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Tisztelt Olvasók! Kedves Zalaszántóiak!  

Tisztelettel köszöntöm Önöket a Zalaszántói Kisbíró 

újabb számának megjelenésekor. Ebben a számban 

nagyon sok programról, eseményről számolunk be, 

mert volt mit megnézni, min részt venni. Sajnos a há-

ború még mindig folyik a szomszéd országban, s an-

nak rossz hatásait egyre jobban érezzük, s fogjuk 

érezni. A tél előtt tapasztaljuk az energia árának emel-

kedését, az infláció begyűrűzését. Sokkal többe kerül 

minden, mint az elmúlt évben, s erre kell készülnünk. 

Mindenkinek, az önkormányzatnak s a lakosságnak is. 

Megszorító intézkedéseket kell hozni, ami most fáj, 

nem esik jól. Minden területen takarékoskodni kell! 

Örömmel írom le, hogy a Szabadság utca felújítása 

megtörtént, azt a falunapi rendezvények keretében, - 

hivatalosan – át is adtuk, az elektromos seprőgéppel 

egyetemben. Remélve a pályázatunk sikerét, a Temető 

utcát is fel tudjuk újítani. Sajnos az ország helyzetét 

nézve, egyre inkább távolodik ennek a lehetősége. A 

mai napig nem került sor a külterületi utak pályázatá-

nak elbírálására sem, így mind a két esetben csak re-

ménykedünk a nyertes támogatásban. 

Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki 

a tavasz és nyár folyamán a vas- és elektromos hulla-

dék gyűjtéséhez hozzájárult. Sajnos olyan hulladéko-

kat is kaptunk, amelyek egyikhez sem tartoztak, ezek-

nek nem tudtunk örülni! A gyűjtésből származó bevé-

telt a játszótér előtti vízelvezető árok építésének foly-

tatására fordítjuk.  

Bizonyára sokan látták már, hogy megkezdődött az 

óvodai tornaszoba és a mini bölcsőde építkezése, mi-

vel sikeres volt a közbeszerzési pályázatunk.  Várha- 

tóan a következő év májusára elkészülhet a két létesít-

mény, s szeptemberben már mind a két objektumot 

használhatják majd a gyermekeink.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikeresen pályáztunk öt településsel közösen a hegyi 

kápolnák programjainak kiírt pályázatán az Európa 

Kulturális Fővárosa programban. A sikeres pályázat 

során megismerkedhetünk majd a környék hasonló 

hegyi kápolnáival, ahol kiállítások, kulturális rendezvé-

nyek kerülnek lebonyolításra, ezzel is szélesítve a ká-

polnák kihasználtságát, növelve népszerűségét.  

Sajnos az őszi idővel a covid is újra beköszöntött.  

Kérem Önöket, hogy figyeljenek és vigyázzanak 

magukra, egymásra. Jó egészséget kívánok Min-

denkinek! 

                                                              Dézsi  Attila  

                                                            polgármester                                                                                                            

 

Kedves Zalaszántói Lakosok! 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szeretnénk, 

hogy legyen egy saját, csodaszép  

„Fénylő adventi kalendáriuma”  

a falunak.   

Várjuk azon családok jelentkezését, akik vállalják, 

hogy december 1. és 24.-e között valamely napon 

ünnepi díszbe öltöztetik az egyik utcára néző abla-

kukat. Az idei évben nem sorsolunk, mindenki 

maga választhatja ki, melyik napot szeretné.  

Jelentkezni lehet már most, folyamatosan a 30/463-

6829-es telefonszámon, vagy Messenger üzenetben. 
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A Veszprém –Balaton 2023 pályázatban Zala-

szántó Község Önkormányzata „Művészetek Za-

laszántón” címmel, 5.000.000,- ft támogatásban 

részesült. A pályázat keretein belül az alábbi ren-

dezvények kerültek megrendezésre:    

- Április 14.-én Keresztes Zsuzsa rongyképész 

gyönyörű, különleges képeiből nyílt kiállítás a kú-

riában. A megnyitó után Bardócz L. Csaba dal-

költő dalait hallhattuk. A kiállításra Zalaszántóról 

is készültek képek pl. a Tájházról.  

 

- május 28. A Szántói Tojásfesztivál a Nemzet-

közi Tojáskiállítás megnyitójára hat ország -köz-

tük a környező országokon kívül az USA- kézmű-

vesei (tojásírók, tojásfestők, valamint tojáskarco-

lók), és az Országos Tojásdíszítők Egyesületének 

tagjai küldték el munkáikat. A megnyitón Fekete 

Ildikó és Balogh Ildikó tojásvarázslók, és Ber-

kovics Emőke tojásíró beszélt munkájukról. 

Közel ezer darab csodaszép tojás (tyúk-, liba-, ka-

csa-, strucc-, emu- és nandutojás) gyűlt egy helyre 

a kúria termébe. A „Tojásírás élő hagyománya” 

2019-ben felkerült az Unesco, a Szellemi Kulturá-

lis Örökség Nemzeti Jegyzékére. A Tojásfesztivált 

a Folkontinent zenekar koncertje zárta.                                                  

    

                                                                  

 

 

- június 26.-án Popa Gergely, a Magyar Állami 

Operaház zenekar igazgatója, és Szabó Alíz, a 

Nemzeti Filharmonikus zenekar tagja, „Koncert 2 

hegedűre” című előadását hallgathattuk meg. Kö-

szönet Mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte 

az estet és a művészeket!                                                                   

-június 28. Ismét egy szép tárlat nyílt a kúriában, 

Tulics Margaréta festőművész, „Színek tánca” 

című kiállítása. A megnyitó után Győrffy Gergely 

hegedűművész koncertje volt hallható a nagyte-

remben.   

- július 22.-én az   Ábrahám Quartett adott kon-

certet a Közösségi tér nagytermében.           

- augusztus 05. A Szántói Nyári Vigasságok első 

napján nyílt Molnárné Riskó Erzsébet népi ipar-

művész és tanítványinak népviseletes baba kiállí-

tása.  

- szeptember 09. Toro Annamari festőművész 

„Táltos” című, és Zsin Judit szobrászművész 

„Rege” című kiállítása nyílt a Puszták Népe Lovas 

Viadal első napján. A megnyitók után a „Regé-

lők” énekegyüttes fergeteges hangulatot teremtő 

koncertje volt.  

 
- október 1.-én, a Zene világnapja alkalmából 

ismét koncert volt a kúriában, „Miből lesz a 

vonósnégyes?” címmel, melyben ismét Popa 

Gergely és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 

tagjai szerepeltek.  

Ezúton szeretném –nevek kiemelése nélkül- 

megköszönni Mindenkinek az önzetlen segítségét, 

amivel hozzájárult a rendezvények  

megvalósításához, kivitelezéséhez.  Köszönöm a 

kapcsolatokat, a barátságokat, amik születtek a 

rendezvények kapcsán, hálás vagyok értük!   

                                                   

                                                           (a szerk.) 
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2022. április 17.-én, húsvétvasárnap délután került 

sor a húsvéti Fészekrablásra. Sok izgatott kisgyermek 

kereste a falu utcáiban elrejtett fészkeket. Jó kis dél-

utáni séta volt. Köszönet a sok fészekrakónak és fé-

szekrablónak.  

Május 28.-án került megrendezésre a III. Szántói 

Tojásfesztivál, amit az idei évben összekötöttünk a 

gyereknappal. A program a Nemzetközi tojáskiállítás 

megnyitójával kezdődött, majd gyerekprogramok és 

koncert várta az érdeklődőket. A napot immáron szo-

kásosan a Szántói Amatőr Színitársulat két fergeteges 

előadásával zártuk.  

Május 29. Hősök és Áldozatok napja alkalmából 

tartottunk megemlékezést és koszorúzást előszőr a 

templomban a szentmise után, majd -az esős időjárás 

miatt csak szűk körben- a temetőben.  

 

Július 11-15. Nyári tábor I. - Július 25-29. Nyári tá-

bor II.  Ez volt a hatodik nyár, hogy nyári tábort szer-

veztünk a kúriában. Első pár évben egy –egy hétre, 

majd az 

utóbbi két 

évben már 

két hétre kel-

lett bővíteni. 

Az idei év-

ben mindkét 

táborban 20 

feletti volt a 

létszám, ami 

alapján úgy 

gondolom, hogy volt értelme. Voltak foglalkozások, 

meglepetés vendégek, mese- és film, játék, és kirándu-

lás, de a legfontosabb, hogy a gyerekek jól érezték ma-

gukat.  

 

 

 

                                                 www.zalaszanto.hu 

 

„A zalaszántói nyári tábor- szülői szemmel 

Idén nyáron sikerült részt vennie gyermekemnek a za-

laszántói nyári tábor második turnusán.   

A tábor - Szeitl Krisztina vezetésével- egy héten át 

adott remek lehetőséget a gyerekeknek együtt lenni, 

játszani, kézműveskedni, kirándulni és állatokat simo-

gatni. Tudtuk, hogy mindig sokan jelentkeznek a tá-

borba, ezért mindjárt az első napon meglepetés ért 

minket. Ugyanis annak ellenére, hogy Tamara a helyi 

zalaszántói iskolába jár, csupán egy osztálytársát is-

merte a résztvevő gyerekek közül. A szerető és támo-

gató közegben viszont gyorsan talált magának új bará-

tokat. Kiderült számomra, hogy ez a nyári tábor sokkal 

szélesebb körben ismert, így például Tamara egyik új 

barátját Sármellékről hozta az anyukája.   

Most ősszel, hogy írom e sorokat, megkérdeztem Ta-

marát, milyen volt a nyári tábor Zalaszántón?  

A válasz: „Szuper jó! Nagyon jó! Lettek új barátaim. 

Jó volt, hogy voltak játékok, meg programok, meg volt 

szabadság.”  

Hát kell ennél több egy szülő lelkének?  

Ezúton szeretném megköszönni a tábor szervezőinek, 

a segítőknek, hogy ott voltak, figyeltek és örömet sze-

reztek a gyerekeknek.  

Remélem, jövőre találkozunk!” 

                      Dr. Zákonyi Katalin, Nagygörbő, 2022 

Augusztus 06. Szántói Nyári Vigasságok. A falu-

nap szokás szerint a pörköltfőző versennyel indult, 

ahol helyi, környékbeli és testvértelepülésről is érkező 

csapatok is részt vettek. A Vigasságokra a képviselő 

testület kérésére a település egyesületei, civil szerveze-

tei is kivonultak, bemutatkoztak. Mint minden évben, 

idén is ügyeltünk arra, hogy a kulturális műsorok kö-

zött minden korosztály megtalálja a kedvére valót. A 

„sztárvendéggel” a fiataloknak szerettünk volna ked-

veskedni, mivel eddig ők „kimaradtak”. Az előzmé-

nyek ellenére szerencsére jól sikerült a koncert, sokan 

voltak, és kulturált körülmények között szórakozha-

tott Mindenki!.    

 

Szeptember 10. A Szüreti felvonulást pár éve már a 

Lovasnapok keretein belül rendezzük meg. Szép 

számmal gyűltünk össze a Horgosnál, és a megszokott 

útvonalon- most egy kis újdonsággal a gyerekek örö-

mére, Dottó kisvonattal- haladtunk a Kultúrházig.  
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Óvodai hírek 

Köszöntjük a Kedves Olvasókat! 

Tavasszal óvodánk udvara megszépült, új virágládákat 

kaptunk virágpalántákkal, fa,- és kerámia díszekkel tet-

ték még színesebbé. Köszönet érte, Rákos Andrásnak, 

Farkasné Szőke Szabinának. Hamarosan újra birtokba 

vehetik gyermekeink a hajót, melyet Rákos András fel-

újított.  

Április 1-jén a Sümegprá-

gai Aranyalma Óvoda me-

semondó versenyén vet-

tünk részt. Forgács Jo-

hanna a Félig nyúzott bak-

kecske című mesét, Markó 

Flóra Miriam, A kóró és a 

kismadár című mesét 

mondta. A zsűri, a 24 me-

semondó közül a 8 leg-

jobbnak különdíjat adott. 

A mi óvodásaink a legjob-

bak között voltak.

 Április 8-án Gyenes-

diáson a Pacsirta Gyer-

mekdalfesztiválon White 

Marvin két kis gyermek-

dalt énekelt: Hatan van-

nak a mi ludaink, Gólyát 

látok című dalokat. Kiváló 

arany minősítést kapott. 

 

A tavaszi ünnepkör ked-

velt ünnepe a Húsvét. 

Ilyenkor megismerkednek 

a gyerekek a Húsvéti nép-

szokásokkal. Tojást festettünk, „komatálat” küldtünk. 

Az udvaron nyuszifészket készítettek a gyerekek, me-

lyet ajándékkal 

töltött meg a 

húsvéti nyuszi. 

A keszthelyi 

Egry József 

Általános Iskola 

rajzpályázatot 

hirdetett, az 

1848-49-es 

forradalom és 

szabadságharc témakörében. Versillusztrációt 

készítettek óvodásaink, és nagy örömünkre a díjátadó  

 

 

 

                                                        2022. 2-3. szám                           

 

ünnepségen minden beadott pályaművünk díjazásban 

részesült. 2. helyezett lett Horváth Liza, 3. helyezett 

Elek Anita. Különdíjat vehetett át: Dvorszki Hunor, 

Erzse Veronika, Vadász Abigél, Zelena Maja. 

 

Április 22-én 

megemlékeztünk 

a Föld napjáról. 

Próbáljuk a gye-

rekek figyelmét 

felhívni a termé-

szet védelmére, a 

szelektív hulla-

dékgyűjtés fon-

tosságára. A Szü-

lői Közösség jóvoltából a Veszprémi Állatkertbe ki-

rándultunk, majd hazaérve a Turul étteremben látták 

vendégül az óvodásokat. Nagy élmény volt gyerekek-

nek-felnőtteknek egyaránt.   

 

Anyák napi ünnepségünket, kicsit rendhagyóvá tettük. 

Az anyák napja tökéletes alkalom arra, hogy kifejezzük 

tiszteletünket, hálánkat szeretett édesanyánk felé. És 

hát mivel lehetne boldogabbá tenni egy édesanyát, 

mint egy szívből szóló köszöntéssel.  
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A tavasz folyamán megismert játékokat, dalokat, mon-

dókákat (melyeket az Így tedd rá! program segítségével 

ismertünk meg, melynek alapképzését mindhárman 

óvónők elvégeztük) összefűztük egy csokorba, és így 

köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat, majd a 

műsor végén táncba hívtuk őket. Azt gondoljuk, hogy 

ennél nagyobb ajándékot nem adhattunk volna, mint 

a közös tánc élményét, a csillogó tekintetek, a megha-

tottságtól könnyes szemek látványát.  

 

Májusban a keszthelyi Helikon Kastély újra meghir-

dette a Keszthelyi kastélymesék ünnepi meseóráit. A 

kastély parkjában és a pálmaházban kerestük az „elkó-

borolt cicákat” a mese folyamatát követve. A meseóra 

után pedig a Bálterembe kaptunk meghívást egy szelet 

kalácsra és egy csésze teára.  

 

„Madarak és Fák napja”: Hazánkban minden év má-

jus 10.-e. Ez a nap több mint 100 éve a természet és 

az élővilág védelmének napja Magyarországon. Mi 

óvodán belül úgy emlékeztünk meg e napról, hogy 

összegyűjtöttük, elénekeltük a madarakról, fákról 

szóló dalokat, körjátékokat, mondókákat. 

 

 

                                                            Óvodai hírek 

 

Május 17-én Áprily Géza, régi kedves ismerősünk lá-

togatott el óvodánkba, tavaszi hangulatot idéző, gitár-

ral kísért zenés- játékos műsorával.  

 

Gyereknap alkalmából május 20-án egy vidám túrát 

szerveztünk, melynek során a szülőkkel együtt játékos 

feladatokat kellett megoldani a gyerekeknek, kis cso-

portokban. A szőlőhegyre kiérve Vajda Roland és csa-

ládja egy finom ebéddel várt bennünket. Jókedvű, vi-

dám délelőttöt sikerült szervezni.  

Május 24.-én Sümegprágán az Aranyalma Óvoda 

szervezésében egy jó hangulatújátékos sportvetélke-

dőn vettünk részt KISKÓPÉ csapatunkkal, ahol 3. 

helyezést értünk el.  
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Június 4-én elérkezett az évzáró-ballagási ünnepély, 

mely egybe esett a Pünkösd ünnepével, így műsorunk-

kal is a Pünkösdi népszokást elevenítettük fel. Népha-

gyományaink szerint, ekkor versenyeztek a legények a 

pünkösdi király címért. Megválasztották a párját, a 

pünkösdi királynét is és tréfásan összeházasították 

őket, egy esztendőre.  

„ Mi most szé-

pen elbúcsú-

zunk, iskolába 

elindulunk!” 

Így búcsúzott 

6 kisgyermek 

az óvodától. 

Érezzétek jól 

magatokat az 

iskolában, jó 

tanulást és sok 

piros pontot 

kívánunk! A 

következő 

nevelési évre 

11 kisgyermeket írattak be szüleik óvodánkba. 

  

„Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a 

csősz…” 

Személyi változások történtek óvodánkban, 

augusztus 1-től Baráthné Bálint Katalin dajkaként 

kezdte meg munkáját, szeptember 1-től Vajda 

Károlyné óvodapedagógusként tért vissza hozzánk. 

Hagyományainkhoz híven az iskola tanévnyitó 

ünnepélyére elkísértük az első osztályosokat, akik kis 

műsorral mutatkoztak be. Kívánunk nekik sok-sok 

piros pontot, eredményes tanulást. 

 

 

                                                            Óvodai hírek 

 

A szeptember és az október hónap a befogadás, 

beszoktatás időszaka 

óvodánkban. 8 

kisgyermek kezdi 

meg óvodai életét az 

idei tanévben, így 

létszámunk 40 fő lesz 

ősz végére. 

Szeptemberben 

elkezdődtek a Mini 

Bölcsőde és a 

tornaterem építési 

munkálatai, ezért a 

megváltozott 

körülményeket 

kérjük, kísérjék 

figyelemmel.  

„Érik a szőlő, hajlik a 

vessző…” hangzott a 

szüreti felvonuláson az óvodások éneke. Vidám kis 

műsorunkkal: szőlős mondókákkal, énekekkel, tánccal 

gazdagítottuk a falu rendezvényét, melyet 

bemutattunk az óvoda előtti téren és a Kultúrházban 

is. Köszönjük a gyerekeknek és a szülőknek is, hogy 

ilyen lelkesen részt vettek a felvonuláson. Nagy 

élmény volt számunkra az is, hogy kis vonattal 

utazhattunk végig a falu utcáin.  

                                                                      Fekete Zoltánné 
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Iskolai hírek 

 

A tanév vége az iskolában mindig a visszatekintés, a 

számadás ideje. Mi is ezt tettük június 18-án, ekkor 

volt a ballagás és a tanévzáró ünnepélyünk.  Tizenhá-

rom 8. osztályos tanuló mondott búcsút az iskolának, 

és folytatják tanulmányaikat a 9. évfolyamon a válasz-

tott középiskolájukban   

 Mindig fáj a búcsú, mi is nehéz szívvel köszöntünk el 

tőlük, hozzánk nőttek a nyolc év alatt. Sok sikert kívá-

nunk mindannyiójuknak!                                               

 Az ünnepségen jutalomkönyveket adtunk át a kitűnő, 

jeles- és közösségért végzett munkáért. Kitűnő ered-

ményt ért el 1.o-ban: Baticz Balázs, Kápolnás Keve 

Koppány, Uzoni Kinga. A többi kis elsős is sikeresen 

befejezte az első évfolyamot. A 2. o-ban kitűnő lett: 

Erzse Máté, Sasvár Adél, Szalai Blanka. Jeles lett 

Hajdu Janka, Horváth Tifani, Weidlinger Nico. A 3.o-

ban kitűnő lett: Czibulka Anna Liza, Mazán Ábel, je-

les lett Bicsérdi Judit, Bor Bianka Virág közösségi 

munkájáért elismerésben részesült. 4.o-ban jeles lett: 

Császár Moreira Szofia, Ignácz Ketrin. 6.o-ban ki-

tűnő Felker Flóra és Neményi Hanna(tantestületi di-

cséretet is kapott) , jeles Németh Botond. A végzős 

osztályban kitűnő Horváth Nóra (tantestületi dicsé-

retben is részesült), és Nóra vehette át az idén a pol-

gármesteri könyvet is. Jeles lett Ács Borisz, Lugosi 

Kincső, Mozsdényi Réka, Takács Alexa. Kovács Re-

beka és Mihályi Zsófia a közösségben végzett munká-

jáért kapott elismerést.   

Popp Gabriella és férje támogatta a további jutalma-

zást, amiben Elek József 4.o, Felker Flóra 6.o és Buzás 

Botond 7.o tanulók részesültek.   

A Bozsik-programban kiemelkedően részt vevők 

oklevelet és egy labdát vehettek át: Baticz Balázs, Ta 
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kács László, Horváth Olivér, Horváth Tifani, Káposz-

tás László.  

Mindenkinek gratulálunk, büszkék vagyunk Rátok!!!! 

Az elmúlt negyedévünk is bővelkedett programokban. 

A keszthelyi zeneiskola itt tanuló diákjai emelték a 

mi rendezvényeinket, és Keszthelyen a kastélyban is 

szerepeltek zongoristáink és fuvolistáink is. A jóté-

konysági koncerten is részt vettek, nekik és a többi 

fellépőnek, szervezőnek köszönhetően iskolánk udva-

rára 5 db asztalt padokkal együtt sikerült vásárol-

nunk.  Szeretném megköszönni a zeneiskola pedagó-

gusainak, Kendeh Gusztávnak, Kósz Gyöngyinek az 

egész éves munkájukat. Zenei élményekkel gazdagod-

hattak még a gyerekek az IKSZT-ben, Kiss Tamás 

karnagy tartott interaktív előadást a gyerekeknek. 

Színházi élménnyel ezekben a hónapokban is gyara-

podtak gyerekeink. A 6.o. a Nemzeti Színházban Az 

egri csillagokat nézte meg. A Lázár Ervin Program ke-

retében 2.,4., 7.osztályosok a Balaton Színházban és a 

Csokonai ÁMK-ban voltak. A 8. és a 6. osztályosok 

Budapesten a Millenáris Parkban az „ Álmok álmodói 

” című kiállítást tekintették meg szintén a Lázár Ervin  
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Iskolai hírek  

 

Program keretében ill. a 7. o. Salföldön farmlátogatá-

son vettek részt. Áprilisban megemlékeztünk a költé-

szet napjáról, és a húsvétra való ráhangolódásra a Ba-

latoni Múzeum néprajzosa volt a segítségünkre. 

Tanulmányi versenyeken is részt vettünk Pákán és 

Keszthelyen. Szilasi Achiles 1.o. tanuló 2. helyezést ért 

el a „Felfénylő szavak” vers-és prózamondó verse-

nyen. A gyerekek szívesen és sokat rajzoltak, a tantár-

gyat és a szakkört is szeretik, alkotásra motiváltak.  A 

tanév folyamán többféle technikával ismerkedtek 

meg. Az idei évben is több rajzversenyen vettünk 

részt, ahol többségében szép eredményeket értünk el. 

Pákán Mihályi Zsófia, Elek József különdíjas lett, Sukk 

Márk 2. helyezést ért el. Horváth Nóra az Egry Isko-

lába 1. helyezett lett a Szivárvány színű Balaton festő-

versenyen. 

A tanév legnagyobb élménye volt, hogy újra elmehet-

tünk 3 napra Zánkára az Erzsébet-táborba. 50 diá-

kot táboroztattunk a felújított zánkai táborban. Sok-

féle programot szerveztek, voltunk koncerten, szín-

házi előadáson, hajókáztunk, sportoltunk, kiállítást 

néztünk meg. 
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Községi ünnepeken is szerepeltünk: a Hősök-és áldo-

zatok napján mi is leróttuk tiszteletünket. Pünkösd va-

sárnap 3-4.o. népi játékot mutattak be a Templom té-

ren. A nyári szünet közeledtével nagyon fontosnak 

tartottuk, hogy gyerekeink biztonságosan tudjanak 

kerékpárral közlekedni, ezért a keszthelyi rendőrka-

pitányság az udvaron felépített akadálypályán gyako-

roltak a diákok.  

A nyarat, a meleget hozta el számunkra Dr. Zákonyi 

Katalin, egy rendhagyó földrajz óra keretében Mexi-

kóban átélt élményeiről tartott beszámolót. 

A tanításnak ugyan június 15-én vége lett, de egy hétig 

még gyermek zsivajtól volt hangos az iskola. A Cso-

daszarvas tábor programjai zajlottak az iskolában.  

A csoportokat 

Erika és Judit 

néni, illetve Jutka 

és Éva néni ve-

zette Szabó Péter 

segítségével. A 

nagyobbak  lab-

dajátékok alapjait 

tanulták meg és 

gyakorolhatták, 

míg a kisebbek 

változatos moz-

gásos játékokkal 

ismerkedtek meg 

a szabadban.  

Kimozdulása-

ink is sportosan élményteliek voltak. Egésznapos lá-

togatást tettünk az alsópáhoki Kolping hotel Bobo 

Fun Park nevű aktív szabadidő központjába. A fedett 

kalandparkban interaktív mászófalon kapaszkodtunk, 

felhőkarcolón sétáltunk, barlang mélyén kutakodtunk, 

trambulinon ugráltunk és lézer labirintusban is teljesí-

tettünk küldetést. Ugyancsak várt eseményünk volt a  
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kehidakustányi Fürdő látogatása. Izgalmas napot tölt-

hettünk ott Horváth Tihamér vendég szeretének kö-

szönhetően. Természetesen nem maradhatott el a ha-

gyományos sztupa túránk sem. A természet működése 

iránt kíváncsiskodók is izgalmas foglalkozás részesei 

lehettek Péter interaktív kémia óráján. A kézműves 

foglalkozáson a nemezelés technikájának alkalmazásá-

val készítettünk egyedi, pattogó kis labdákat. Fantasz-

tikus hetet töltöttünk együtt! 

Sajnos gyorsan elrepültek a nyári szünet boldog hetei: 

„Szünetünk végéhez ért, a szeptembert köszönt-

jük/Kíváncsian állunk elé: hát hajrá, új tanév!” Min-

den kisdiáknak nagy nap volt az évnyitó, de különösen 

az elsősöknek, akik már izgatottan várták ezt a napot.  

Zalaszántón az általános iskolában kilenc kis elsős 

kezdte meg iskolai tanulmányait. A gyerekek lelkesek, 

elmondásuk szerint nagyon várták már az iskolát. A 

mai gyerekek nyitottak mindenre, az újra, az érdekesre. 

Az első napokban bőven jut ezekből. Új ismeretek, 

szabályok, új elvárások, társak, felnőttek. Segítsük őket 

mindezek között eligazodni! A tanévben kitartást, sok 

türelmet, pozitív élményeket kívánok az elsős gyerme-

keknek és szüleiknek!  

Ez a nyári szünet is olyan gyorsan múlt el, mint a 

többi. Remélem, hogy mindenkinek sikerült kipihen-

nie az előző év fáradalmait és energiával megtelve, 

újult erővel, tele tudásvággyal, tenni akarással vág neki 

a következő tanévnek.  A nagyobbak már ismerősként 

lépnek be az ajtón, tudják mi vár rájuk.                                                                                                          

Az új tanévben a tanítási napok száma: 183  lesz. Tan-

testületünkben változások történtek, több új kollega 

érkezett hozzánk. Az idei évtől egy pedagógiai asszisz-

tens is segíti az oktató-nevelő munkánkat. Alsó- és  
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felső tagozatban is új tanítókkal és tanárokkal ismer-

kedhetnek meg a gyerekek. Szerencsére nálunk min-

denki szakos tanár, így minden tantárgyat szaktanár ta-

nít. Szakos ellátottságunk így biztosított, isko-

lánkban nincs tanárhiány, ami igen nagy kincs a mai 

helyzetben.    

A nyári karbantartási munkák is elkészültek nyáron, 

szép, tiszta, rendezett lett a környezetünk. Nagy beru-

házás volt nyáron a tető szigetelése, reméljük, hogy-

most már nem ázunk be többé! 1-2 tanterem kifestése 

is megtörtént.                                                                                   

Az étkezőben is változás történt, az önkormányzat 

megnagyobbította a tálaló helyiséget, így megújult kö-

rülmények között kaphatják az ételt gyermekeink, 

amelyet továbbra is a Turul étteremből szállítanak.  

Az idei tanévben is több élménydús programhoz sze-

retnénk juttatni tanulóinkat, így változatos kínálatot 

biztosítunk számunkra nemcsak a tantárgyakhoz köt-

hetően, hanem a szabadidejükben is válogathatnak a 

lehetőségekben.                                                                                    

Különféle szakköröket, külön órákat indítottunk:  

- kézműves szakkör  

- alsós, felsős sportkör  

- angol szakkör  

- énekkar  

- Bozsik-foci program  

- jóga tanfolyam  

- modern tánc  

- zeneiskolai oktatás: szolfézs, fuvola, furulya, zongora 

- múzeumpedagógiai órák  

- úszásoktatás   

A színházi élményekben is szeretnénk részesíteni alsós 

és felsős tanulóinkat. Keszthelyre a Balaton Színházba 

megyünk három-három alkalommal. Több könyvtár, 

kiállítás, koncert-és múzeumlátogatást is szervezünk, 

amelyen gyerekeink kulturális élménnyel gazdagodhat-

nak.  

Megemlékezünk történelmünk nagyobb évfordulói-

ról: október 6., október 23.  

Szereplői leszünk a községi rendezvényeknek is: Idő-

sek napja, Adventi gyertyagyújtás, karácsonyi műsor. 

Egy-két fontosabb dátum:  

okt.21. megemlékezés okt.23-ról  

okt.31.-nov.04. Őszi szünet (ez változhat)  

2022.dec.22-2023.01.08. Téli szünet 

                                            Csiszárné Babos Csilla 
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Egyesületek hírei 

Zalaszántóért Egyesület 

Április 30. Az egyesület régi hagyományt szeretett 

volna feleleveníteni. Lelkes csapat gyűlt össze, hogy a 

falunak egy májusfát állítson a kúria udvarán. Ennek 

kitáncolását május 24-én tartotta meg az egyesület. 

Köszönet Mindenkinek a segítségért!  

Pávakör: Május 13.-án tartotta a pávakör a Pávakö-

rök találkozóját a Kultúrházban. A környező telepü-

lések népdalosai is képviselték magukat az eseményen, 

melyet a Hungarikum Bizottság által kiírt nyertes pá-

lyázat segítségével rendeztek meg.   

A pávakör részt vett egy népdalos találkozón Diszel-

ben, valamint a falunap kiállításának megnyitóján au-

gusztus 05.-én.    

Színjátszók: Május 14.-én a Szántói Amatőr Színi-

társulat meghívást kapott Várvölgyre a Színjátszók ta-

lálkozójára, ahol sikeresen szerepeltek népi komédiá-

jukkal. Május 28.-án két darabbal (Úrinő és a paraszt-

asszony a buszmegállóban, Három lyány meg Farkas 

Bandi) szórakoztatták a Tojásfesztivál résztvevőit. A 

közönség vastapssal jutalmazta őket. Júliusban szeret-

tünk volna elmenni a II. Zala megyei Pajtafesztiválra, 

de sajnos betegség miatt nem sikerült, talán jövőre… 

 

 

                                                         2022. 2-3. szám 

 

Nagyon büszke vagyok rájuk, ezúton szeretném meg-

köszönni mindenkinek a munkáját, a részvételét, az 

idejét, amit a próbákra szentelt!               Sz.K.                       

Borbaráti kör: Július 4.-én a karmacsi főzőverse-

nyen képviselte a csapat Zalaszántót, majd augusztus 

13.-án a Három Hegy Egyesület tagjaival együtt a szlo-

véniai Kisfaluban főztek.  

 

 

Kedves Fiatalok és régóta fiatalok! 

Megalakult a  

„BABRA MEGGY 

TÁRSASKÖR” 

Sok szeretettel várunk minden játszani,  

 vágyót közel 100 fé le játékkal  

keddenként 18 órától a Kúriában. 
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Nyugdíjasklub: Nyugdíjasklubunk a 2022.évi 
programjában községünk szépítésében, 
virágosításában is vállalt szerepet.   
A tavasz és nyár eleji, közösségünket összekovácsoló 
összejöveteleinket összekapcsoltuk virágok 
ültetésével. Segítve az önkormányzati dolgozókat 
szorgalmas klubtársaink a falu több pontján 
telepítettek tavaszi nőszirmot, egész nyáron díszelgő 
büdöskét, valamint több száz kannavirágot.  
Ügyes kezű asszonyaink a május 28-án rendezett 
Tojásfesztiválon palacsintát sütöttek a falu apraja-
nagyjának. 400 db ízes és kakaós palacsinta talált 
gazdára a rendezvényen. Reméljük mindenkinek ízlett.  
Június 11-én a 
Sümegi Művelődési 
Központban néztük 
meg az Olympia 
című vígjátékot. 
Vidám szórakoztató 
előadás volt, 
kellemes estét 
töltöttünk el 
mindannyian. 
Június 12-én 
Vajdáné Zsuzsa 
klubtársunk kedves meghívásának tettünk eleget. 
Kellemes nyári délutáni sétával látogattunk meg 
Zsuzsiék Derékhegyen lévő óriási cseresznyefáját. 
Finom gyümölcsével ajándékozott meg bennünket. 
Július 8-án hajókirándulást szerveztünk 
Badacsonyba, ahol meglátogattuk a Kisfaludy Házat. 
Eltöltöttünk egy kellemes napot a szép Balaton parti 
településen.  
Augusztus 11-én Zalaegerszegre utaztunk, a 
zalaegerszegi Kvártélyház szabadtéri előadásán néztük 
meg a Meseautó című darabot, melyre 30 fővel 
érkeztünk. Augusztusban a Falunapi főzőversenybe is 
beneveztünk. 
Szeptember 22.-én lecsófőző partit rendeztünk a 
Kúria udvarán, ahol főzés közben kellemesen 
elbeszélgettünk, és terveztük a következő hónapokat. 
Október hónapban közösen ellátogatunk a  
zalaegerszegi a Göcsej Falumúzeumba. Egy kicsit 
visszamegyünk a múltba, látni hogyan éltek 
nagyanyáink, nagyapáink, a falusi ember 1 évszázaddal 
ezelőtt. 
Nyugdíjasklubunk községünk közösségi 
rendezvényeit látogatja, azokon tevékenyen részt vesz. 
                                                         
                                                          Péntek Gyuláné 
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Három Hegy Egyesület: Az elmúlt negyedévben is 
sok minden történt egyesületünkben. 
Május 21-én túráztunk a laki berekben. Túránkat 
szalonnasütéssel zártuk.  
Részt vettünk a Hősök és Áldozatok emléknapján 
tartott megemlékezésen. 
A május 28-án megrendezett Tojásfesztivál alkalmá-
val, több egyesületi tag is szerepelt az Amatőr Szín-
társulat színdarabjában.  
Június 25-én családi napot szerveztünk. Játékokkal 
és finom étellel vártuk az egyesületi tagokat és család-
tagjaikat.  

Augusztusban részt vettünk a falunapi program le-
bonyolításában. Újra megrendeztük a Parasztolim-
piát. Bemutattuk a régi, elfelejtett játékokat. Szellemi 
és ügyességi játékra vártuk az érdeklődőket!  
Szeptember 11-én megrendeztük a Puszták Népe 
Lovasviadalt. Lovas és folklór műsorokkal vártuk az 

érdeklődőket. A rendezvény szentmisével kezdődött. 
Utána a lovasok és lovak megáldásával indult a ver-
seny, amit egy lovasbemutatóval zártunk. Köszönöm 
mindenki segítségét, hogy színvonalas progra-
mot  tudtunk rendezni. 
Ebben évben még túrákat, libanapot, adventi készü-
lődést és regölést tervezünk. Jó egészséget kívánok 
minden zalaszántói lakosnak. 
                                                           Nagy Lászlóné 
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“Járjad lábam, járd ki most, Nem parancsol senki most,  

Az én lábam úgy járja, Reátermett a táncra.“ (Kalotaszegi népdal) 

2022. 08. 13. Meleg nyári este, Zalaszántón a kúriában folyik a mulatság, jókedv, mosolygós, tánctól és 

daltól kipirult arcok. Húzza a Varázskör zenekar a talpalávalót. A vendégek finom borokkal koccintgatva, 

gondjukat felejtve beszélgetnek. Tömöri Kinga nyitóbeszéde után Kibili Márton és felesége Melanie 

táncbemutatója következik, akik egy szatmári koreográfiával készültek. Ezután a táctanítás, a körbe beáll-

nak kicsik és nagyok, probálják elsajátítani a széki négyes és csárdás lépéseit. Az ezt követő szabad táncház-

ban ropja a közönség a mezőségi, kalotaszegi, szatmári táncokat, Baumgartner Hanna népdalokat énekel és 

csengő hangjával megérinti a lelkeket. Köszönjük a szervezőknek, a zenészeknek, a táncosoknak, hogy 

együtt lehettünk, mulathattunk és nagyon várjuk a folytatást.                                   Baumgartner Ildikó 

 

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: 0630/522-5774 

-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 

 

                                     GÓLYAHÍR                                                                                        
04.13. Mányi Mária és Bóta Ferenc Gergely kisfia, Álmos Gergő                                                                                 

05.03. Kerék Zsanett és Bellér Benjamin kislánya, Boglárka 

06.02. Slemmer Melinda és Varga Balázs kislánya, Zsófi 

06.04. Selmeczi Júlia és Szép Dávid, kisfia János Ágoston 

07.05. Kulics Erika és Krenner Zoltán ikrei, Veronika és Zoltán  

                                         GRATULÁLUNK, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! 

                                                                                                                         

Impresszum 

Zalaszántói Kisbíró 2022. 2-3. lapszám 

(A lap újraindítása óta a 19. lapszám) 

Kiadja: Zalaszántó Község Önkormányzata 
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