
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Olvasók! Kedves Zalaszántóiak!  

Egy évvel ezelőtt arról írtam a Zalaszántói Kisbíróban, 

hogy milyen hatása volt a koronavírus járványnak. Ar-

ról írtam, hogy mennyire megnehezítette a munkán-

kat, a kapcsolatainkat, az egymással való találkozásain-

kat, az öleléseket, a kézfogásokat. Most itt van egy 

újabb „járvány”, ami sokkal nehezebben lesz kezel-

hető, mint az előző. Háború. Itt a közelben, a határa-

ink mellett. Ennek is lett következménye a magas inf-

láció, az energiaválság, s lassan a félelem is, a nagyha-

talmak játékai miatt. Most lehetőség van arra, hogy az 

ünnepeinket szeretteink körében, velük együtt tartsuk 

meg, s az ölelésüket, a velük való együttlétünket élvez-

hessük, érezhessük, ám egy sokkal szolidabb, szeré-

nyebb kivitelben, ám sokkal nagyobb szeretetben. 

Az elmúlt esztendő nem sok jót hozott. Egyre keve-

sebb pályázatban vehettünk részt, így nem tudok be-

számolni sok – sok pozitív pályázati eredményről. Egy 

– két esetben sikerrel jártunk, s a község saját forrása-

iból is elkészült kisebb – nagyobb fejlesztés, amikről 

már beszámoltam.  

Önkormányzatunk hathatós hozzájárulásával, - több 

mint harmincmilliós saját forrás biztosításával – jó 

ütemben épül az óvodai tornaszoba és a mini böl-

csőde. Reméljük, hogy az ősszel már itt sportolhatnak 

az óvodások, s itt tarthatjuk a bölcsődei foglalkozáso-

kat is!  

Nagyon sajnálom, hogy olyan dolgot is fel kell vetnem, 

ami nem segíti közösségünket. Elkészült az óvoda és 

a temető közötti kerítés, amit vandál módon egyesek 

elvágtak, megrongáltak. Nem igazán érthető a cseleke-

detük, nincs is rá magyarázat. Sajnos nem tehetünk 

minden sarokra kamerát, hogy az ilyen tetteseket meg-

találjuk, felelősségre vonjuk. Kérem Önöket, segítse-

nek abban, hogy az együttélés szabályait mindenki be-

tartsa, saját érdekében is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Olvasók! 

Engedjék meg, hogy mindenkinek megköszönjem a 

sok – sok munkát, segítséget, amivel községünk gya-

rapodását elősegítették. Köszönöm a civil szervezetek 

munkáját, a vállalkozások támogatását, köszönöm 

azoknak a személyeknek, akik a kulturális munkánkat 

segítették, a falu szépítését végzőknek, akik a virágokat 

elültették, gondozták a közterületeinken.  Mindenki-

nek, aki csak egy kicsit is hozzájárult a munkánkhoz, 

községünk életének jobbá tételéhez. 

Kedves Olvasók! 

Fogadják szeretettel a Kisbíró számát, a benne rejlő 

kis naptárt.   

Zalaszántó Község Önkormányzata, s a magam 

nevében nagyon sok szép ajándékot, szeretetet, 

kellemes karácsonyi ünnepeket, s egy boldog, 

egészséges új esztendőt kívánok! 

                                                               Dézsi Attila  

                                                              polgármester 
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Október elsején a Zene világnapja alkalmából volt 

egy koncertünk „Miből lesz a vonósnégyes” cím-

mel.

 

Október 08.-án az Almanap egy szakmai előadásso-

rozattal indult, 

majd az óvodá-

sok, és a Haris-

nyás Pipik ked-

ves műsora 

után a Folkon-

tinent zenekart 

hallgathattuk. 

Kézműves- és almavásár is színesítette a délutánt. 

Október 13.-án könyvtári foglalkozás keretein belül 

vendégül láttuk az ovisokat. Mesenézés, és papírszín-

ház után kézműveskedés várta a kicsiket. 

Október 15.-én az Idősek napján településünk szép-

korú lakóit ven-

dégeltük meg a 

Kultúrházban. Az 

óvodások és isko-

lások műsora 

után Palotás Ág-

nes operett műso-

rával köszöntöt-

tük a megjelente-

ket.  

_________________________________________ 

  

November 04.-én a Malomvölgyi Hóvirágok Alapít-

vány szervezésében tartottunk egy kiállítással egybe-

kötött, kivetítésekkel tűzdelt, nagyon jól sikerült estet. 

November 13.-án a Szárnyak Alapítvány megemléke-

zését tartottuk. 

November 25.-én az adventi workshop alkalmával, 

mint minden évben, idén is adventi ajtódíszeket és ad-

venti koszorúkat lehetett készíteni. Idén egy kis újdon-

sággal a gyertyamártással is megismerkedhettünk, cso-

daszép gyertyák készültek. 

December 05.-én a Wind+ együttes gyönyörű kon-

certjével hangolódtunk az adventre.   

December 06.-án a Falumikulás csomagokat vitt a te-

lepülés gyermekei részére.  

Ezúton szeretném megköszönni a segítségét mind-

azoknak, akik az idei évben is kitartottak mellettem és 

segítették a munkámat. Kellemes Karácsonyi Ünnepe-

ket és Békés, Boldog Új Évet kívánok Mindenkinek! 

 

A zalaszántói egyházközség a Bethlen Gábor Alap-

kezelő Zrt., egyházi szervezetek részére kiírt pályá-

zatán 7.600.000,- ft támogatást nyert, melyhez 

4.868.00,- önerőt tett. Ebből valósult meg a temp-

lom tetőcseréje és a csatornázás. A 2023-as évre a 

templom külső meszelése van tervezve.   

                                                     Lancz József 
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Malomvölgyi Hóvirágok Alapítvány beszámolója
    
November 04-én a Kúriában tartott  
Hagyományőrző estet a „Malomvölgyi Hóvirágok” 
Zalaszántó kultúráját támogató Alapítvány. Dézsi 
Attila polgármester köszöntötte Bajner Dezsőnét az 
alapítvány létrehozóját, és a vendégeket. Szerepeltek 
az óvodások táncos műsorral, az általános iskolások 
kedves színdarabot adtak elő, Neményi Hanna verset 
mondott. A Pávakör színvonalas dalcsokrát 
filmvetítés követte a régi televíziós szereplésekről. A 
közönség soraiban köszönthettünk néhány régi 
szereplőt, meghatódtunk a régi felvételeket látva 
mennyien már az égi pávakörben énekelnek. A műsor 
vendége volt Navratil Andrea népdalénekes-
mesemondó, aki műsorához régi zalai gyűjtésből 
válogatott. Népdalokat énekelt Bognár Ildikó, Péter 
Réka és Péter Dorka. A hangulatos est zárásaként 
Navratil Andrea vidám éneket tanított a közönségnek, 
Kedves-közvetlen személyiségével belopta magát a 
közönség szívébe. A Pávakör régi szerepléseiről 
kiállítás látható a Kúria folyosóján, aki teheti, nézze 
meg. 
Reméljük lesz még alkalom, hogy az Alapítvány által 
szervezett műsorral felejthetetlen élményt adjunk 
kedves közönségünknek.  
 

 
                      Bognár Lászlóné Pozsgai Anna 
                       a kuratórium elnöke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló a 2022-es gyümölcsész találkozóról 
2022. november 18-20. között rendezték meg a Kárpát-

medencei gyümölcsész találkozót immár sokadik alka-

lommal. A találkozónak a Zalaegerszeg melletti Botfa 

adott otthont. Településünk a zalaszántói szőlőhegyről 

készült poszterrel képviselte magát. Az előadások közül 

kettőt emelnék ki: a Kovácsi-hegy túloldalán, Döbröcén 

mintagazdaságot építő Bicskei Deján Kende kertész-

mérnököt, aki a fajtaválasztás kérdéseiről értekezett. Né-

zete szerint, aki ragaszkodik a hagyományosnak nevezett 

fajtákhoz, az is bátran nyúlhat a frissen nemesítettekhez 

is, mert ezek voltaképpen a korábbiak leszármazottai, 

példának okáért a mostani, legújabb szilvafajták egy ré-

sze visszavezethető a Beszterceire. A másik, igencsak ér-

dekfeszítő előadás Zicska Szilárd pomológusé volt, aki 

„Régi gyümölcsfajták azonosítása genetikai vizsgálattal” 

címmel tartott beszámolót a kutatási eredményeiről. Be-

mutatójából kiderült, hogy számos almafajtát vetetett alá 

genetikai vizsgálatnak s többről kiderült, hogy ami régi 

magyar almafajtaként van elterjedve a köztudatban, az 

lehetséges, hogy valójában egy külhoni gyümölcsösből 

származó oltóvesszőre vezethető vissza. Valamint, 

könnyen lehet, hogy amit külföldön nemzeti kincsként 

tartanak számon, az valójában a Kárpát-medencéből 

származik. Erre példaként hozta fel a Martini fajtát, amit 

2011-ben az év almafajtájának választottak Észak-Né-

metországban. Az pedig nem más, mint az Erdélyben 

régóta ismert Marosszéki piros páris. A kutatás távlati 

célja, hogy világossá váljon mely fajok ténylegesen ősho-

nosak a Kárpát-medencében, s melyek kerültek be hoz-

zánk az elmúlt néhány emberöltő alatt. Az előadások 

után a napokban Prima Primissima díjban részesült Ko-

vács Gyula erdész az ecetfajtákról és ecetkészítésről tar-

tott előadást és bemutatót. Az érdekes előadások mellett 

gyümölcsmustra is volt, mellyen a nagyüzemi termesz-

tésből kimaradt, hagyományosnak mondható gyümölcs-

fajták képviselték magukat. Érdekesség volt egy 2021-es 

eperalma, ami egy évnyi tárolás után is fogyasztható volt. 

Az érdeklődőkben bővelkedő találkozó előrelátha-

tóan jövőre is megrendezésre kerül, ahol reménye-

ink szerint minél több zalaszántói gyümölcsész 

fogja magát képviselni.           Dr. Kápolnás Olivér 

 

  Zalaszántói Tűzoltó és Polgárőr Egyesület hírei 

2022. november 26.-án az OPSZ lovas és kutyás tago-

zatának szervezésében a Zalai Különleges Mentők ku-

tyaiskolája adott otthont az ifjú polgárőr kutyák álla-

potfelmérésére, melyen a zalaszántói, és 1 Vas megyei 

kutyus vett részt Zalaegerszegen. Tóth Gábor                                         

bíró az esemény zárásaként elmondta, ha ilyen jól                                                 

fejlődnek a kutyusok, akkor jövő nyáron sikeres 

vizsgát tehetnek.  Kucséber László  
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Kedves Olvasók!  
 
Ez a pár hónap is bővelkedett programokban. 
Október 8-án került megrendezésre az Alma-nap, 
ahol almás verseket, 
dalokat, valamint ze-
nés-táncos műsort 
adtak elő óvodásaink. 
Ez alkalommal meg-
hirdetett rajzpályá-
zatra nagyon sok „al-
kotást” készítettek 
gyermekeink, közü-
lük Erzse Veronika 1. 
helyezést, Schveiger 
Médea Anna 2. helye-
zést, Kápolnás Kö-
kény Kamilla 3. he-
lyezést ért el, Ányosi 
Szofia különdíjban részesült.   

 
Október 13-án 
az IKSZT szer-
vezésében az 
Országos 
Könyvtári na-
pok keretein 
belül látogat-
tunk el a Kúria 
könyvtárába. 
Volt könyvtár-
mozis mesené-
zés, Papírszín-
házi előadás, 
majd egy kis 
kézműves fog-
lalkozás kereté-
ben elkészíthet-
ték a mese sze-
replőjét, egy kis 
békát.  
 

_________________________________________  

 

Október 15-én 

az Idősek Nap-

ján szerepeltek 

óvodásaink. 

Közös verssel, 

táncos műsor-

ral köszöntöt-

ték a falu szép-

korú lakóit. 

Ahogy versük-

ben is elhangzott: „Nagymamák, nagypapák, hozzátok 

így szólunk, Isten éltessen sokáig bennetek, vidámak, 

boldogok legyetek!”  

November 4-én a Malomvölgyi Hóvirágok Alapít-

vány rendezvényére kaptunk meghívást, hogy kis mű-

sorunkkal színesítsük ezt a hagyományőrző estét, 

melyre almás,- szőlős versekkel, dalokkal és egy kis vi-

dám tánccal készültünk. 

November 11-én tartottuk hagyományos Márton-na-

punkat. Libás dekorációval díszítettük a faliújságokat. 

Lámpásokat készítettünk a gyerekekkel együtt. Dél-

előtt a Kápolnás család Gedeon nevű libájával ismer-

kedhettek a gyerekek az udvaron, sőt még terelgethet-

ték is, amit ezúton is köszönünk. 
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Az iskolások alsós cso-

portja látogatott el hoz-

zánk és Libás népi játé-

kukkal színesítették na-

punkat. Délután pedig 

óvodásaink szórakoztat-

ták a meghívott vendége-

ket Libás műsorukkal, 

melybe a szülőket is be-

vontuk egy tánccal. Söté-

tedéskor elindultunk a 

lámpás felvonulással, 

énekszóval körbejárva a falut, és visszaérve az óvo-

dába, meleg tea, és libazsíros kenyér várta a résztvevő-

ket. Jó hangulatban, vidáman telt az este. Örülünk, 

hogy évről-évre egyre többen tartanak velünk a felvo-

nuláson.   

November 13-án a Szülői Közösség szervezésében, 

Adventi ráhangolódáson vettünk részt a Plébánia ud-

varán. 

_________________________________________ 
 

A szülők, téli, kará-

csonyi díszeket ké-

szítettek, sütemé-

nyeket sütöttek és 

vásárt tartottak. 

Mokos János atya 

nyitotta meg a ren-

dezvényt, majd a 

Pávakör éneke után, óvodásaink libás műsorukkal 

kedveskedtek a falu lakóinak. Élmény volt a gyerekek-

nek a kisállatok simogatása, Totó, Magyarország legis-

mertebb hattyúja, akit a Helikon Kastélymúzeum Ma-

dárpark vezetője hozott el hozzánk.  

December 6-án látoga-

tott el óvodánkba a Miku-

lás segítőjével, a Kram-

pusszal, akit a gyerekek 

kedvesnek találtak, hiszen 

tőle kapták meg az aján-

dékot. A Mikulás pedig 

„ismerősként” üdvözölt minden gyermeket, megdi-

csérte őket a szép dalokért, versekért, a kampósbotja 

mércéjén megláthatták, hogy mennyit nőttek tavaly 

óta.  

A III. adventi gyertyagyújtáson óvodásaink Szent 

Miklóst köszöntötték kis műsorukkal.  

Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új 

Esztendőt kívánunk!  

„Legyen az ünnep csendes, mint szíved dobbanása. 

Legyen békés, mint a hó hullása. Legyen szép, mint 

gyertya ragyogása, és vidám, mint gyermek kacagása!” 

                                                      Fekete Zoltánné 
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„Az ősszel együtt az élet is újra kezdődik.”  
                                                      F. Scott Fitzgerald 
 
Októbertől a mai napig is programok sokasága várja 
minden héten a gyerekeket. Igyekszünk minél több él-
ménnyel gazdagítani őket.  
Községi programokon is szívesen kivesszük részün-
ket: szerepeltünk az Idősek napján, az Almanapon, a 
Malomvölgyi Hóvirágok Alapítvány rendezvényén, a 
községi gyertyagyújtásokon, a községi karácsonyi ün-
nepélyen. 
Hagyományosan megemlékeztünk az aradi vérta-
núkról, az 1956-os forradalomról: ebből az alkalom-
ból a Balatoni Múzeum történésze, Halász Gabriella 
mesélt a környékbeli történésekről, sok tárgyi emlék-
kel tette érdekessé előadását.  
Néphagyományokról minden alkalommal megemlé-
kezünk: Márton-napját dramatikus játékkal elevení-

tettük fel, amelyet az óvodában is előadtunk. Az ad-
venti gyertyáink mind a négy alkalommal fellobban-
tak, tánccal, versekkel, énekkel tettük szebbé az ünne-

pet. Karácsonyra betlehemezéssel készülünk.  
December 6-án nagy örömmel vártuk a Mikulást, 
verssel, énekkel köszöntötték az alsósok, a felsősök  

_________________________________________ 
 
megajándékozták egymást ebből az alkalomból. Kará-
csonyra betlehemezéssel készülünk. Az iskola kará-
csonyfáját az osztályok szépen feldíszítették. Köszön-
jük Rákos Andrásnak, hogy az idén is ajándékozott 
egy karácsonyfát az iskolának. 
Az állatok világnapja alkalmából alsós diákjaink ellá-
togattak egy helyi állatudvarba, ahol többféle állatot si-
mogattak. 
Jól sikerült kirándulás volt október 7-én, Sümegen 

megnéztük a Petőfi-buszt a buszt a bicentenárium 

alkalmából, itt különböző Petőfi-relikviákat néztünk  

meg, a gyerekek az interaktív buszon sok érdekes-

séget tudtak meg Petőfiről és koráról. Látogatást tet-
tünk tárlatvezetéssel a Kisfaludy-házba is, majd a vá-
rosi könyvtárban könyvtári óra keretében Lázár Ervin 
munkásságával, műveivel kerültek közelebbi kapcso-
latba a gyerekek.  
Fontosnak tartottuk, hogy az újra élesztés alapjait is-
merjék meg tanulóink. Ebben segítségünkre volt 
Keszthelyi Antónia, volt tanítványunk, aki mentő-
tiszt lesz. Nagyon érdekes, interaktív előadást tartott, 
ahol a gyerekek kipróbálhatták az újra élesztés fontos 
lépéseit.  
Nagyon vártuk, 
hogy színházba 
mehessünk! Bér-
letes előadásokat 
néztünk Keszt-
helyen,  valamint 
Zalaegerszegen 
is. A 7. osztályo-
sok Tapolcán a 
Toldi című ani-
mációs filmet 
nézték meg a 
moziban. 
Az idei évben 
bővítettük a 
szakköri kínála-
tunkat: kedden-
ként jógára és  
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moderntáncra van lehetőség. Kézműves szakkö-
rünkön a  tanulók mindig az aktuális évszakokhoz, al-
kalmakhoz készítenek alkotásokat. Az angol- és a 
színjátszó szakkör, a Bozsik-fociprogram is foly-
tatódik az idei tanévben. November 23-án befejező-
dött a 10 alkalommal tartott úszás tanfolyam, 3-4-
5.o. sajátították el Keszthelyen az úszás alapjait. A 
könyvtárban vetélkedőket tartottunk egy-egy jeles 
nap alkalmából :pl.  magyar nyelv napja, valamint az 
olvasni szerető gyerekek megyei könyvtári levelezős 
versenyen vesznek részt egész évben. 
Minden évben pályaorientációs napot tartunk, ahol 
középfokú iskolákat, szakmákat, lehetőségeket ismer-
hetnek meg gyerekeink. Az idén a keszthelyi VSZK 
tartott szakmai bemutatót, ahol a vendéglátós szakma 
közelebb került a gyerekekhez. A Zöldmező Utcai 
EGYMI szakiskolája is több tovább tanulási lehetősé-
get is tudott ajánlani. Zalaszántón élő helyi vállalkozó 
kézműves foglalkozással színesítette a délelőttöt. Az 
elkövetkezendő hetekben több iskola is bemutatkozik, 
így könnyítve meg tanulóink pályaválasztását.   
Az iskola szülői közössége aktív szerepet vállal a 
programok szervezésében. Október végén Hal-
loween-partit szervezett az IKSZT-ben, ahol jelmez-
ben szórakozhattak a tanulók, volt még játék, sütievés, 
vetélkedő. Az adventi előkészületekben több szülő is 
összefogott, hogy mézeskalácsból készítsen meglepe-
tést. Köszönjük, hogy mindig számíthatunk a munká-
jukra, segítségükre! 
Az őszi tanulmányi versenyeken nagyon szép ered-
ménnyel szerepeltek tanulóink a környékbeli iskolák 
között.  
Hévízen az iskola névadójának születésnapjára szer-
vezett Illyés-napokon több kategóriában is szerepel-
tünk: 

 
- írói pályázat: Álmaim iskolája címmel- Császár Szo-
fia 5.o. arany minősítés, Ignácz Ketrin 5.o. ezüst mi-
nősítés 
 

_________________________________________ 
 

- írói pályázat: Az iskola régen (interjú) – Neményi 
Hanna 7.o. arany minősítés 
- angol társalgási verseny: Felker Flóra, Neményi 
Hanna bronz minősítés 
- vers-és prózamondó verseny: Kondás Krisztina 
1.o. bronz minősítés, Szilasi Achiles 2.o. bronz minő-
sítés, Ignácz Ketrin 5.o. ezüst minősítés 
- szépkiejtési versenyen- Mazán Ábel 4.o. ezüst mi-
nősítés, Császár Szofia 5.o. bronz minősítés, Weidlin-
ger Nico 3.o. bronz minősítés, Neményi Hanna 7.o. 
arany minősítés 
A „Szép magyar be-
szédért” Alapítvány 
26. alkalommal ren-
dezte meg versenyét a 
városi könyvtárban.  
Résztvevők: Sasvár 
Adél 3.o. emléklapot 
kapott, Neményi 
Hanna 7.o. tanuló 1. 
helyezést ért el.  
Az országos Harry 
Potter kalandverse-
nyen Neményi 
Hanna 7.o. I. helye-
zett lett.  
Gratulálunk a gyere-
keknek és felkészítő 
tanáraiknak! 
Téli szünet 2022. 
dec. 21-től 2023. jan. 6-ig. Első tanítási nap 2023. 
jan. 9. 
Az iskola dolgozói ezekkel a szép eredményekkel 
szeretnének a falu közösségének áldott kará-
csonyt és boldog újévet kívánni!  
„Jeles ünnep, szép zöld fenyő, csengő csilingel a 
fákon, lenyen békés boldog ünnepetek, szívem-
ből kívánom!” 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az oldalt összeállította: Csiszárné  Babos Csilla 
 
 



 
Közérdekű információk www.zalaszanto.hu _________________________________________ 

 

________________________________________ 

 Impresszum 

Zalaszántói Kisbíró 2022. 4. lapszám 

(A lap újraindítása óta a 19. lapszám) 

Kiadja: Zalaszántó Község Önkormányzata 

Megjelenik: 330 példányban 2022.12.20-án 

Készítette: Szeitl Krisztina 

Nyomda: Ziegler Nyomda Keszthely 
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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: 30/687-3649 

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

Mobil: 30/173-9494 

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

Mobil: 30/522-5774 

-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, 30/9557854 

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 

 

                                                                       

 

Három Hegy Egyesület beszámolója  
  
Október 22- én a Tátika várra túráztunk! Megcsodálhattuk az ősz különleges színeiben pompázó fákat, 
cserjéket! A túra alatt megteltek a kosarak is a vacsorához! Nagyon sok finom szép ehető gombát találtunk! 
November 11- én tartottunk Márton napi estet! Előétel, leves, sültliba comb körettel és sütemény volt a 
menü! Előkerültek a finom új borok!  Élőzene szolgáltatta a talpalávalót! Jó hangulatban telt az este. Sajnos 
a faluból nem jelentkeztek a jól sikerült estre!   
December 30.-ára meghívást kaptunk Kiscsőszre, a Regős találkozóra! 
A jövő évet is túrával indítjuk!  
Több programot szeretnénk a következő évben, amiket reméljük, hogy nagyobb érdeklődéssel fogad a falu, 
és részt vesznek benne!  
Boldog, meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új évet, 
jó egészséget kívánok minden zalaszántói lakosnak!                                               Nagy Lászlóné  
                                                                                                                                                      elnök 
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