyermekvédelmi, hagyatéki, birtokvédelmi,
kereskedelmi, vadkár ügyek, lakcím nyilvántartás
Telefon: +36-83/370-001 (16 mellék)
▶ Forgácsné Bittner Erika: igazgatási ügyek
Telefon: +36-83/370-001 (11 mellék)
▶ Söveges Judit: költségvetési és pénzügyek, könyvelés-számvitel, számlázás,
munkaügyek +36-83/370-001(13 mellék)
▶ Cséri Katalin: adóügyek
Telefon: +36-83/370-001 (15 mellék)
▶ Farkas Zsolt: műszaki ügyek (adminisztrátor) Telefon: +36-83/370-001
(12 mellék) és 0630/335-7590
▶ Czibor Nándor: Terület és közterület
karbantartó, 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
▶ Kópékuckó Óvoda (Zrínyi u. 14.)
Intzéményvezető: Fekete Zoltánné
Telefonszám: 0630/628-8871
E-mail: kopekuckoovoda@gmail.com
▶ Egry József Ált. Isk. és AMI
Gersei Pethő tagintézménye (Fő u. 1.)

Tagintézményvezető: Csiszárné Babos Csilla

Telefonszám: 0630/435-3508
E-mail: gerseipethoamk@gmail.com
▶ 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.
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