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Zalavár Község Önkormányzatának kiadványa
Önkormányzati hírek:
2020. január
 A lakosság és az érdeklődő közönség tájékoztatása céljából a képviselőtestület döntést hozott Zalavár község honlapjának készítéséről és
üzemeltetéséről. 2020. május 04-én Varga János honlapszerkesztő
elindította településünk megújult internetes portálját, melyet
folyamatosan frissülő tartalmakkal látunk el. (www.zalavar.hu)
Honlappal kapcsolatos észrevételeiket, megjelentetési szándékaikat a
következő e-mail címen vagy telefonszámon jelezhetik:
Pál Adrienn (zvtelepules@gmail.com, 83/354-001/6)
 A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adta a Magyar Telekom
Nyrt. optikai kábel építéséhez a település teljes belterületére.
Megvalósulása esetén gyorsabb internet, IP tv és telefon szolgáltatást
tudnak lakosaink igénybe venni a Magyar Telekom Nyrt.-től.
 A polgármester javaslatára és a képviselő-testület támogatásával
önkormányzatunk kérvényezte a Takarékbank Zrt.-t, hogy településünkön a lakosság helyben történő
kiszolgálására pénzügyi szolgáltatást nyújtson. Ennek eredményeként 2020. március 19-én a TAKARÉK
MOBILBANK szolgáltatás elindult Zalaváron, ahol a lakosság a Takarékbank pénzügyi szolgáltatásait
személyesen is igénybe veheti, valamint a takarékbusz hátulján bankautomata biztosítja a
készpénzfelvételt.
Takarékbusz szolgáltatásának időpontja: Csütörtök 13:30 órától 15:30 óráig
Helyszín: Művelődési Ház udvara (8392 Zalavár, Petőfi S. u. 5.)
2020. február
 Zalavár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló rendelete elfogadásra került.
2020. évi költségvetés bevételi főösszege: 211. 922. 461 Ft
2020. évi költségvetés kiadási főösszege: 211. 922. 461 Ft
2020. évi költésvetés összegéből a pályázati forrás: 78.637.915 Ft
 A képviselő-testület döntése szerint a közvilágítás bővítésére 3 db lámpatest kerül felhelyezésre, 1 db a
temetőhöz, 1 db a Kossuth és Szabadság utca közötti szakaszon és 1 db napelemes lámpatest a Bartók Béla
utcában, a Katica csárdához.
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2020. március
 A koronavírus járvány következtében a kormány által hozott vészhelyzet kihirdetése után Zalavár Község
Önkormányzata meghozta a szükséges intézkedéseket a járvány terjedésének megfékezése érdekében.
 Zalavári Óvoda – Konyha étkezést igénybevevők bővítése céljából szolgáltatási szerződést kötöttünk
Balatonmagyaród Község Önkormányzatával. 2020. áprilisától üzemi konyhánkról szállítják az ebédet.
 A Zalavári Egyházközség plébánia épületének felújítási munkáihoz önkormányzatunk 500 ezer forinttal
járult hozzá a műemléki tervek elkészítéséhez.
 Kezdeményeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél a 7512. jelzésű, Kis-Balatonhoz vezető közút teljes
szélességű felújítását, melyet tájékoztatásuk alapján felvettek a jövőbeni fejlesztési céljaik közé.
2020. április
 2019-ben elnyert Magyar Falu Program pályázatainak kivitelezési munkálatai elkezdődtek.
MFP-OUF/2019. „Óvoda udvar” - Az óvodaudvar fejlesztése Zalaváron című pályázat támogatási
összege: 4.288.053 Ft.
A Zalavári Óvoda udvarának fejlesztése megvalósult 2020. áprilisában. A következő udvari játékokkal
bővült a játszótér: négyszemélyes mérleghinta, fészekhinta, csúszda létrával fa szerkezettel, rugós autós
hinta, udvari asztal, 2 db udvari pad, kerékpár tároló, homokozó takaróponyva és a hozzátartozó
gumitégla burkolat alépítménnyel.
 MFP-FOB/2019. „Óvodafejlesztés” - A Zalavári Óvoda korszerűsítése, fejlesztése című pályázat
támogatás összege: 15.497.557 Ft.
A Zalavári Óvoda felújítása megkezdődött 2020. áprilisában, ami magába foglalja az épület elektromos
hálózatának korszerűsítését is. A nyár folyamán az épület terasza térkő burkolatot kap, valamint a bejárat
előtti féltető is megújul. A szélfogó, az öltöztető, a fejlesztőszoba, az irodahelyiség, a melegítő konyha és a
raktár új burkolattal szépül meg. A melegítő konyha falazata új csempeburkolatot, a gyermek mosdó
helyisége pedig teljesen megújul (új csempe és járólap burkolatok, új zuhanyzó, mosdók és wc-k). A
munkák végén az épület teljes belső festéssel nyeri el az épület új otthonos, modern és esztétikus belső
környezetét.
 2020. áprilisában a Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendelők fejlesztése” című alprogramra
önkormányzatunk pályázatot nyújtott be. A háziorvosi rendelő, a védőnői szolgálat helyiségei és a rendelő
előtti terasz kerülne felújításra. Új burkolatok, álmennyezet, elektromos hálózat felújítása, új vakolatok,
festés, a terasz burkolása és tetőszerkezetének felújítása szerepel a tervek között.
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Új Aljegyző – Kirendeltségvezető Zalaváron
dr. Árvai Tibor
az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal
aljegyzőjének, a Zalavári Kirendeltségvezetőjének
bemutatkozása
Marcaliban születtem, 1959. július 30-án. 1981-ig Somogyzsitfa-Szőcsén pusztán laktam a szüleimmel.
Általános iskolai tanulmányaimat 1973-ban fejeztem be, ezután 3 éves ipari tanuló voltam 1976-ig. 1976-tól –
1982-ig villanyszerelőként dolgoztam. 1976 és 1979 között levelező tagozaton szereztem meg az érettségit. 1979
októberétől – 1981 augusztusáig katonai szolgálatot teljesítettem, amit még meg kellett fejelnem egy 8 hónapos
tartalékos állományú idővel, és 3 tüzérségi gyakorlattal a Bakonyban. 1981. augusztus 15-én kötöttem
házasságot Szép Valériával, és attól számítva Nemesviden laktunk. Feleségem 40 évet dolgozott az
egészségügyben, úgy, mint körzeti ápolónő, gondozónő, fizikoterápiásasszisztens, masszőr, jelenleg a
felmentési idejét tölti, 2020. március 03-tól lesz nyugdíjas, de nyugdíj mellett dolgozni szeretne tovább az
egészségügyben. Nemesviden tevékenyen részt vettem a közösségi életben, szinte mindegyik helyi
szervezetnek vagy egyesület vezetője voltam és sok elismerést, kitüntetést kaptunk. Az utolsó tanácsi
ciklusban 1985-től - 1990-ig tanácstag, 1987-től – 1990-ig Végrehajtó Bizottsági tag, 1990. március 01-től – 1990ig, a Tanácselnök nyugdíjba vonulása miatt, megbízott tanácselnök voltam. 1990. szeptember 30-a - 2006.
október 01., és 2010. október 03-a – 2014. október 12. közötti időszakokban, összesen 20 éven át Nemesvid
Község Tiszteletdíjas Polgármestere voltam. Tevékenységem elismeréseként 2006. január 06-án Somogy megye
Közgyűlése Somogy Polgáraiért Díjban részesített. 1982. április 02-től 2015. január 06-ig a SomogyzsitfaSzőcsénypusztai Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanára,
felnőttképzési koordinátora voltam. Péter fiúnk, 1994. július 12-én született, jelenleg még velünk él, pincérfelszolgáló a végzettsége és a Zalakarosi Forrás Hotelban dolgozik. Időközben 2015 őszén Nemesvidről
Zalakarosra költöztünk, és jelenleg ott lakunk. Felsőfokú és egyetemi tanulmányaimat már családosként
végeztem el. 1988 és 1991 között az akkor még a Pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán műszaki tanári
végzettséget szereztem. 1991 és 1993 között az akkor még Államigazgatási Főiskolán Igazgatásszervezői
végzettséget szereztem. 1996 és 2000 között a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudomány Karán a Janus
Pannonius Tudományegyetem jogutód intézményében jogász végzettséget szereztem. Az itt leadott jeles
Diploma munkám (5) minősítése alapján, megpályáztam a Magyar Közigazgatási Kar 2000. évi Közigazgatási
Kar Országos Pályázatát, amelyet a Bíráló Bizottság I. helyezésre javasolt és azt a Magyar Közigazgatási Kar
Jubileumi ünnepségén, 2000. március 17-én részemre adta. Ennek az I. helyezésnek köszönhetően a Magyar
Közigazgatás folyóirat főszerkesztője Dr. Fürcht Pál felkért, hogy a folyóiratban az I. helyezett pályázati
munkámból egy rövidebb 12 oldalas terjedelmű tanulmánycikket készítsek és juttassam el számára a Magyar
Közigazgatás folyóiratba történő megjelentetéséhez. A tanulmány cikkem meg is jelent a Magyar Közigazgatás
folyóirat 2000. július L. évfolyam 7. számában. 2008 és 2010 között a Pécsi Tudomány Egyetem
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán Andragógiai Mesterképzésen vettem részt és Okleveles
andragógus végzettséget szereztem.
Az aljegyzői állás – mint köztisztviselői állás – közszolgálati jogviszony. A megfogalmazásból is kitűnik, hogy
közszolgálati, azaz a közszolgálatát jelenti. Nem kiváltságot, nem hatalmat, nem megkülönböztetést különbözőséget, hanem az én filozófiám szerint alázatot, elhivatottságot, szolgálatot jelent. Azért pályáztam
meg az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltség vezetői aljegyzői állását, mert ezek
alapján, ezek szeretnék megfelelni az elvárásoknak. Szeretnék a polgármesteri, és jegyzői, aljegyzői
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tevékenységet követően megfelelni az újabb kihívásnak – kihívásoknak, az aljegyzői feladat ellátásának,
szolgálni Zalavár és Alsópáhok településéket, a Közös Hivatalt, aktívan részt venni a települések, és a közös
hivatal vérkeringésében. Mindent a közös tevékenységnek, a közös munkának, a közös céloknak rendelek alá.
A tevékenységem során a közös sikerek érdekében fel kívánom használni a múltbéli 20 éves polgármesteri, 2
éves jegyzői, 2 éves aljegyzői, 20 éves kistérségi alelnöki tapasztalataimat, gyakorlatomat és az ezekkel
kialakult kapcsolatrendszeremet. Úgy gondolom, hogy dinamikus, kreatív, a változó igényeknek megfelelni
akaró és tudó, alkalmazkodó, a szerepeket és hatásköröket tiszteletben tartó, rugalmas, őszinte, mások
munkáját elismerő és azt tiszteletben tartó személyiségi jegyekkel rendelkezem. A munkámat a kulturáltságra,
az ésszerű és gazdaságos kompromisszumokra, konszenzusra, jó és őszinte alapú együttműködésre, nyugodtmegfontolt-megtervezett egymás tiszteletén és partnerségen alapuló jó hangulatú munkavégzésre építem. A
csapatban való tevékenység és a csapatmunka híve vagyok. Az előzőekben felsoroltak alapján, mivel ismerem
a kistelepülések - települések, a mikró körzetekkel kapcsolatos feladatokat, gondokat, problémákat szeretnék
együtt dolgozni a polgármesterekkel, a jegyzővel, a képviselőtestületekkel, a közös hivatal dolgozóival,
intézményekkel, társulásokkal, a civil szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel – vállalkozókkal, a
települések lakosságával, a községek céljainak megvalósulása érdekében. Meggyőződésem, hogy egy település
szíve-motorja a polgármester a képviselőtestülettel, a lelke pedig a hivatal, a hivatali tevékenység.
Amennyiben a kettő fontos elem közösen egymást segítve, egymást kiegészítve, tisztelve, szolgálva,
harmóniában tevékenykedik, akkor a „test” azaz jelen esetben a települések, egészségesen, jó hangulatban,
céljaikat jól megvalósítva élhetik tartalmas megfontolt életüket. Az élet során, annak minden területén,
természetesen így az önkormányzati és hivatali életben is előfordulhatnak és előfordulnak gondok, problémák,
amelyeket meg kell oldani. A felmerült gond, illetve probléma addig az, amíg meg nem oldjuk. Nem pánikot
és feszültséget kell kelteni, hanem azt megfontoltan emberekre jellemzően higgadtan, nyugodtan, a legkisebb
veszteséggel, és a lehető legkisebb sérelem keletkezésével, legelőnyösebben kell megoldani.
Nos, én egy ilyen, az előbbiekben felvázolt közös, a közösségeket szolgáló megfontolt, céltudatos, egymás
tiszteletére és megbecsülésére épülő együtt gondolkodásra, együttes munkára jelentkeztem és nyújtottam a
kezemet. Ezt a bizalmat megkaptam a Polgármester Uraktól és a Jegyző Úrtól, amely bizalommal élni kívánok,
és azt bizonyítani a munkámmal.
Zalavár, 2020. március 9.

Tisztelettel:
dr.Árvai Tibor
Aljegyző
Zalavári Kirendeltségvezető

Tájékoztató „veszélyeztetés kutyával” szabálysértési eljárásokról
Az utóbbi időszakban jelentősen megnövekedett a „veszélyeztetés kutyával” szabálysértés, azaz a
település területén felügyelet nélkül kóborló ebek száma. A felelős kutyatartás szabályainak betartása sok
konfliktust segít megelőzni. Ennek érdekében az eb tulajdonosoknak az alábbiak szerinti szabályozott
módon szükséges tartaniuk az ebet, így elkerülve, hogy a kutyák szabadon kóboroljanak és mások testi
épségét veszélyeztessék, valamint anyagi kárt okozzanak.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 193. §-a szerint:
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
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a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya
kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat
segítő kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre
utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és
védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az
önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.
A veszélyeztetés kutyával tényállás jogi tárgya a meghatározott közterületek és nyilvános helyek
zavartalan használata, az emberek testi épségének megvédése, a kutyatámadásokból fakadó személyi
sérülések számának visszaszorítása.
A szabálysértés elkövetője az lehet, akinek a kutya a felügyelete alatt áll. Ez rendszerint a kutya
tulajdonosa, birtokban tartója, de lehet pl. a tulajdonos által a kutya felügyeletére, kutyasétáltatásra,
ideiglenes tartásra megbízott személy. (Az is elköveti a szabálysértést, aki az állatot jogtalanul tartja magánál
(pl. eltulajdonította).
A tényállás többféle elkövetési magatartást fogalmaz meg, ezek közül leggyakoribb, amikor a kutya a
település belterületén a közterületre kerül ki felügyelet nélkül. Felügyelet nélkül van a kutya, ha gazdája
nincs olyan helyzetben, hogy a kutyát visszatarthassa, továbbá kikerül a felügyelete alól, ha olyan messze
van, hogy nem tudja megakadályozni azt, hogy a kutya a sértettet vagy más állatot megtámadjon. Másfelől
megvalósul a szabálysértés, ha a kutyát hosszabb időn át kóborolni hagyják, teljesen egyedül engedik ki
belterület közterületére.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet pontosan
szabályozza a kutyasétáltatás módját, mely szerint belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására
kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az
eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell,
hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat használni az előző
mondatban foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a
szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete
esetén kell.
A szabálysértési törvény nem ír elő kötelező pórázhasználatot, ugyanakkor a szabálysértési felelősség
megállapítására ad alapot, ha póráz nélkül sétáltatott kutyát felügyelő személy nincs olyan helyzetben,
hogy az ebre történő ráhatással, - ami akár szóbeli figyelmeztetést is jelenthet – visszatartsa a kutyáját
attól, hogy a sértett illetve más állatot harapásával veszélyeztessen.
Nem szabálysértést, hanem bűncselekményt követ el az a személy, akinek a felügyelete alatt álló kutya a
sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülést (súlyos testi sértés) okoz. A 8 napon belül gyógyuló könnyű testi
sértés csak szándékosan követhető el, és magánindítványra indul az eljárás.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény idevonatkozó szakasza értelmében:
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164. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el.
(3) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi
sértés bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A felelős, fegyelmezett állattartással (póráz használata, szökést megakadályozó kerítés) megelőzhető
mások testi épségének veszélyeztetése, valamint anyagi kár okozása!
Zalavár, 2020. március 9.

Tisztelettel: dr. Bangó Tamás Jegyző
megbízásából

dr. Árvai Tibor Aljegyző
Zalavári Kirendeltségvezető

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelenlegi veszélyhelyzetre tekintettel – Dr. Koósz Attila állatorvossal történt
egyeztetés alapján – az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására előreláthatólag 2020. szeptemberben kerül
sor. A pontos időpontról később tájékoztatjuk Önöket.
Dr. Koósz Attila állatorvos a 06-30/238-1455 telefonszámon továbbra is rendelkezésre áll.
Ezt megelőzően ebösszeírást tartunk településünkön 2020. augusztus második felében, ezért kérjük az
ebtartókat, hogy az eredményes munka érdekében készítsék elő az ebek oltási kiskönyvét.

Házi orvos & Védőnői szolgálat (Dr. Németh András háziorvos & Návai Lászlóné védőnő tollából):
Jólesne egy segítő beszélgetés? Jó lenne oldani a felgyülemlett feszültséget, szorongást?
Hová lehet fordulni? Mit lehet tenni?
A pszichológusszakma az online terekbe átvitt terápiák, konzultációk mellett jó gyakorlatokat alakít ki a
koronahelyzettel való lelki megküzdésre.
Az elmúlt hetekben több ingyenes, anonim segélyvonal jött létre, amelyeket önkéntes segítők, pszichológusok,
szakpszichológusok, pszichiáterek és mentálhigiénés szakemberek szerveznek és szolgáltatnak. A
meghallgatunk.online és a pszi.hu önkéntes csoportja pedig segítségüket felajánló szakemberek
kezdeményezése betegek és ellátók, egészségügyi dolgozók számára egyaránt.
Miben és hogyan segítenek?
A pszi.hu oldalon több száz pszichológus, szakpszichológus, pszichiáter és mentálhigiénés szakember nyújt
önkéntes és ingyenes segítséget a Covid–19 koronavírus- járvánnyal összefüggő lélektani krízisállapotokban
minden segítséget igénylő ember számára. A segítők támaszt nyújtanak a járvány miatt fellépő szorongások
esetén, akár testi, akár lelki tüneteket tapasztal magán a segítségkérő. Az önkéntes segítők nem csupán az
általánosan megnövekedett egészségszorongás, hanem a megváltozott mindennapokban felmerülő problémák
kezelésében is támogatást nyújtanak a segítségkérő saját erőforrásait mozgósítva.
Ez a szolgáltatás nem jelent egészségügyi ellátást, pszichoterápiát, és nem is helyettesíti azt, hanem elsősorban
segítő beszélgetés, krízisintervenció, amelynek időtartama 3-5 alkalom. A segítségnyújtás online vagy
telefonon történik.
Aki segítséget szeretne kérni, a http://pszi.hu/ oldalon választhat szakembert, ahol valamennyi segítő rövid
tájékoztatást ad képzettségéről és elérhetőségéről.
A NORDIC WALKING, a SZENIOR ÖRÖMTÁNC , a JÓGA jótékony hatása a szervezetre orvosi szemmel:
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NORDIC WALKING – botos gyaloglás


az izmok 90%-át megmozgatja









tehermentesíti az ízületeket
rendkívül magas zsírégető hatás
intenzitástól függően 20-40%-kal magasabb kalória felhasználás
megszünteti a nyak és a váll merevségét
kiváló stressz oldó, segíti a teljes ellazulást
növeli a tüdőkapacitást
a mozgás hatására fokozódik a szív- és keringési rendszer működése, csökken a trombózisveszély az
egész testben
a nordic walking bot használata pozitív hatással van az egyensúlyra, stabilitásra, az erőre és az
állóképességre egyaránt. Edzi a keringési rendszert, javítja a robbanékonyságot és a még a testtartást
is!



SZENIOR ÖRÖMTÁNC






Javítja életminőségünket.
A táncolás jótékonyan hat testre, lélekre és szellemre egyaránt.
Növeli az állóképességet, javítja az egyensúlyérzéket, fejleszti a mozgáskoordinációt.
Tánc közben elfelejtjük a gondjainkat és oldott, vidám hangulatba kerülünk.
A lépések memorizálása segít a szellemet frissen tartani, javítja az emlékezőképességet.

JÓGA


A szakemberek kimutatták, hogy a jóga segít elmulasztani a hátfájást, fejfájást, álmatlanságot,
nyakfájást, javít a rossz emésztésen, szorongáson, depresszión, magas vérnyomáson és fogyókúra
esetén is igen hatásos.

Akinek felkeltette a figyelmét valamelyik mozgásforma vagy akár több is, érdeklődjön a részletekről a
könyvtárban személyesen (kedd 8 – 12, csütörtök – péntek 12 – 18) vagy telefonon a 30/562-7603, 70/337- 6657
számokon.

Óvodai hírek (Závec Károlyné, Marika intézményvezető tollából):
A farsang a vidámság, a bálok, mulatságok időszaka. Ennek jegyében tartottuk óvodánkban a hagyományos
OVI-Farsangunkat február 20-án, csütörtökön. Ezen a napon óvodásaink és az óvoda dolgozói is jelmezbe
öltöztek és az egész napunk jó hangulatban telt el. A délutáni farsangi forgatagra meghívtuk a szülőket és az
érdeklődő családtagokat is. Elmondhatjuk, hogy mindnyájan jól éreztük magunkat.
Ezúton is köszönjük a szülőknek a szép jelmezeket, sütemény-felajánlásaikat, a Szülői Szervezetnek az anyagi támogatást,
amelyekkel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!
2020. március 13-án kis műsorral emlékeztünk meg Március 15-ről.
A „Biztonságos Óvoda” címmel meghirdetett pályázatra óvodánk is jelentkezett. A program célja az óvodások
biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése, az óvodák közlekedésre nevelési
tevékenységeinek támogatása, melynek keretében óvodánk elnyerheti a „Biztonságos Óvoda” címet.
A koronavírus járvány miatt óvodánkban rendkívüli szünetet rendelt
el a fenntartó, így március végétől az óvodai tervezett programjaink
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elmaradtak, illetve elmaradnak. De a gyerekeket és a szülőket nem
hagytuk/hagyjuk magukra, hiszen az interneten keresztül sok-sok
ötlettel, témával segítjük az otthoni időtöltést. A rendkívüli helyzet
ellenére, a Szülői Szervezet támogatása révén a „Nyuszi” minden
óvodásunkhoz eljuttatta ajándékát. Köszönjük!
A Magyar Falu Program keretében elnyert, óvodát érintő
pályázatokban kitűzött fejlesztések elkezdődtek. Az udvaron az új
játékok telepítése megtörtént, a környezet rendbe tétele folyamatos. Az
épületen belül a villanyhálózat felújítása befejeződött.
A munkálatok miatt óvodánk ideiglenesen az Általános Iskola
épületébe költözött.
2020. május 4-től ügyeletet biztosítunk azoknak az óvodásainknak,
akiknek a szülei dolgoznak (a Kormányrendelet szerint maximum 5 fő
részére).

Zalavárért Közalapítvány (Kiss Ferencné a kuratórium elnöke tollából):
Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt években az szja 1%-val támogatott bennünket. Kérjük adója 1 %-ával a
következő évben is támogassa az alapítványt.
Zalavárért Közalapítvány adószáma: 18959363-1-20
Számlaszám: 11749039-20071965

Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport hírei (Gerecs Mária csoportvezető tollából):
Csoportunk számára a nyári pihenést követően eseményekkel teli őszi és téli időszak következett.
Novemberben csoportunk szerepelt a helyi óvoda szülői szervezete által rendezett Márton napi bálon, két
táncos produkcióval. Fontosnak éreztük támogatni a helyi óvodát.
Ezt követően szintén novemberben a helyi Idősek napi műsoron léptünk fel. Tánccal, dalos, szöveges jelenettel,
retro táncdalokkal szórakoztattuk a községből megjelent nyugdíjas korú vendégeket.
Decemberben énekeltünk a falusi gyertyagyújtásokon, az iskola szülői szervezetének Adventi vásárján, a falu
karácsonyfájának díszítésében is részt vettünk, mindemellett szerepeltünk a településen rendezett templomi
Karácsonyi koncerten. Fellépéseinkkel törekedtünk arra, hogy minél több ember számára szép legyen az
ünnepvárás. Az ünnepi műsorokra a zalavári gyerekekből álló dalcsoporttal közösen készültünk. A gyerekek
és a csoport tagjai is nagyon élvezték a közös munkát. Köszönjük a szülőknek, hogy lehetővé tették, a gyerekek
esti próbákon való megjelenését!
Az Újévet is tevékenyen kezdtük. Februárban Sármelléken léptünk fel az Aranykorúak Farsangi Karneválján,
melyen csoportunk „Boszorkány a feleségem” és „Jackson csajok” című táncos műsoraival I. helyezést ért el.
Köszönjük Mihályfiné Kóca Ildikónak és Kuruczné Szabó Henriettának a táncok összeállítását, a felkészítést!
Szintén farsangi alkalommal Zalavárban is szerepeltünk az általános iskola szülői szervezetének Farsangi
bálján. Nagyon köszönjük a meghívást a Szülői szervezetnek!
Farsangi apropóból meghívást kaptunk a Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott, Gondviselés Háza Sárga
Rózsa Időskorúak Otthonába Sármellékre és a Gondviselés Háza Aranytölgy Időskorúak Otthonába

8

Zalavári Hírmondó 2020. május
Zalakomárba. Nagyon örültünk a felkérésnek, hiszen fontosnak érezzük, hogy táncainkkal, műsorainkkal
örömet, jó hangulatot szerezzünk az otthonok lakóinak, színesítsük mindennapjaikat.
A jelenlegi járványügyi helyzet miatt a csoporttagokkal sajnos nem tudunk találkozni, így a tervezett próbáink,
megbeszéléseink, összejöveteleink elmaradnak.
Szomorú ez a dolog, hiszen a csoport elsődleges célja a hagyományőrzés mellett az, hogy a tagokat kimozdítsa
a hétköznapok egyhangúságából, társaságot, beszélgetési lehetőséget biztosítson. Sajnálom, hogy a tavaszra,
nyárra tervezett programok, amelyekre készültünk volna nagy valószínűséggel nem, vagy módosított
időpontban kerülnek megrendezésre. Készültünk volna a helyben rendezendő Ivónapi jótékonysági műsorra
és bálra, a cserszegtomaji „Nótás kedvű volt az apám” elnevezésű dalos találkozóra, a helyi iskola Cirill-Metód
ünnepére, a község Családi napjára, ill. az egeraracsai Falunapra.
Bízom benne, hogy a nyári időszak már kicsit más lesz, mint jelenleg. Megújulást, kicsit nagyobb szabadságot
tartogat számunkra! Amíg újra találkozhatunk, a csoport tagjainak és a község egész lakosságának szeretettel
kívánok türelmet, kitartást, jó egészséget!

Iskolai hírek a Zalavári Cirill-Metód Tagiskola hírei (Hosszúné Vida Nóra tagintézmény-vezető tollából):
2020. eseményei a Magyar kultúra napjának ünneplésével kezdődtek, január 22-én. A 8. osztályosok Tarné
Molnár Éva tanárnő felkészítésében álltak ki társaik elé kis megemlékezésükkel.
2020. január 31-én megtörtént a félévi bizonyítványok
kiosztása. Február a farsang időszaka.
Jelmezbált tartottunk a tanulóknak a Szülői Szervezet segítségével. Ezúton is köszönjük nekik. A bálról készült
képeket megnézheti mindenki az iskola facebook oldalán.
A már hagyományokkal rendelkező szülői farsangi bált is ebben a hónapban tartottuk. Fő szervezője Lucz
Tímea volt. A rendezvény bevétele jótékony célt is szolgált: Galuska Dávid gyógyulását. A többi, mint mindig,
az iskola tanulóira költendő összeget gyarapította.
Nagy tervekkel indult a tavasz, de a programokból sajnos a koronavírus megjelenése miatt csak kevés tudott
megvalósulni.
Projektnap keretében március 13-án megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének
napjáról. Eljátszottuk március 15-e eseményeit a különböző helyszíneken. A tanulók kiáltványt szerkesztettek,
nyomtattak és együtt szavalták a Nemzeti dalt. Sor került Táncsics Mihály kiszabadítására is. Koszorúztunk
az iskola udvarán. A tanulók emlék füzetecskével és élményekkel gazdagon mentek haza.(Képek ismét a
„Nálunk mindig történik valami” csoportban.)
Akkor még nem tudtuk, hogy sok időnek kell eltelnie, hogy újra találkozhassunk. Hogy nem tarthatunk
mesemondó versenyt és a rajzpályázat kiírását is törölni kell…hogy elmarad a nyílt nap a leendő
elsősöknek…hogy mi sem látogathatunk el az óvodába…hogy a Költészet napját is csak otthon
ünnepelhetjük… hogy a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napra tervezett tavaszi zsongás helyett home office
lesz…hogy a fenntarthatóság hete őszre tolódik és a tavaszi túra is elmarad, és hogy a gyerekek édesanyjukat,
nagymamájukat otthon fogják felköszönteni.
A színháztermek is üresen tátonganak…
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De az oktatás, mint az iskola fő feladata, nem állt le. Már az első napokban át tudtunk térni a távoktatásra.
Video chaten, skype-on is tartunk órákat.
Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a gyerekekkel és a szülőkkel, akik nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy
ebben az új helyzetben is haladhassunk a tanulásban.
A mostani időszak megmutatja, hogy valóban össze tudunk fogni: gyerekek, szülők, pedagógusok. Köszönet
érte mindenkinek!
8. osztályosaink közül mindenki felvételt nyert valamely középfokú oktatási intézménybe.
Ballagó 8. osztályos diákjaink:
Becsei Blanka Eszter
Erdélyi Dávid
Fekete Patrik
Galyas Levente László
Kele Soma
Lucz Boldizsár Károly
Szijártó Cintia
Zsiga András Szilveszter

Dióskál
Zalavár
Zalavár
Dióskál
Nagykanizsa
Zalavár
Zalavár
Zalavár

Búcsúzunk 8. osztályos diákjainktól, mely különösen fájdalmas számunkra, hiszen jelen állás szerint
„utolsó” felső tagozatos évfolyamunk.
Tanulóink jövőbeni céljaik megvalósításához sok sikert kívánunk!
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Könyvtári hírek
(Mohácsiné Haraszti Ilona – Miru – könyvtáros tollából):
Egyre többen ismerik meg és élnek a lehetőséggel, amit a könyvtár nyújt. Véleményem szerint és ebben többen
megerősítenek, a könyvtárba nem csak könyv kölcsönzés miatt lehet járni, hanem információ gyűjtés, tanulás,
az idő hasznos eltöltése miatt is. Sokan ezt ki is használják. Igyekszem folyamatosan tájékoztatni a lakosságot
arról, hogy milyen sok lehetőség van a könyvtárban.
Mint már korábban írtam, a Zalavári könyvtár részt vesz az ÉN könyvtáram országos programban. Ezzel a
programmal igyekszünk a legfiatalabbakat megcélozni, hogy megismerjék a könyvek és a könyvtár szeretetét.
Természetesen ebben nagy szerepe van a könyvtárnak, de ne feledkezzünk meg az otthoni háttérről se.
Az élethosszig való tanulás elvével egyre több helyen találkozhatunk, olvashatunk róla. Ezzel én is
maximálisan egyet értek és igyekszem ezt a nézetemet tovább adni, példát mutatni.
Már a múlt évben megkezdtük a jövő digitális, tanulj meg élni benne képzéseket , aminek nagyon nagy sikere
volt, ebben az évben is folytatjuk. Jelenleg 4 x 15 fős csoport végezte már el sikeresen a képzést. A tudáson
kívül a képzés végén, mindenki ajándék tabletet kapott.
További képzéseket, programokat is szerveztünk, szervezünk. Február 2.-án Papp Anikó vezetésével és
tanításával elkezdődött a Séta, botra fel Zalavár -Nordic Walking -program, folyamatosan bővülő érdeklődő
csapattal.
Az ANGOL nyelvtanfolyam február közepétől indult el 14 fővel. Életünkbe közbeszólt a kialakult helyzet és
a közvetlen oktatást sajnos fel kellett függesztenünk. De akik tanulni szeretnének, azoknak nincs akadály és
májusban elindult az E-learning képzés, amire szintén többen jelentkeztek.
A könyvtár igyekezett és igyekszik kiszolgálni a könyvkölcsönzési igényeket vagy helyben, esetleg
házhozszállítással.
Megkezdődtek a szervezések arra az időre, amikor ismét lehetőség nyílik a további oktatásra, képzésre. Ami
várható: természetesen az ANGOL nyelvtanfolyam befejezése. Későbbiekben még további képzést
igyekszünk szervezni, terveink szerint kihelyezett képzéseket indítani. Várjuk az igényeket, hogy abba az
irányba történjen a szervezés.
Színházba is járunk többen, itt is folyamatosan bővülő csoporttal. Legközelebbi szervezett programunk,
szükség esetén külön autóbusszal Zalavárról, a PADLÁS musical megtekintése a Balaton színházban
Keszthelyen. Jegyek még korlátozott számban vásárolhatók a könyvtárban. Távolabbi terveink között szerepel,
hogy színházi előadás legyen itt helyben Zalaváron, lehetősége legyen mindenkinek az előadásokon részt
venni. Készülnek utazási programok a környéken, akár kisebb csoportokban, vagy egész naposak Zalavári
indulással és érkezéssel. Ezekre a programokra, rendezvényekre a könyvtárban lehet jelentkezni nyitva tartási
időben (KEDD 8 – 12 , CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK 12-18) vagy telefonon 83/354-002, +36-30/562- 7603 számokon.
Folyamatos tájékoztatás a facebook – on a KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS és KÖZÖSSÉGI HELY Zalavár
oldalon, ezért is érdemes az oldalhoz csatlakozni. Továbbá a buszmegállókban (templom, posta, Arany János
utca), illetve orvosi rendelőnél. Figyelmüket köszönöm.

FELHÍVÁS
Könyvtári várható programok, ahova folyamatosan várjuk a jelentkezéseket
telefonon 30/562-7603, 70/337-6657, messengeren Könyvtári Információs és Közösségi Hely Zalavár,
illetve email-ben zv.konyvtar@gmail.com
Útjára indul a WEB szerkesztés alapjai (ez várhatóan Sármelléken az oktatóközpontban) egyenlőre 8 fővel,
ahol még várjuk a jelentkezőket. Tervezünk még egy OROSZ, ANGOL és igény esetén NÉMET
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nyelvtanfolyamot indítani. Jó tudni, hogy ezek a képzések mind INGYENESEK és itt helyben vannak.
Őszre tervezzük a Zalavári SZENIOR ÖRÖMTÁNC csoport (itt is már több érdeklődő van) és a Zalavári
JÓGA csoport megalakítását (ezek térítésesek, de igyekszünk hozzá pályázatot vagy támogatást találni).
A PADLÁS musical megtekintése a Balaton színházban Keszthelyen, ahol még van néhány szabad hely,
várjuk a jelentkezéseket.

ZALAVÁR szépül már!

 Húsvéti dekoráció
A Szent Vendel tér, a Petőfi Sándor utca sarka, a Csillag utca és az Arany János utca eleje 2020. márciusában
húsvéti díszítést kapott.
A Szent Vendel teret és a Petőfi utca sarkát dekorálók: Kovács Lászlóné, Kovács László, Mihályfiné Kóca Ildikó,
Lucz Tímea, Lucz Ernő, Kuruczné Szabó Henrietta, Kurucz Tamás, Kurucz József, id. Lucz József, Lucz József, Lucz
Tamás, Tóthné Kempf Rita
Csillag utca elejét dekorálták: Mihályfi Kálmánné, Haraszti Árpádné, Mihályfi Jánosné, Horváthné Wirt Veronika
Arany János utca elejét díszítették: Erdélyi Jánosné, Seffer Károlyné
A hivatal épületénél az önkormányzat dolgozói készítették a húsvéti dekorációt.
 Virágosítás
Áprilisban településünk ismét virágba borult! Virág és anyagi hozzájárulásokkal valósult meg Zalavár
közterületeinek virágosítása.
Virágok elültetésében részt vettek: Gúzs Ferencné, Kovács Lászlóné, Kuruczné Szabó Henrietta, Lucz Józsefné,
Mihályfi Kálmán, Mihályfi Kálmánné, Mihályfiné Kóca Ildikó, Szabó Rafaelné, Tóthné Kempf Rita, Varga Győzőné
 Faluköszöntő táblák felújítása
Zalavári címerünk mintájára 21 évvel ezelőtt készült pajzs alakú fatábláink megújultak, új festést
kaptak.
A táblák leszerelésében és visszahelyezésében segített: id. Lucz József, Lucz József és Lucz Tamás
A táblák festékét felajánlotta: Tóth László
A táblákat újrafestette: Józsa Katalin
 Közterületeink
Közterületeink is jól látható módon változnak, szépülnek.
A munkálatokban részt vettek:
az önkormányzat dolgozói: Lucz Tamás, Lukácsi László, Somogyi Petra
az óvodai dajkák: Somogyi Józsefné, Bősze Éva
a közmunka program dolgozói: Kiglics Andrea, Hompóné Zsiga Andrea, Bogdán Mária
Minden segítő kéznek hálásan köszönjük az anyagi felajánlásokat és az önzetlen munkát, amellyel
környezetünket szebbé és gondozottabbá tették.
Együtt, közösen sok mindenre képesek vagyunk!
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KÖSZÖNET
2020. áprilisában településünk minden ingatlanába jutattunk védőmaszkot, ami lakosaink önzetlen segítsége
nélkül nem valósulhatott volna meg. Köszönjük!
A maszkot készítette és varrta Hompóné Zsiga Andrea, munkáját segítette Pánger Attiláné és Kurucz Barnabásné. A
maszkok elkészítéséhez anyagot ajánlott fel Lucz Józsefné, Lucz Tímea, Hompóné Zsiga Andrea és Pánger Attiláné. A
maszkok mosását, vasalását Bősze Éva, Somogyi Józsefné és Somogyi Petra végezte. Csomagolásban az önkormányzat
dolgozói, a maszkok kihordásában Somogyi Petra és Somogyi Józsefné segített.

EZÚTON SZERETNÉM KÖSZÖNETEMET KIFEJEZNI ZALAVÁR LAKÓINAK, VALAMINT AZ
EGÉSZSÉGÜGYI, KONYHAI, ÓVODAI, SZOCIÁLIS, KERESKEDELMI, POSTAI, KÖZMŰVELŐDÉSI,
HIVATALI ÉS ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓKNAK A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETBEN
TANÚSÍTOTT PÉLDAMUTATÓ ÉS FELELŐSSÉGTELJES MAGATARTÁSÁÉRT ÉS KITARTÓ
MUNKÁJUKÉRT.
TOVÁBBRA IS VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Lucz József
polgármester
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