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Kisbíró
A Zalaszántói önkormányzat lapja
„Ami jó, arra mindig várni kell,
s amikor eljön, vele élni kell.”
(Márai Sándor)

Tisztelt Olvasók!
Kedves Zalaszántóiak!
Egyre közelebb kerülünk ahhoz,
hogy ebben az évben is számvetést
készítsünk az elmúlt esztendőről.
Sajnos most nem lehetséges, hogy ezt
egy ünnepély keretében tegyük meg,
hisz a ránk leselkedő vírus, megakadályozza a találkozásokat.
Hogyan is ünneplejünk a járvány idején? Van, amit az életben elengedünk,
míg más dolgoktól az élet foszt meg
bennünket. Van, ami egyszerre széthullik, mint az életünk, és benne az,
amit megszoktunk. Hányan érezhetik
a karácsony közeledtével úgy, hogy a
koronavírus-járvány az egész világot
kifordította a négy sarkából! Aki csak
egy kicsit is felelősségteljesen viselkedik, az tudja, hogy ne menjen tömegbe, ne legyen nagy családi és baráti
összejövetelek részese, ne legyen ünnepélyek, istentiszteletek alanya, mert
a vírus a tömegekben terjed a leggyorsabban. Így azonban nem is lehet
megélni az ilyenkor megszokott áhítatot, a meghitt pillanatokat, pedig
most lenne rá a legnagyobb szükségünk. Le kell mondanunk arról, hogy
megéljük a szeretteinkkel való egymáshoz kötődést, a vidám családi találkozást, az ajándékok bontogatását?
Nem, nem kell lemondani róla, megőrizhetjük az ünnep hangulatát, ha
közben odafigyelünk a biztonságra,
a magunk és társaink egészségére.
Lehet, hogy ez az állapot nem a világ
végét jelenti, hanem valami új kezdetét!

Engedjék meg, hogy e szomorú helyzet mellett örömmel számoljak be
arról, hogy községünkben folyamatos
a fejlesztés, s ennek keretében az óvodát tornaszobával tudjuk ellátni.
A Magyar Falu Program támogatásából, s az önkormányzat fejlesztési pénzéből épülhet meg a tornaszoba, ahol
télen sem fog majd gondot jelenteni a
testi nevelés, az egészséges életmód
kialakításának foglalkozása. A jövőben nem kell majd a csoportszobát
átalakítani erre a célra.
Elkészítettük a Rózsakert út végén a
víz elvezetésének ideiglenes megoldását, amihez a költségvetés biztosította
a forrást. Amennyiben pozitív döntés
születik a vis maior kérelmünkre, úgy
a végleges megoldásra is sor fog kerülni.
Megoldottuk a „Kocsmaközi” híd pótlását is. Az önkormányzat támogatásával, valamint Várhalmi István úr és
cége segítségével, új hidat építtettünk.

Nagyon szépen köszönjük a segítséget, a munkát! Reméljük, hogy ez a
híd nem romlik el olyan hamar, s jól
foglalja szolgálni a lakosság érdekeit!
Önkormányzati pályázatunk eredménye volt, hogy 68 köbméter szociális
tűzifát tudtunk kiadni a rászorulóknak.

Ehhez az önkormányzat további forrásokkal kiegészítve biztosított még
tűzifát, s fabrikettet. Csaknem száz
család fűtési gondjain enyhítettünk
ezzel. A szociális keret terhére biztosítottunk még további hetven családnak
fabrikettet, amit az önkormányzat szállíttatott a családokhoz, a lakossághoz.
Nagyon sokan igényeltek támogatást,
tartós élelmiszerekre is. A több, mint
húszezer forint értékű élelmiszert is
kiszállítottunk, átadtunk.

A Mikulás is járt községünkben, s a
gyerekek részére csomagokat szállított. Reméljük a jövőben ezt majd egy
ünnepély keretében tehetjük meg!
A szépkorúakról sem feledkeztünk
meg, így nekik egy ebéddel és némi
kis ajándékcsomaggal kedveskedtünk.
180 személyhez juttattuk el az ebédet,
a csomagokat. Itt sem tartottunk ünnepélyt, mindannyiunk érdekében.
„Nem maradt el, csak máskor tartjuk
meg!”
Tisztelt Olvasók! Kedves Zalaszántóiak!
Engedjék meg, hogy mindenkinek
áldott karácsonyi ünnepeket, nagyon
boldog és egészséges új évet kívánjak
magam és a képviselő testület nevében!
Tisztelettel: Dézsi Attila, polgármester
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Zalaszántói Advent

Az idei évben Zalaszántó is csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, ami egy fénylő Adventi kalendáriummá
változtatja a települést. December 1. és 24. között minden nap egy ház, utcára nyíló ablaka ünnepi fénybe öltözik.
Nagyon örülök neki, hogy több, mint 24 család jelentkezett, akik vállalták az ablakok elkészítését. Bízom benne, hogy
évről-évre egyre többen lesznek, és így Zalaszántó is gyönyörű kalendárium lesz. Íme az eddig kinyílt ablakok.
Köszönet Mindenkinek, aki részt vett/részt vesz benne! SzK

Nagy örömmel tájékoztatjuk a híveket, hogy advent 2. vasárnapjára elkészült templomunk mellett a Betlehem. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani az egyházközség nevében mindenkinek, aki segített vagy bármit adományozott, hogy
ismételten, hagyományokhoz híven ellátogathassunk a Zalaszántói Betlehemhez. Sajnos a közös gyertyagyújtások
elmaradnak, de vasárnaponként a szentmise kezdetén a Szent Kozma és Damján templomban fellobbannak az
adventi gyertyák fényei. Készüljünk lelkiekben a Megváltó születésére! Áldott adventet kívánunk mindenkinek!
Zalaszántói és Vindornyalaki Egyházközség

www.zalaszanto.hu
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A Kópékuckó Óvoda hírei

Az óvoda hírei
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legközelebb a „tiszta forráshoz”, iránymutatást, megoldást adva az életutunk
alatt felmerülő nehézségekre.”
A zsűri mindkettőjük rajzán a mosolygós szereplőket emelte ki. Ajándékaikat átvehették Sümegen a könyvtárban.
A Ranolder János Római Katolikus
Általános Iskola „Ősz szele zümmög”
című rajzpályázaton is szerepeltünk.
Baticz Balázs és Kápolnás Keve Koppány emléklapot kaptak.

Kedves Olvasók!
Még mindig akadályozza életünket a
vírus, de megpróbáltunk az elmúlt
időszakban is minél több élményt,
tapasztalatot nyújtani gyermekeinknek.
Sajnos az őszre tervezett falu programok elmaradtak, így maradt az óvodai
szintű megvalósításuk.
A Népmese napján színházat alakítottunk és eljátszottuk „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című mesét.

A gyerekek lerajzolták több kedvelt
meséjüket, melyekből a Sümegi Gyermekkönyvtár által meghirdetett „Legkedvesebb népmesém” rajzpályázatra
is küldtünk alkotásokat. Benedek Elek
születésnapjának apropóján meghirdetett rajzpályázaton 186 beérkezett
pályamunkából választott a zsűri.
Nagy örömünkre az óvodás korcsoportban Zelena Maja 1. helyezést ért
el, Forgács Johanna pedig a „Könyvtárosok kedvence” díját nyerte. Maja
„A kiskakas gyémánt félkrajcárja”,
Hanna pedig A kisgömböc című mesék illusztrációját készítette el.
Szakértő zsűri véleményezte az alkotásokat. Kiemelték a mesék fontosságát, hogy minél több mesét hallgassanak ebben a rohanó, felgyorsult világban amikor ezernyi inger éri őket tévén,
interneten, reklámokon keresztül.
Szántói Krisztián grafikus, illusztrátor
(zsűri tag) értékelő szavai: „Bár a népmesék szájról-szájra terjedve formálódtak, és a mesegyűjtők is finomítottak rajta, de mégis ezek vannak

Az idei nevelési évben kiemelt feladatunk a kommunikáció, anyanyelvi
nevelés, ezen belül a mese szeretetére
nevelés. Ezért is külön öröm ez az
eredmény számunkra.
Kihasználjuk az irodalmi élményekből fakadó beszédfejlesztő módszerek
sokszínűségét.
Az életkori sajátosságnak megfelelő
mese kiválasztásával fejlesztjük a
gyermekek összefüggő, folyamatos
beszédét. Ismert mese dramatizálásával, bábozással segítjük elő a gyermekek reproduktív fantáziájának, nyelvi
kifejezőkészségének fejlesztését.
Megemlékeztünk a Zene Világnapjáról. Ildi néni fiai Zsombor és Bálint
furulya-, Andi néni lánya Hanna zongorajátékát hallgathatták-láthatták
felvételről, hogy közelebb hozzuk a
zene szeretetét gyerekeinkhez. Népzenére táncoltunk, körjátékoztunk és
az óvodai hangszerekkel zenekart is
alakítottunk.
Az őszi időszak a betakarításokról,
szüretről szól leginkább. Vajda Sára
nagyszülei meghívására, betekintést ▶
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nyerhettünk a szüreti munkálatokba.
A boros pincében láthattunk darálót,
prést, hordókat, szőlőt kóstolhattunk.
Rögtönzött szüreti felvonulási műsort
adtunk cserébe: elénekeltük, eljátszottuk a szürethez kapcsolódó dalokat,
játékokat. Köszönjük a vendéglátást!
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Az ősz kincseivel tevékenykedtünk –
tök, kukorica, dió, makk, gesztenye,
falevelek – amiket együtt gyűjtöttünk,
préseltünk. Tököt faragtunk, töklámpásokat készítettünk.

Megemlékeztünk a gyerekekkel Nemzeti ünnepünkről, zászlót festettünk,
tankot rajzoltunk. Könyveket nézegettünk és beszélgettünk az 56-os eseményekről gyerekszemmel, hogy ismerjék meg történelmünk nagy fordulópontjait.

Sokat verseltünk, mondókáztunk,
énekeltünk a téli álomra készülő állatokról is-sün, mókus. Beköltözött udvarunkba egy igazi kismókus is.
Az óvoda udvarán falevelet gereblyéztünk. Kiskertünket is megkapáltuk,
salátát vetettünk bele. A szép őszi időjárást kihasználva sok időt töltöttünk
a friss levegőn.

A hagyományos Márton-napunkat is
kicsit át kellett szerveznünk. A készülődés ugyanúgy zajlott mint eddig,
megismertük a Márton-napi népszokásokat, Márton püspök legendáját,
sok-sok libás mondókát, éneket, mesét, játékot. Liba formájú sajtos süteményt is készítettünk.

www.zalaszanto.hu

Köszönet a Kápolnás családnak, akik
elhozták nekünk libájukat: Gedeont,
a gúnárt. Így a gyerekek igazi libát simogathattak, terelgethettek, játszhattak vele. Szűk körben, de megtartottuk
a lámpás felvonulást is itt az udvaron.

Természetesen a libazsíros kenyér és
a tea sem maradhatott el, hiszen „Aki
Márton napján libát nem eszik, egész
évben éhezik!”
◆
Megpróbálunk a szülőknek hétrőlhétre egy kis ízelítőt mutatni a gyerekek munkáiból a facebook csoportunkon belül. Mivel a szülők nem jöhetnek
be az intézménybe, a kapcsolattartásnak ezt a formáját tartjuk a legkedvezőbbnek.
Sajnálatos módon november 23. december 4. közötti időszakban csak
ügyeleti rendszerben működött az
óvoda, a dolgozók betegsége miatt.
Köszönjük a szülők megértő hozzáállását!

Zalaszántói

Kisbíró

A gyerekek minden évben nagy izgalommal várják azt a napot, hogy megérkezzen hozzájuk a Mikulás. Ez is egy
kicsit rendhagyó módon zajlott az idei
évben.
Sajnos személyesen most nem találkozhattak a gyerekek a Mikulással,
csak az ablakon keresztül integethettek neki, ahogy elhaladt az épület
előtt. Hangos énekléssel, verssel üdvözölték. A Mikulás az ajándékok
mellett, egy levelet is hagyott a gyerekeknek, melyben tudatta velük, hogy
figyelte őket ebben a nehéz helyzetben

Az óvoda hírei

5

is. Bekukkantott a csoportszobába is,
ahol látta, hogy milyen szép képeket
ragasztottak, festettek, rajzoltak, milyen sokat énekeltek, verseltek. Látta
a csínytevéseket is, de az esetek többségében szófogadó, segítőkész, jó gyerekek voltak.

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.
„Ünneplőbe öltöztetjük szívünk és a lelkünk, szép karácsony érkezését boldogan köszöntjük!”
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Az iskola hírei

A Gersei Pethő
Általános Iskola hírei
Sajnos a járványügyi helyzet miatt
iskolánkban is kevesebb lehetőség van
a szabadidős programokra, versenyekre, de azért igyekszünk egy-két
alkalmat megragadni, tenni a dolgunkat.
Hagyományosan ebben az évben is
sikeres papírgyűjtést szerveztünk, a
környékbeli településekből is sok papír érkezett.
Októberben két nemzeti ünnepről is
megemlékeztünk. Az aradi vértanúkról a 7.osztályosok állítottak össze
műsort, okt. 23-át osztálykeretben
ünnepeltük.

Zalaszántói

Kisbíró
voltak Lugosi Kincső, Mihályi Zsófia
és Racsek Brájen. Az országos 3-as
metró felújításával kapcsolatos pályázaton is részt vettünk, de ott nem
nyertünk. Berger Réka, Neményi
Hanna, Felker Flóra és Mihályi Zsófia
küldött be alkotást.
A faliújságra az 5. osztályosok egyénileg nagyon szép adventi naptárakat
készítettek, amelyek díszítik a bejárati
zsibongót.

December 4-én a Télapó vitamincsomaggal kedveskedett a gyerekeknek:
alma, almalé banán, mandarin, körte
volt a csomagban.

Novemberben Farkasné Kiss Marietta tanárnő felkészítésével Berger Réka
I. helyezést ért el festészeti kategóriában a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI
„Fények és Árnyékok” című festészetés rajzversenyén. További résztvevők

Az adventi időszakban diákjaink kis
műsorral készülnek a gyertyagyújtásra, hogy meghitté tegyék a karácsonyi
készülődést. Az első műsort a 7. osztályosok, a 2. gyertyagyújtásnál a 2. és
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3. osztályosok szerepeltek. A 3. gyertyát a 8. osztályos tanulók gyújtják
meg. Az utolsó gyetyagyújtásra dec.
18-án kerül sor, ekkor a színjátszók
betlehemi játéka után lobban fel a
gyertya lángja.
December 12-én délelőtt pályaválasztási órákat tartunk diákjainknak,
majd ezt követően adventi kézműves
foglalkozás lesz kicsiknek, nagyokak.
„A Magyar Falu Program keretében a
zalaszántói Gersei - Pethő Általános
iskola tornaterem felújításra 45 millió forint támogatást nyert!” Iskolánknak ez nagy lehetőség arra, hogy
tanulóink kulturált, modern környezetben sportolhassanak.
Iskolánk tantermeiben 4 projektor
cserére került sor, amelynek összegét
a Szülői Közösség finanszírozta, valamit a Déghy Bt.is támogatta a megvalósulást.
A téli szünet 2020. dec. 18 - 2021. jan
1-ig tart. Első tanítási nap: jan. 4.
„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”
Mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívánnak iskolánk dolgozói!
Az oldalt összeállította:
Csiszárné Babos Csilla

www.zalaszanto.hu

A HHE beszámolója
Az idei év utolsó három hónapjában
kevés élménnyel lettünk gazdagabbak.
Nem lehetett az Egyesület alapításának 10. évfordulóját sem megünnepelni, Nálunk is, mint országszerte,
sokféle terv és remény szertefoszlott.
De a Kisbíró nem búcsúztathatja nélkülünk, a vírus által tönkretett évet,
beszámolunk egy remekül sikerült,
már hagyományosan október 23-án
megrendezett Tátika túráról.
Ahogy az őszi hónapokban illik, még
ködbe burkolózott a táj, amikor útra
keltünk, és még szükség volt a meleg
pulcsikra, mellényekre is. Minden
korosztály képviseltette magát, beleértve a kutyákat is, akik immár rendszeres kísérői a kirándulásoknak. Két
csoportra oszlott a társaság, hogy
mindenki a kora, teherbíró képessége
szerint, ne hulla fáradtan érkezzen a
célba, és így elkerülhető volt a nagy
létszámú csoportok kialakulása is.
Voltak, akik a mezőt járták körbe, az
edzettebb, sportosabb résztvevők természetesen vállalták a hegyi túrát,
gondolatban már felkészülve a „ jutalom-falatra”.
Mert a túrázás öröme mellett, hagyományossá vált az is, hogy Bandi bácsi
és Szabó Lajos a bogrács mellett töltik
az időt, míg a többiek kutyagolnak.
Ezúttal csülkös bableves rotyogott a
bográcsban, melyből mindenkinek
bőségesen jutott.
Ennyit tudtunk kihozni az idei évből.
Tervekről óvatosságból most nem kívánunk említést tenni, türelmesen
várjuk azt a napot, amikor összedughatjuk a fejünket, és folytathatjuk a
közös programokat.
Abban reménykedve, hogy a következő év jobb lesz, kívánunk mindenkinek nyugodt, gondtalan, békés karácsonyi ünnepeket, jó egészséget, sok
sikert, boldogságot és közös élményeket 2021-ben.
A HHE nevében:
Dr. Dreller Éva

Zalaszántói
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Egyesületek és civil szervezetek hírei
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A Nyugdíjas Klub beszámolója
.... Ülünk a ház előtt a padon, az őszi
napsugár lágyan cirógatja arcunkat.
Gyönyörködünk a megunhatatlan,
csodás tájban, becsukjuk a szemünket,
béke, nyugalom, gondtalanság tölti el
szívünket, szeretnénk megállítani az
időt...
De kezdjük az elején!
Október 9-én, ebéd után indult a kis
csapat, az idei utolsó közös sétára a
Sztupához. Első megálló helyünkön
Hanes ínycsiklandozó szendvicsekkel
fogadott bennünket, le a kalappal!
Tőle Zsuzsiék birtokához ballagtunk,
ahol a cikk elején említett paradicsomi nyugalom és ragyogó napsütés
mellett, Zsuzsi hírneves köményes,
sós kiflicskéi meg kuglófja szolgálta
testi jólétünket, no meg volt, mivel
leöblíteni is!
Ennyi finomság után nem csoda, hogy
szépen lassan, komótosan, meg-meg
állva, ahogy jó nyugdíjasokhoz illik,

kaptattunk fel a Sztupához.
Elkészítettük az újabb csoportképeket, koccintottunk egymás egészségére – mindig nagyon meglep, mi
minden bújik meg egy kis hátizsákban! – és elücsörögtünk az árnyas fák
alatti padokon. Ez volt az utolsó közös
élményünk 2020-ban.
Egy fiatal, éppen egy éve alakult, dinamikus Nyugdíjas Klub tervei mentek részben veszendőbe, de egye kutya,
mi jövőre is itt leszünk, remélhetőleg
a vírustól való félelem már nem! Tervezni majd csak akkor tudunk, ha újra
lehetőség lesz találkozni, szabadon
mozogni, aktív életet élni.
Végezetül mindenkinek jó egészséget,
áldott, békés, szép karácsonyt és boldog, sikerekben, élményekben, örömökben gazdag Új Esztendőt kívánunk.
A Nyugdíjas Klub nevében:
Dr. Dreller Éva

A Nyugdíjas Klub őszi sétája a Sztúpához

A Három Hegy Egyesület október 23-ai Tátika-vár túrája
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Közérdekű információk

Zalaszántói

Kisbíró

STG Zalaszántó

Már több alkalommal beszámoltunk egy
új szakosztály – a Spartan Training Group
Zalaszántó – működéséről. Nagy örömünkre szolgál, hogy ennek a maroknyi
kis csapatnak az eredményeiről minden
negyedévben beszámolhatunk.
Mint az előző cikkünkből kiderült, az
edzéseik ingyenesek, és mindenkit szeretettel várunk kortól, nemtől edzettségi
állapottól függetlenül.
A közösség nagyon barátságos és befogadó. Ha valakiben van egy kis elszántság
– akár, hogy életmódot váltson, akár, hogy
kipróbálja magát egy versenyen – jó szívvel ajánljuk olvasóink figyelmébe a csatlakozás lehetőségét, melyet a két vezetőnél

megtehet. De lássuk az eredményeket:
Alig pár hónapja alapította Forgács Péter
és felesége a csapatot, és már 10 állandó
taggal edzenek, készülnek a versenyekre.
A rengeteg terepfutásnak, erőnléti- és
technikai edzéseknek köszönhetően
minden igazolt tagjuk részt vett 2020.
november 7-én és 8-án a Veszprémben

2020. 4. szám

megrendezésre került Spartan Honor Race
versenyen. Ez a fajta megmérettetés mindenki számára különleges kihívás volt,
hiszen ilyen versenyt Európában második
alkalommal rendeztek. A különlegessége
abban rejlett, hogy a Magyar Honvédség
is gazdagította az akadályok repertoárját,
így mind két távon, katonai terepen próbálhatták ki magukat az elszánt versenyzők.
Az STG Zalaszántó minden tagja teljesítette a vállalt távot, és mindenki éremmel
a nyakában térhetett haza.
Büszkén gratulálunk a csapat minden
tagjának, bízunk benne, hogy minél többen csatlakoznak majd hozzájuk és továbbiakban is sok sikert kívánunk nekik.

Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel
a személyes ügyintézés szünetel. Kérjük, hogy kérdéseikkel telefonon vagy e-mailben keressék a Hivatal dolgozóit.
Köszönjük szíves megértésüket!

Közérdekű információk, nyitvatartások és elérhetőségek
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:
A kialakult vírushelyzetre való tekintettel
jelenleg nincs személyes ügyfélfogadás.
Kérjük, hogy lehetőség szerint telefonon,
e-mailen vagy levélben keressenek minket.
Köszönjük megértésüket!
A Takarékbank Zrt. Mobilbank Fiókja
a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban
minden csütörtökön 8:45-től 10:45-ig áll
ügyfelei rendelkezésére.
Szent Antal Gyógyszertár:
Bukta Enikő szakgyógyszerész
Telefonszám: 0620/9648-042
8353 Zalaszántó, Fő u. 2., 83/370-012
Nyitvatartás:
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

Közérdekű információk:
▶ Lénárt József r.tzls Zalaszántó Község
Körzeti megbízott. 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
▶ Nagykanizsai Járási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály, Keszthely, Kossuth u. 42.
▶ Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály kihelyezett Ügyfélszolgálat Keszthely, Kossuth u. 42.
▶ Gersei Pethő Kúria és Könyvtár
nyitvatartása: H-P – 08:00-16:00
▶ Polgármester: Dézsi Attila
Elérhető: előzetes egyeztetés alapján
Telefon: 0630/687-3649
▶ Jegyző: Lukács Ágnes
Telefon: +36-83/370-001 (18 mellék)
▶ 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
Ügyintézők:
▶ Dr. Bene László: szociális, gyermekvédelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, kereskedelmi, vadkár ügyek, lakcím nyilvántartás
Telefon: +36-83/370-001 (16 mellék)
▶ Vargáné Pados Szilvia (betegsége idején helyettesíti 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, tanyagondnok
Telefon: 0630/894 7583
Impresszum
Zalaszántói Kisbíró 2020. 4. lapszám
(A lap újraindulása óta a 13. lapszám)
Kiadja: Zalaszántó Község Önkormányzata
Megjelenik: 310 példányban 2020.12.21-én.
Készítették: Szeitl Krisztina és Király László
Nyomda: Ziegler Nyomda Keszthely
Elérhetőségeink:
0630/4636829 és kisbiro.szerkesztoseg@gmail.com

