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„ZALAVÁR – ÖSSZETARTOZUNK” KULTURÁLIS RENDEZVÉNY
Zalavár Község Önkormányzata az „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása – 2019”
pályázat keretében megítélt EMT-E-19-0185. számú támogatásban (Kistelepülések kulturális
eseményeinek támogatása) bruttó 450.000,-Ft
támogatási összeget kapott.
A pályázati
támogatásból 2020. szeptember 19-én „Zalavár–
Összetartozunk” címmel valósítottuk meg
kulturális rendezvényünket, mely a Magyar
Kormány, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
támogatásával valósult meg.
Délelőtt főzőversenyre hívtuk a helyi és
környékbeli lakosságot, mely a Művelődési Ház
udvarán került megrendezésre. A VII. KondérTündér főzőversenyt Pál Adrienn vezette le. 9
csapat jelentkezett a versenyre, ami nagyon jó
hangulatban telt és finomabbnál finomabb ételek készültek. A kiírás szerint „pörkölt alapú” étel
készítése volt a feladat, amivel a magyarságra, a hagyományra, magyar étkezésre hívtuk fel a
figyelmet. A zsűrizésben részt vettek Egeraracsa és Esztergályhorváti polgármesterei, valamint
Guzs Panni néni, aki Zalavárt képviselte.
A nyertes pályázat jóvoltából megrendezésre került a „Zalavár – Összetartozunk” rendezvény,
melyet közel 500 fő látogatott meg. A rendezvényen részt vett Lucz József Zalavár polgármestere,
Czigány Sándor Alsópáhok -, Brunner Tibor Esztergályhorváti -, és Dancs László Egeraracsa
polgármestere is. Ezzel is ápolva a környező településekkel a jó kapcsolatot, az összetartozást. A
Zalavári gyerekek, de még a felnőttek is érdeklődéssel várták az NMI részéről a Hungaricum
játszóházat. A helyszín ideális volt a játszóházhoz, ahol a nemzeti értékpiramist alkotó fotók alapján
ismerkedtek a Magyar Értéktárban szereplő kincsekkel és tovább pontosíthatták nemzeti
értékeinkkel, kapcsolatos tudásukat. Az értékpiramis és az óriás kocka mellett a puzzle is helyet
kapott, és a gyerekek játszva ismerhették meg a hagyományokat, a múltat. A helyi iskolások, a
Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport előadói is a magyarság és az összetartozás jegyében
állították össze műsorukat. Erősíti összetartozásunkat, hogy rendezvényünkön felléptek a Zalavári
kötődésű Benke „lányok”, Szabó – Siklódi Lia, Szalai Balázs és a környező településekről a
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Nagyváthy Néptáncegyüttes, a Szenior Örömtáncosok, a Kontakt Zenekar. Az este sztárvendége, A
jó LaciBetyár, aki megjelenésével és előadásával hűen tükrözte a hagyományt, a múltat és a
magyarságot. A Szenior Örömtáncosok azért jöttek el hozzánk, hogy kedvet csináljanak a tánchoz,
mely orvosi kutatások által igazoltan jó hatással van az egészségünkre. Ezt a táncformát ősztől
tervezzük bevezetni Zalaváron ezzel is közelebb hozni egymáshoz a lakosságot.
A tartalmas műsornak, szórakozásnak nagy sikere volt a látogatók részéről, mindenki jól érezte
magát. A helyi lakosság is kitett magáért, igyekeztek minél többen kivenni részüket az
előkészületekből és a rendezvény során felmerülő feladatokból. A rendezvény megvalósítása során
különös gondot fordítottunk a kulturális örökség megőrzésére és tovább művelésére, valamint a
közösségi létforma aktív megélésének elősegítésére. Büszkén elmondhatjuk:
„Zalavár – Összetartozunk”.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2020. június



TRIANON 100

2020. június 4-én Zalavár Község Önkormányzata szervezésében ünnepi megemlékezés volt, a
trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából.
A méltó megemlékezésben közreműködtek a Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport,
Gerecs Mária, Szalai Balázs, iskolás gyerekek, István atya és Gellénné Kiss Viktória.
Zalavár is csatlakozott a nemzetközi „Összetartozásunk Tüze” programhoz, amelynek célja, hogy
(budapesti idő szerint) 2020. június 04-én 20 óra 20 perckor mindenütt a világon, ahol magyarok
élnek, gyúljon meg Összetartozásunk Tüze!
Megemlékezésünk zárásaként a Művelődési Ház kertjében is égett a tűz, gyertyákkal és
mécsesekkel.
EGYÜTT
EMLÉKEZTÜNK
és
KÖZÖSEN
GYÚJTOTTUK MEG AZ ÖSSZETARTOZÁS TÜZÉT!
A Trianon100 ünnepi megemlékezéshez hozzájárult:
a zalavári iskola Szülői Szervezete 50.000 Ft-tal,
valamint
Lucz
József
polgármester
és
a
képviselőtestület tagjai fejenként 10.000 Ft-tal. Így az
önkormányzat anyagi ráfordítás nélkül valósíthatta
meg az emlékmű felállítását. Tóth László
alpolgármester szállította a követ a Bazsin található Vulkánkő bányából a helyszínre, az emlékmű
felállításában segített Tóth Zoltán a Tótfarm Bt. tulajdonosa, Plótár László képviselő és Lucz József
polgármester. Büszkék vagyunk a zalavári fellépőinkre és felkészítőikre, segítőinkre,
támogatóinkra, hogy méltó és színvonalas ünnepi megemlékezést tarthattunk Művelődési Házunk
kertjében. A műsort szervezte és megálmodta Pál Adrienn.
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VIRÁGOS ZALAVÁR

Elindult településünk díszítése, virágokkal történő beültetése, színesebbé, vidámabbá tétele.
Köszönjük a virágokat Márkus László zalaszabari lakosnak és a faluszépítőknek!

Településünk továbbra is várja a felajánlásokat és az aktív, jószándékú, segítőkész, lelkes
munkaerőt. Tegyünk együtt Zalavárért!


ZALAVÁRI HÍRMONDÓ AZ ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁRBAN

Országos Széchényi Könyvtár Gyarapítási Osztályának munkatársa kereste meg
önkormányzatunkat, hogy 2002 óta megjelenő Zalavári Hírmondó példányait juttassunk el
részükre. A Széchényi Könyvtár – nemzeti könyvtárként –immár több mint kétszáz éve gyűjti és
őrzi az összes Magyarországon megjelent sajtóterméket. Polgármester Úr segítségével jelentős
példányszámú Hírmondót sikerült összegyűjtenünk, digitalizálnunk, ami így már elérhető az
OSZK-ban és Zalavár weboldalán is.

2020. július


MOBIL KORMÁNYABLAK ZALAVÁRON

Július hónaptól újabb mobil ügyintézési lehetőséggel bővült településünk, kormányablak busz
szolgáltatás indult Zalaváron a Polgármesteri Hivatal (Dózsa György utca 1.) előtt. A mobilizált
kormányablak ügyfélszolgálatokon az ügyfelek elintézhetik a kormányablakokban elérhető
ügyköröket, benyújthatják kérelmeiket hatósági ügyekben, illetve tájékoztatást kaphatnak az
eljárás menetéről.
A buszban a következő ügyeket intézheti:
Okmányirodai ügyekben: személyi igazolvány ügy, lakcímkártya ügy,
ügyfélkapu kérelem, diákigazolvány kérelem
Hatósági ügyekben: közgyógyellátás, méltányossági egészségügyi
szolgáltatás, ápolási díj kérelem, időskorúak járadéka, gyermek otthongondozási díj
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FŐVÁROSI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT ÜNNEPSÉGE

Július 11-én megrendezésre került a Várszigeten Cirill és Metód emlékszobornál a Fővárosi Szlovák
Önkormányzat rendezésében a hagyományos Zalavári zarándokút.


MEGÚJULT A PLÉBÁNIA ÉPÜLETE
A Magyar Falu Program támogatásából több
mint 22 millió forintból újították meg a Zalavári
Plébániát. A 18. században épített műemlék
jellegű épület konyháját és fürdőjét újították fel,
valamint megtörtént a külső nyílászárók
cseréje, külseje pedig esztétikus megjelenést
kapott.
Önkormányzatunk 500 ezer forinttal támogatta
a tervezési költségeket.



SZOMSZÉD PORTA

Júliusban további öröm érte településünket. A Hévíz TV (mely TV
csatorna Zalaváron is fogható) Szomszéd Porta című műsorában
településünket, ZALAVÁRT bemutató videó került fel a youtube
csatornára.
A forgatásról.... július 4-én és 5-én forgattak a Hévíz TV munkatársai Zalaváron. Próbáltunk minél
több jellegzetességet, érdekességet bemutatni, azonban olyan mennyiségű ötlettárházzal álltunk
elő, amely egyszerűen egy kis videó keretei közé nem fért bele. De nem lehetünk telhetetlenek,
hiszen ez a videó mindent felülmúlva összefoglalja és bemutatja településünk értékeit, történelmét,
gazdaságát, jövőbeni céljait.
Köszönjük a forgatásban résztvevőknek, hogy fáradtságot, időt nem kímélve azon dolgoztak, hogy
ez a videó létrejöhessen.


ZALAVÁR SZÉPÜL

„Figyeljünk környezetünkre és óvjuk meglévő értékeinket” jelmondattal Zalavár önként vállalkozó
lakosai összefogással és nem kevés munkával újították meg buszmegállóinkat és közterületi
padjainkat. Szívesen fogadjuk a társadalmi munka önkéntes résztvevőit és nagy köszönettel
tartozunk azoknak, akik már eddig is időt és energiát nem sajnálva vettek részt a települést szépítő
munkálatokban. A festéket alpolgármester Úr ajánlotta fel. Folytatjuk….
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MAGYAROK KENYERE PROGRAM

Zalavár csatlakozott a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem
jótékonysági programhoz. Lucz József polgármester, a Települési Agrár
Bizottság elnökeként útnak indította a zalavári gazdák által
adományozott búzát, mellyel településünk is hozzájárult, hogy a
rászoruló családok asztalára kerüljön magyar kenyér.
Köszönjük a felajánlásokat!

2020. augusztus


RÉGÉSZET A VÁRSZIGETEN!
Idén a Magyar Nemzeti Múzeum és az ELKH BTK Régészeti
Intézet régészei befejezték annak a temetőnek a feltárását,
amelyet a Vársziget déli részén, Szűz Mária tiszteletére 850ben felszentelt templom körül létesítettek. A templomot 1019ben Szent István építtette ujjá, a temetőt is tovább használták
az Árpád-korban. A tavalyi szenzációs leletek után idén a
vázak mellett ezüst ékszereket és újabb sarkantyúkat találtak.
Az egyik sírban pedig Szent László denárja volt.

A régészeti feltárás akadálymentes folytatása érdekében a
Vársziget déli részén lévő zöld növényzet eltávolítás folyamatban van. Jövőbeni kutatások és
fejlesztések érdekében szükséges a lelőhely erdő művelési ágról kivett rommá való átminősítése. A
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával közös együttműködéssel valósulnak meg a
munkálatok idén novemberben és decemberben.


AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG

Államalapításunk ünnepét ismét a Várszigeten található Szent István
kápolnában tartottuk, ahol István atya celebrálta az ünnepi szent
misét.
Az új kenyér megszentelése után a Zalavári Kulturális és
Hagyományőrző Csoport énekeit hallhattuk. Lucz József polgármester
ünnepi beszéde után a Szent István szobor koszorúzása történt.
Kamondiné Bóta Melinda ünnepi megemlékezésében méltatta Szent
István király történelmi jelentőségét.
Az ünnepség végén pedig mindenki megkóstolhatta a megszentelt új
kenyeret, amit Keserű Zoltánné készített a hagyományokat megőrizve
kovásszal és Mohácsi János ajánlotta fel.
Köszönjük szépen minden szereplőnek és közreműködőnek, hogy
méltó módon hozzájárultak az ünnepség létrejöttéhez.
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PÁLYÁZATOK

Önkormányzatunk az orvosi rendelő fejlesztése mellett további 3 pályázatot nyújtott be a Magyar
Falu Program keretén belül. Művelődési Házunk felújítására, tetőcseréjére, köztéri játszóterünk és
gépparkunk fejlesztésére adtunk be pályázatot, amik tartaléklistára kerültek.
A Zalavári Sport Klub a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretén belül nyújtott be pályázatot
5.980.043 forint összegben, melynek elbírálása napokon belül megtörténhet.
A pályázati támogatásból az öltöző zuhanyzójának felújítása, az épület helyiségeinek festése, a kapu
mögötti labdafogó háló és a kispadok elkészítése valósulhatna meg.
Köszönettel tartozunk Kusztorné Tuba Zsuzsa tervezőnek, aki minden segítséget megadott
pályázataink benyújtásához.

2020. szeptember

Szeptember az iskola és óvoda kezdés időszaka. Mi ez alkalomból egy
1930-as években készült fotót mutatunk, melyen a Zalavári iskola
elsőseit örökítette meg a fényképezőgép.

… és megmutatjuk, hogy milyen új
helyen kezdhetik ebben az évben az évet
a zalavári óvodások.



ORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HELYISÉGEINEK FELÚJÍTÁSA

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében benyújtott orvosi
rendelő felújítására 25.326.231 forint összegű támogatást nyert. A
pályázatban megvalósítani kívánt felújítás célja településünk orvosi
rendelőjének és a védőnői szolgálathoz tartozó helyiségeinek a
higiénikus, esztétikus, a jogszabályi előírásoknak megfelelő környezet
kialakítása. Az épület belső helyiségei új burkolatot és festést kapnak.
Az elektromos hálózat is korszerűsítésre kerül, valamint a terasz előtető
szerkezete, burkolata kerül felújításra.
A felújítás szeptember elején elkezdődött, várhatóan év végén megújult
környezetben vehetik igénybe a lakosok.
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SZENT ADORJÁN VÉRTANÚ TISZTELETÉRE TARTOTT TUDOMÁNYOS
EMLÉKÜLÉS ZALAVÁR - VÁRSZIGETEN

Szent Adorján vértanú különleges tisztelete a 9. század óta létezik a Dunántúlon, amikor a pannon
szláv fejedelemség ősi fővárosának, Blatnograd (Mosaburg) városának szellemi központja a Szent
vértanú Adorján zarándokhelye volt, ahol a Szent ereklyéi
nyugodtak. A magyar tudósok i.sz. 855 körülre datálják
ennek a templomnak a megjelenését.
A tudományos emlékülésen részt vett Dr. Maróth Miklós
professzor, a kuratórium elnöke, Dr. Várkonyi Zsolt Kristóf
BVOP Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztályának
főosztályvezetője, Phd. Somorjai Ádám OSB, Csíki Gergely
a Pannonhalmi Főapátság és a Iosephinum Fejlesztéséért
Alapítvány Intézményszervező Bizottságának elnöke.


BEKÖSZÖNTÖTT AZ ŐSZ ZALAVÁRRA

Őszi díszletünk szépíti a Szent Vendel teret. A faluszépítők munkájának köszönhetően
településünk őszi hangulatba öltözött. Hálásak vagyunk!



MEZŐGAZDASÁGRÓL A MEZŐGAZDASÁGÉRT

2020. szeptember 19. és november 22. között a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű
mezőgazdasági összeírást hajt végre. Településünkön Soltészné Závec Georgina végzi az összeírást,
kérjük segítsék munkáját!


ZALAVÁRI ÓVODA - KONYHA

Polgármester Úr célja között szerepelt az évek óta működési nehézségekkel küzdő üzemi konyha
megerősítése. Szomszédos településekkel folytatott tárgyalások eredményeként sikerült 2020.
április 1-jétől Balatonmagyaróddal szolgáltatási szerződést kötni közétkeztetés biztosítására.
Azonban Balatonmagyaród ezt a szerződést október 5-ével felmondta. Óvodánkban 14 fő, az
iskolából pedig 10 fő étkezik, a szociális és vendég étkezőkkel napi átlagban 55 adag étel készül.
Az üzemi konyha fenntartása jelentős összeget vesz ki az önkormányzat költségvetéséből, így a
továbbiakban az üzemeltetése, valamint az önkormányzat működése, anyagi biztonsága veszélybe
került. Ezért a képviselő-testület a főzőkonyha átszervezése mellett döntött.
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BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

Felhívás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra
„A” típusú pályázat: felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022.
tanév első félévére vonatkozóan
„B” típusú pályázat: felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázati felhívás olvasható a www.zalavar.hu weboldalon és az Alsópáhoki Közös
Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének hirdetőtábláján.
A pályázat beadási határideje: 2020. november 05.


ZALAVÁR-SÁRMELLÉK REPTÉR

Zalavár Község Képviselő-testülete határozatot hozott a ½ tulajdonában lévő reptér médiában
történő elnevezésével kapcsolatban. A 87/2020. (IX.22.) sz. képviselő-testületi határozat
megküldésével, kérjük az országos és megyei sajtó munkatársait, hogy a reptérrel kapcsolatos
hírekben megjelenésekor Zalavár község neve is szerepeljen.


AZ „ÉV KIVÁLÓ SZAKDOLGOZÓJA DÍJ” JELÖLTJE: NÁVAI LÁSZLÓNÉ VÉDŐNŐ

Örömmel tudatjuk, hogy 30 éves dolgozónkat, Návai Lászlóné védőnőt jelölték a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által kiírt az „Év Kiváló Szakdolgozója Díj”-ra.
A jelölés megálmodója és kivitelezője Kiss Ferencné zalavári lakos, a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ Honvédkórház HÉMORI intézetvezető ápolási helyettese volt, melyhez
büszkén adtuk támogatásunkat és hozzájárulásunkat. Ildikónak kívánjuk, hogy az elmúlt 30 évben
nyújtott alázatos, kitartó és felelősségteljes munkájáért elnyerje az „Év Kiváló Szakdolgozója Díj”at!


BÚCSÚ ZALAVÁRON

A zalavári BÚCSÚ minden évben október első vasárnapján van. Ilyenkor meglátogatják a
családokat a rokonok, ismerősök, barátok. Már több éve hagyomány, hogy a búcsú alkalmából
kézműveseket hívunk, hogy az Ő portékájuk is színesítse a kipakolást és nem utolsó sorban, hogy
megismerjék a kézművesek termékeit. Idén is volt mézes, egyedi ajándékok, kürtöskalács,
levendulás, cserépbaba, horgolt kaspó, üvegékszer és természetesen az elmaradhatatlan körhinta,
dodgem, vattacukor és búcsús játékok. Az időjárás is kedvezett a búcsúnak szép napsütéses meleg
idő volt, egyedül a szél nem hiányzott.



GYÓGYSZERTÁR

A kézigyógyszertár az orvosi rendelő felújítása alatt ZÁRVA tart. Az önkormányzat vállalja a
megrendelt gyógyszerek kiváltását. A felírt recepteket és a vény nélküli készítmények listáját
leadhatják az orvosi rendelőben. A gyógyszerek átvétele a jelenlegi orvosi rendelő épületében
történik (hivatal melletti önkormányzati lakás).
A gyógyszerek átvételének ideje:

HÉTFŐ

10:30 – 12:30

CSÜTÖRTÖK

15:30 – 16:30

Türelmüket és megértésüket köszönjük!
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ZALAVÁRI ÓVODA HÍREI
A nyertes pályázatoknak köszönhetően az óvodában a felújítási munkák 2020. május közepén
kezdődtek el. Ez idő alatt óvodánk az iskola épületében működött. A munkálatokkal a szakemberek
augusztus 31-re elkészültek, így az új nevelési év kezdetére visszaköltözhettek a megszokott
helyükre. Az udvar és az óvoda épülete kívül-belül egyaránt
megújult.
Épületen belüli felújítások: valamennyi ablakot kicserélték,
redőnyöket, szúnyoghálókat szereltek fel, több helyiség padlózata
megújult, a beépített szekrényeket kibontották, a csoportszobába új
bútort vásároltunk, az ebédlő és a csoportszoba ajtaját szélesebbre, a
bejárati ajtót újra cserélték, a gyermekmosdóban nemcsak a burkolat,
hanem a szerelvények cseréje is megtörtént. A villanyhálózatot szintén felújították. Új
gyermekágyakat, ágyneműket, fejlesztő eszközöket, TV-t, laptopot kaptunk.
Új burkolat került a teraszra, nagyobb lett a terasztető, szigetelést és új vakolatot, új színt kapott az
épület.
Az udvarfejlesztés során fészekhinta, csúszda, 4 üléses mérleghinta, udvari padok és 1 db rugós
játék került felállításra. A régebbi játékeszközöket, babaházat óvodásaink szülei átfestették.
Köszönjük a felajánlásokat, a felújítási, illetve takarítási munkákban résztvevők segítségét!
Závec Károlyné óvodavezető

ZALAVÁRI ISKOLA HÍREI
A 2020/2021. tanévet nagy örömmel és várakozással kezdtük meg szeptember 1-jén.
Már augusztus utolsó hetében találkozhattunk, jó volt látni egymást az eltelt hosszú hónapok után.
Izgatottan, vidáman készültünk a tanévnyitó ünnepélyre, barátkoztunk az első osztályosokkal.
Elérkezett a nagy nap, versekkel, zenékkel búcsúztattuk a nyarat, köszöntöttük a már hivatalosan
is elkezdődött új tanévet.
Nagyon hamar, eseménydúsan telt az első hónap. Peregtek a napok, újból hozzászoktunk a
csengőszóhoz, a napok rendjéhez.
Szigorúan betartjuk a járványügyi protokollt, fokozottan odafigyelünk a higiéniára, hiszen
mindannyiunk közös érdeke egészségünk megőrzése, hogy az oktatás továbbra is iskolai keretek
között folytatódhasson. Ismeretterjesztő kisfilmekkel, játékos formába öntött információkkal
próbáljuk a gyerekekkel megértetni az egészségünk védelmének fontosságát. Ebben most is nagy
segítségünkre van Návai Lászlóné védőnő, köszönet érte.
Ahogy már több éve, idén is részt vettünk a Magyar Diáksport Napja keretén belül rendezett
futásban. Lelkesen és kitartóan teljesítette minden kisdiák az idei 2020 métert. Mindezt még
színesítettük csapatversenyekkel is, elmondhatjuk, hogy igazán kihasználtuk a jó időt, a mozgásból
pedig sosem elég!
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Tanórákon is ügyeskednek a tanulók. Az első hónap még nagyrészt az ismétlések jegyében telt. Az
első osztályosok hangokkal, betűelemekkel, irányokkal ismerkednek, nagy örömmel, egymással
versenyezve használják a digitális táblát is, ez számukra nagy újdonság. A 2-3. osztályosok már a
bolgár nyelv írásának és olvasásának rejtelmeibe is betekintést nyernek.
Szeretettel várunk mindenkit a Nálunk mindig történik valami (Pillanatok a Zalavári Iskola
életéből) nyilvános facebook csoport tagjai közé, ahol minden eseményünkről fényképes
beszámolóval is jelentkezünk. Nagyon örülünk minden visszajelzésnek, köszönjük az eddigi
támogatást, segítséget mindenkinek. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy eredményes,
eseménydús, örömteli legyen ez a tanévünk is, ezzel is hozzájárulva a település életéhez.
Az iskola pedagógusai
ZALAVÁRI KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT
A járványügyi helyzet miatt átmenetileg szünetet tart. A Zalavári és Sármelléki felkérésnek eleget
téve a csoport fellépett a falunapokon. A helyzet alakulásától függően készülni szeretnének majd
a karácsonyi időszakra, amennyiben lehetséges.
KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY
A Könyvtár jelenleg az építkezés miatt ÁTMENETILEG ZÁRVA tart.
A nyár gyorsan eltelt és mindenki igyekezett értékesen tölteni az időt. Ez abból is látszik, hogy a
korábbi évekhez képest több volt a könyv kölcsönzés. Többen választották az eLearning képzést és
fejlesztették tudásukat. A nyár végén a könyvtár is bekapcsolódott a megszépülésbe és az óvoda
után mi következtünk a sorba. A pályázatnak köszönhetően a könyvtár új nyílászárókat kapott és
folytatódnak a külső munkálatok. Ennek köszönhetően rövidesen akadálymentesített lesz a
könyvtár is, így megkönnyítve a bejárást. Többen már várják, hogy Ők is részesei lehessenek a
könyvtár nyújtotta lehetőségeknek.
A várható képzésekről röviden:
Webszerkesztés alapjai: ez fizikai képzés, várhatóan Sármelléken az oktatási központban. A képzés
ingyenes és minden 16 – 64 év közötti személy részt vehet rajta. Olyan személyek jelentkezését
várjuk, akik érdeklődnek az informatika iránt, vagy fejleszteni szeretnék informatikai készségüket.
A képzés 30 órás, ingyenes, a NYITOK hálózat szervezésében, amelyek tanúsítvány megszerzésével
zárulnak.
eLearning képzések. Mi az eLearning? Az e-learning képzések elektronikus úton közvetítik a
tartalmakat, amelyekhez interneten keresztül lehet hozzáférni. A tananyagok a szöveges
információk mellett interaktív animációk, szituációs gyakorlatok alkalmazásával teszik könnyen
befogadhatóvá és elsajátíthatóvá az ismereteket. A képzés ideje alatt a tanuló folyamatos, teljes körű
és objektív visszacsatolást kaphat a megszerzett tudásáról. Az e-learning tananyag gyorsan tudja
követni az ismeretanyag (például a KRESZ) változásait is. (forrás: ofa)
Ez a képzési forma egyre kedveltebb az érdeklődők körében. Ezért a kínálat is széleskörű, ami
megtalálható a www.nyitok.hu oldalon.
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Tervezzük a mielőbbi kezdést a Szenior Örömtánc Zalaváron és a Jóga Zalaváron foglalkozásokra.
Folyamatosan járunk színházba, előadásokra.
A programok folyamatosan megtalálhatóak a könyvtár facebook oldalán (Könyvtári Információs és
Közösségi Hely Zalavár). Érdemes az oldalhoz csatlakozni, mert innen értesülhetnek az aktuális
információkról, lehetőségekről. Könyvtár jelenlegi elérhetősége: +36 30 / 562-7603
Mohácsiné Haraszti Ilona könyvtáros

FELHÍVÁS AZ ÁLLAMPOLGÁRI BIZOTTSÁG AZ EMBERI JOGOKÉRT ALAPÍTVÁNYTÓL
Fegyveres Krisztina vagyok az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványtól.
Alapítványunk ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet olyan emberek számára, akiket a
pszichiátrián ért sérelem vagy jogtalan bánásmód. 1994-es megalakulásunk óta sok ezren kerestek
fel minket ilyen sérelmekkel, és rengeteg embernek tudtunk hathatós segítséget nyújtani, hogy az
őket ért sérelemre kompenzációt nyerjenek, vagy az adott intézetben jobban tiszteletben tartsák a
kezeltek emberi jogait.
"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN” - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
_Minden információt bizalmasan kezelünk!_
"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és
úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu [2]
_Minden információt bizalmasan kezelünk!_
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁVÁ.
Napjainkban kb. 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, Magyarországon minden ötödik
ember 65 év feletti. Településünkön pedig 200 fő körül mozog a 65 év feletti állandó lakosok száma.
Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntjük Zalavár időseit, köszönjük a példamutatást, emberi
értéket, az életbölcsességet, tapasztalataikat, melyeket átadtak nekünk. Köszönjük féltésüket,
törődésüket, gondoskodásukat, a sok fáradozást! Kívánom Önöknek, hogy családtagjaik szeretete
aranyozza be hétköznapjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg Önöket vidámsággal, békességgel,
figyelmükkel,szeretetükkel.

„Hát most szeresd, amíg él
Öleld magadhoz megfáradt testét
Simogasd amíg lehet,
a megfáradt öreg kezeket”

A járványügyi helyzetre való tekintettel és időseink védelme érdekében a hagyományos Idősek
napi rendezvényünk idén ELMARAD, ami egy későbbi időpontban kerül megszervezésre.
Lucz József polgármester

ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ZALAVÁRI KIRENDELTSÉGE
8392 ZALAVÁR, DÓZSA GY. U. 1.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő – csütörtök: 08:00-12:00 és 13:00-15:30
Pénteken NINCS ügyfélfogadás

Kirendeltségvezető: Pál Adrienn (szociális ügyintéző)
Tel: 83/354-001/3 mellék, e-mail cím: zvtelepules@gmail.com
Adóügyi ügyintéző: Stadler Eszter
Tel: 83/354-001/2 mellék, e-mail cím: ado.zalavar@gmail.com
Igazgatási és pénzügyi ügyintéző: Sallai Marianna
Tel: 83/354-001/1 mellék, e-mail cím: pmhzvarpu@gmail.com
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