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A tavalyi év ünnepeire ugyanolyan lázas készülődés volt jellemző, mint bármikor előtte. 
Köszöntöttük a 2020-as évet, de ekkor még bíztunk az új év sikerében. Év elején hallottunk először 
egy távoli országban megjelenő különös vírusról. Nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, nem 
találtuk aggasztónak még a hírekben látott kínai maszkot viselő embereket sem.  
Sosem gondoltuk volna, hogy tavasszal Magyarországon is egy váratlan és szokatlan élethelyzet 
veszi kezdetét, mellyel a mai napig küzdünk. A Covid-19 nevű új koronavírus járvány nem csak az 
életünket, de önkormányzatunk életét is jelentősen befolyásolta. 2020. évi költségvetést tervezve 
nem is sejtettük, hogy a vírus megjelenésének milyen negatív hatásai lesznek. 
2020. március 11-én a Kormány Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki, ezzel 
különleges jogrend lépett életbe. Ez számtalan jogszabály, törvény módosítását eredményezte, ami 
kezdő polgármesterként nem kis feladatot jelentett.  

Azonban az új kihívások és nehézségek ellenére Zalavár pályázatokban és fejlesztésekben 
gazdag évet zárhat maga mögött. A meglévő, futó pályázatok kontrollálása, levezénylése mellett 
lehetőségeinkhez mérten új pályázatokat adtunk be. A Magyar Falu Program keretén belül 
pályáztunk az orvosi rendelő, a művelődési ház felújítására, a közterületi játszótér, illetve a 
gépparkunk fejlesztésére. Pályáztunk a „Zalavár-Összetartozunk” rendezvényünk lebonyolítására, 
a Zalavári Sport Klubbal együttműködve a sportöltöző és a kispadok felújítására.  
Ezek közül két pályázatunk részesült pozitív elbírálásban, az orvosi rendelő és a védőnő szolgálati 
helyiségek felújítására 25.326.231,- Ft támogatást, a rendezvény lebonyolítására pedig 450.000,- Ft 
összegű támogatást nyertünk el. A szociális tüzifa pályázaton 77m3 méteres keménylombos fát 
osztottunk ki. Ez az időszak a pályázatok szempontjából kiemelkedő Zalavár életében, hiszen előtte 
egy év alatt még nem volt ennyi futó és megvalósított pályázat. Egészen pontosan 10 pályázat futott, 
melyből 5 lezárásra került.  
Jelenleg előttünk áll még a többfunkciós épület (óvoda, könyvtár, orvosi rendelő) energetikai 
korszerűsítésének, illetve az orvosi rendelő belső felújításának befejezése. A következő év feladata 
a Művelődési Ház akadálymentesítése és öltözőinek felújítása, Sármellékkel konzorciumban a 
repülőtér ipari parkjának kialakítása.  

A pályázati munka mellett Zalavár településrendezési tervének módosítása, illetve Zalavár-
Várszigeten a középkori vár területének kivett rommá való átminősítése is folyamatban van. A 
terület rendbe tételére a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának közreműködésével a 
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Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet novemberben 4 fő fogvatartottat biztosított a zöldterületi 
munkákra.  

Közterületeink és épületeink folyamatosan szépülnek, újulnak meg. Ebben az évben új festést 
kaptak buszmegállóink, padjaink, valamint festésre és kihelyezésre kerültek a virágos beton vályúk 
is. Minden évszaknak megfelelően elkészültek a közterületi dekorációk is, amelyek önkormányzati 
forrás nélkül, kizárólag a segítők felajánlásából és áldozatos munkájának köszönhetően valósultak 
meg.  

A lakosság érdekeit figyelembe véve egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a tájékoztatásra: 
elindítottuk Zalavár megújult honlapját, Facebook oldalát, több alkalommal jelentettünk meg 
Zalavári Hírmondót, illetve szórólapokon is rendszeresen tájékoztatjuk Önöket. 
Büszkén írhatom, hogy ebben az évben készült el a Hévíz Tv jóvoltából a Zalavárt bemutató 
kisfilmünk. A 2 napos forgatás alatt rengeteg támogató és segítő lakosunk bizonyította településünk 
iránti szeretetét, amely a videó minden pillanatában érezhető. 

A napokban érkezett a hír, hogy Návai Lászlóné védőnőnk a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara által odaítélt az „Év Kiváló Szakdolgozója Díj” 2. helyezettje lett. Ezúton 
szeretnék szívből gratulálni Ildikónak, büszkék vagyunk rá. 

A megújulás nem csak közterületeinket érintette, hanem hivatali és önkormányzati személyi 
változásokban is jelentősen megmutatkozott. Korábbi dolgozók munkaviszonya vagy közös 
megegyezéssel vagy áthelyezéssel szűnt meg. A megüresedett álláshelyeket sikeresen betöltöttük, 
a hivatali dolgozók lelkiismeretes munkájának köszönhetően, az adóügyek, a közigazgatási ügyek, 
a szociális ügyek, és a pénzügyek is rendezésre kerültek. Az esetleges kellemetlenségekért 
elnézésüket kérem, ugyanis a korábbi évekből származó felmerült problémákat nekik kellett 
megoldani, új dolgozókként, a járványügyi helyzet nehézségeivel küzdve.  Köszönöm nekik, hogy 
munkámat mindig segítik. Külön köszönöm az önkormányzati és hivatali dolgozók pályázati 
munkákban való részvételét, nélkülük nem tarthatnánk itt.  

Ebben az évben a járványhelyzet úgy alakította életünket, hogy két programot tudtunk 
megvalósítani. Sikeresen tudtuk megtartani a környéki települések legszebb Trianoni 
megemlékezését, illetve a „Zalavár-Összetartozunk” nevű kulturális rendezvényünket.  
A pandémia miatt idén elmaradt az Idősek napi rendezvényünk, illetve több foglalkozásunkat, 
programunkat el kellett halasztani.  
Itt szeretném megemlíteni, hogy idén ünnepeljük Művelődési Házunk 50 éves évfordulóját, ugyanis 
az épület működési engedélyét 1970. december 12-én kapta meg. Természetesen a járvány-, és az 
anyagi helyzet függvénye lesz, hogy ezt mikor tudjuk megünnepelni…mindenesetre a 
programterveink között szerepel. 

Ebben az évben rendkívüli anyagi nehézségek jelentkeztek önkormányzatunk 
költségvetésében, így sajnálatos módon rákényszerültünk az üzemi konyha átszervezésére. A 
képviselő-testület a helyzetet mérlegelve, a legköltséghatékonyabb megoldásnak a konyha 
bérbeadását látta megoldásnak. A konyha bérbeadására önkormányzatunk pályázatot írt ki, melyre 
egy pályázat érkezett. Az elbírálást követően Kőnig Roland egyéni vállalkozóval megkezdődött a 
szerződés előkészítése, majd 2020. december 07-étől ZSEBI KIFŐZDÉJE néven elindította 
vállalkozását. A gyermek-, és szociális étkezés biztosítása mellett, számtalan étellel is bővítette a 
kínálatot, ennek köszönhetően hétvégén és karácsonyi menüket is rendelhetnek. Ezzel 
településünkön új szolgáltatást vehetnek igénybe lakosaink.  
A bérbeadással a jelenlegi konyhai dolgozók közalkalmazotti munkaviszony felmentéssel 
megszűnt. Jelenleg felmentési idejüket dolgozzák az önkormányzat foglalkoztatásában. Konyhai 
dolgozóinknak ezúton is szeretném megköszönni a településünkön végzett sok évi munkájukat. 
 
A jövőre nézve rengeteg célunk, tervünk és feladatunk van. Bízom benne, hogy anyagi helyzetünk 
javulása engedi majd a következő évek fejlesztési lehetőségeit. Munkánkat a lakosság érdekeit szem 



3 
 

előtt tartva töretlen erővel végezzük és fogjuk is végezni 2021-ben. Remélem ebben Önök is 
partnereim lesznek.  
 
Külön köszönettel tartozom minden segítő kéznek, hogy ebben a rendkívül nehéz évben áldozatos munkájukkal 
segítették településünket, Zalavárt: 
 
Az önkormányzati, a hivatali dolgozóknak, az óvodai és a konyhai dolgozóknak, az iskolai 
dolgozóknak, közfoglalkoztatottjainknak, védőnőnknek, könyvtárosunknak, az Alsópáhoki 
Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak, jegyző Úrnak, Alsópáhok polgármesterének, 
alpolgármester Úrnak, a képviselő-testület tagjainak, házi orvosunknak és asszisztensének, a 
gyógyszerészünknek, segítőinknek, támogatóinknak, partnereinknek, vállalkozóinknak, a 
Nyuduvizignek, a Kis-Balaton Ház dolgozóinak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak, a 
rendezvényeink lebonyolításában résztvevőknek, a pályázatok lebonyolításában segítőknek, a 
környező települések polgármestereinek, országgyűlési képviselő Úrnak, Magyarország 
Kormányának és nem utolsó sorban Zalavár minden lakosának, hogy együtt visszük előre 
Zalavár hírnevét. 
             Lucz József 
                     polgármester 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

2020. október-november-december 

 OPTIKAI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE 

Elindult településünkön az optikai hálózat kiépítése. 2020. október 28-án a 
munkaterület átadásra került. A kivitelezést a Magyar Telekom megbízásából a 
Kanizsatel Kft. szakemberei végezték.  
A kivitelezés műszaki átadás-átvétele 2020. december 16-án megtörtént. A 
hálózat kiépítésével korszerű internet, telefon és TV szolgáltatásokat vehet 
igénybe majd a lakosság. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a 
Magyar Telekom Zrt. tájékoztatni fogja Önöket. 
 

 HALOTTAK NAPJA 

 

 

Halottak napján önkormányzatunk is megemlékezett  

Zalavár HŐSI HALOTTAIRÓL.  

Nyugodjanak békében, emléküket őrizzük!  
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 COVID-19 TELEPÜLÉSÜNKÖN 

 

Elkerülhetetlen volt, Zalaváron is megjelent a koronavírus. Több lakosunk is küzdött vagy küzd a 

vírussal, azonban eddig, aki átesett a fertőzésen szerencsésen otthonában gyógyult meg. A 

hivatalhoz érkezett határozatok alapján tudtuk tájékoztatni a lakosságot az aktív fertőzöttek és a 

hatósági házi karanténban lévő lakosok számáról. Azonban egy ideje nem érkezett COVID-19 

vírussal fertőzött személyről hatósági határozat, így nem tudunk pontos adatokkal szolgálni. 

 

Védőnői Szolgálat működése vészhelyzet idején: 

A tanácsadás és a szűrővizsgálatok a megszokott módon történnek, előre egyeztetett időpontban: 

Návai Lászlóné védőnő  

Telefonszám: +3630/3757-958 

E-mail: ildi.navai@gmail.com 

Messenger: Zalavár Védőnő 

 

Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő: 08:00 – 11:00 

Szerda: 08:00 – 11:00 

 

Amennyiben az ügyintézés személyes jelenlétet igényel, úgy kérjük előre egyeztetni 

szíveskedjenek az ügyintézővel. (Tel.: 83/354-001, e-mail: hivatal@zalavar.hu) vagy kérvényeiket 

leadhatják a hivatal postaládájában is. 

A járványhelyzet alatt, ha bármilyen segítségre szükségük van, hívjanak minket! 

 

Kormányablakbusz a vészhelyzet időtartama alatt szünetelteti a településeken kihelyezett 

ügyfélfogadást. 

 

Az őszre tervezett eb pótoltás a vírushelyzet miatt elmaradt, amint lehetőség lesz rá tájékoztatjuk 

a lakosságot. 

 

 BURSA HUNGARICA 

 

A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 3 fő zalavári diák 

„A” típusú pályázata érkezett. Mindhárom pályázat érvényes, ezért 10 hónapon keresztül, két 

egymást követő tanulmányi félévben 6.000,- Ft/hó/fő önkormányzati támogatást nyújt. 

 

 I. ZALAVÁRI FÉNYLŐ ABLAKOK  

Idén első alkalommal kerül megrendezésre az I. "Zalavári Fénylő Ablakok" esemény, melynek 

lényege, hogy december 1. és 24. között az adventi kalendárium mintájára minden nap 

felgyulladnak a fények valamelyik ház ablakában. 24 zalavári család jelentkezett, akik szívesen részt 

vesznek a programban, és feldíszítették vagy majd díszítik utcafrontra néző ablakukat. A 

kezdeményezés lényege, hogy karácsony közeledtével napról napra egyre több ablak öltsön ünnepi 

díszt, Szentestén pedig mind a 24 ünnepi díszbe felöltöztetett ablak fényben ragyogjon. A sorrend 

előzetes megbeszélés alapján alakult ki, ami a résztvevők kivételével titkos. Mindig az aktuális 

mailto:ildi.navai@gmail.com
mailto:hivatal@zalavar.hu


5 
 

napon tesszük közzé a Zalavár Község Önkormányzatának Facebook oldalán, hogy melyik utcában 

található az aznap este ”kinyíló”, vagyis ünnepi fénybe öltöző ablak.  

Bízom benne, hogy ezzel a kezdeményezéssel,   
egy kis fényt tudunk csempészni a szürke és a     
mostani nehezebb mindennapokba.  Pál Adrienn 
 

 KONYHA ÁTSZERVEZÉSE 

A koronavírus járvány negatív hatásai és a településen működő főzőkonyha hirtelen bekövetkezett 
nagymértékű veszteséges üzemelése miatt önkormányzatunk rendkívüli anyagi nehézségekkel 
küzd. Zalavár Község Képviselő-testülete a Főzőkonyha átszervezése mellett döntött. A 
Főzőkonyha bérbeadására pályázatot írt ki az önkormányzat, melyre 1 db pályázat érkezett. A 
pályázatot a polgármester érvényesnek nyilvánította, így a 2020. december 07-től új „köntösben” 
folytatódik tovább konyhánk működése. A gyermek és a szociális étkeztetés változatlanul történik. 
A 3 fő konyhai dolgozó közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 30. napjával felmentéssel 
megszűnt. 
 

 PÁLYÁZATOK 

Sajnálatos módon az anyagi gondok olyan mértékben veszélyeztetik önkormányzatunkat, hogy 

polgármesterünk nem vállalja fel a kockázatot, hogy az önkormányzat és intézményei 

működésképtelenné váljanak.  

Jelenlegi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a Magyar Falu Program „Kistelepülések járda építésének, 

felújításának anyagtámogatása” (MFP-BJA/2019.) című pályázatban a Szabadság utca járdájának  

kivitelezési munkálataihoz szükséges önrészt biztosítsa (3,5 millió Ft). Ebből az okból Zalavár 

Község Önkormányzatának Polgármestere 111/2020. (XII.03.) számú határozatával a pályázat 

elállása mellett döntött, és a 4.814.189 Ft összegű támogatást a Magyar Államkincstárnak 

visszautalta. 

 

 MIKULÁS  

December 5-én Zalaváron is meglátogatta a Mikulás 

a település gyermekeit. Kivilágított falubusszal, két 

krampusszal járta az utcákat, ahol rengeteg 

kisgyermek várta őket. 

Idén az óvodások és az iskolások Mikulás csomagját 

a polgármester és a képviselő-testület tagjai 5000-

5000,- Ft felajánlással támogatták. 

 

 TÉLI IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK 

Kérjük, a hó beköszöntével gondoskodjanak ingatlanjaik előtt a járdák tisztántartásáról.  

A közterületi járdákra kinyúló ágakat legyenek szívesek levágni, ne akadályozzák a gyalogos 

közlekedést. 
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ZALAVÁRI ISKOLA HÍREI 

Az ősz folyamán a dolgos „tanulós” napokat ünnepi megemlékezések, jeles napok és vidám 

halloween-i délután színesítette. 

A ZENE VILÁGNAPJA alkalmából közösen énekeltünk, szolmizáltunk. A muzsika hangja című 

musicalből a Dó,ré,mi... dal azóta is a gyerekek egyik kedvence. Kodály Zoltán: Háry János című 

daljátékának Á,bé,cé,dé énekét és közkívánatra a Volt nekem egy kecském - dalt "tánckísérettel" 

énekeltük el. 

Október 6-án az ARADI VÉRTANÚKRA emlékeztünk a negyedik osztályos tanulók 

közreműködésével. 

Október 19-én ünnepeltük a Magyar-Bolgár Barátság napját.  
Október 19-ére esik Csodatévő Rilai Szent János ünnepnapja, aki az ortodox egyház szentje és 
Bulgária védőszentje. A szenttel kapcsolatos egyik legendának magyar vonatkozása is van. 
A magyar vonatkozás megismerése után közösen elénekeltünk egy bolgár dalt. Fényképek 
megtekintésével képzeletben elutaztunk Szófiába, megnéztük a rilai kolostort. Majd a mesék 
világába kalandozva A bátor kiskakas bolgár népmesével ismerkedtünk meg.  
 
Az 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharcról a Sármelléki Általános Iskola 7. osztály 

tanulóinak műsorának megtekintésével, beszélgetéssel és a Magyarország az én hazám című dal 

meghallgatásával emlékeztünk meg. 

"TÖK JÓ NAP" keretében halloween-i rémséges, mulatságos délutánt tartottunk.  
Megismertük öreg Jack legendáját, dalt is tanultunk róla. Pálcikával rémnyamit csipegettünk, ijesztő 
arcot rajzoltunk. Tánctanulás után jól esett a szellemes uzsonna. 
 
Továbbra is szigorúan betartjuk a járványügyi protokollt, fokozottan odafigyelünk a higiéniára, 
hiszen mindannyiunk közös érdeke egészségünk megőrzése, az oktatás iskolai keretek között 
megtartása. 
 
November második felében a közelgő téli ünnepekre készülődtünk. Kézműves szakkörön nagyon 
szép adventi koszorúk, rajz és technika órákon mikulások és rénszarvasok, téli dekorációk 
készültek, amelyek az iskolát és az otthonokat díszítik. 
Hétfőnként az adventi gyertyák meggyújtását a gyerekek meghitt, csengő éneke kíséri.  
Bolgár órán színes, bolgár nyelvű újévi és ünnepet köszöntő képeslapot készíttetek a tanulók. 
Meghitt és örömteli a karácsonyvárás az iskolánkban. Decemberben megérkezett a várva várt 
Mikulás. Izgalom, kíváncsiság előzte meg, hiszen a járványügyi helyzet sajnos az ő érkezését is 
megnehezítette. Segítői révén megajándékozta iskolánk tanulóit. Mintha 
egy szép mesében lettünk volna, 3-szor is meglepte őket! A csoki, cukor, 
mézeskalács mellett játék és bizony egy kis virgács is volt a 
csomagokban. Nagy örömmel bontogatták az ajándékokat a tanulók.  
 
Szeretnénk megköszönni az eddigi támogatást, segítséget. 
 
Meghitt, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk 
mindenkinek! 
                                                                                           

Az iskola pedagógusai 
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… néhány gondolat a KÖNYVTÁRBÓL 

Így év vége felé általában végig gondoljuk mi volt a mögöttünk lévő időszakban. Ez az év mindenki 
számára más volt, mint korábban. Olyan kihívást kaptunk, ami sokunkat gondolkodóba ejtett. Volt 
aki tanult belőle és volt aki tovább lépett.  
Életünkben előtérbe került az „online” világ minden területen. Ki nehezebben, ki könnyebben vette 
az ezirányú akadályokat. A könyvtárban a tanfolyamok, képzések egyre kedveltebbek lettek és 
egyre többen jelentkeztek. A jelen helyzetben is folyamatosan van lehetőség képzésre, akinek igénye 
van rá csak egy kicsit most más. Igen, itt jön a képbe az „online világ”, aminek sok előnye van, de 
természetesen, mint mindennek hátránya is. Lehetőség van folyamatosan részt venni e-Learning 
képzéseken, ahol tudásunkat bővíthetjük.  
Ilyen képzések aminek szervezése folyamatban van: A mi kertünk, Kiválóság a turizmus területén, Merj 
segíteni, Okos eszközökkel okosan, Érvényesülés a munkahelyen, Vállalkozó leszek, E-Állampolgár és még 
sorolhatnám. Biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja amit keres.   
Hasonló a helyzet a színházba, előadásokra járással is. Sikerült még részt vennünk pár előadáson a 
keszthelyi Balaton Színházban, de sajnos csak néhány alkalommal. Megnéztük Koltai Róberttel a 
Lovagias ügy színdarabot, találkozhattunk Orvos-Tóth Noémivel és megtudhattuk Örökölt sorsunkat, 
Dr. Csernus Imre is elmondta, hogy lehetünk Egyensúlyban önmagunkkal és megismerhettük Csuja 
Imrét másik oldaláról az Imi mondj egy verset előadás esten. Olyan élményt nyújtott, ahol a Családi 
körtől – Ady Endrén keresztül megismerhettük Jónás könyvét. Idén szerveztünk az év elejétől 
Nordic Walking oktatással egybekötött sétákat, majd kirándulásokat itt a környéken. Sok résztvevő 
mondta el, hogy itt lakom „x” éve és még nem is jártam itt. Itt buzdítok mindenkit, hogy jövőre is 
megyünk várhatóan havonta és hívunk, várunk minden érdeklődőt. Ahol idén jártunk: Kis-Balaton 
Ház, Kányavári-sziget, Diás-sziget Fekete István emlékház, Sztupa. Ősszel elkezdtük a szenior 
táncot és a gerincjógát, amit a kialakult helyzet miatt fel kellett függeszteni.  
 
2021. évi program TERVEK – természetesen a lehetőségekhez igazodva (így időpontok nélkül) 

Cselekvő közösség megalakítása – ide várom azokat, akik szívesen részt vesznek egy olyan 

közösségben akik tesznek Zalavárért. Akik nem csak Zalaváron élnek, hanem benne élnek. Akár 

lehet minden utcában egy kis csoport akik aktívan részt vesznek az utcájuk fejlődésében. Itt nem 

minden esetben környezetünk szépítésére gondolok, igaz ez is nagyon fontos. Több odafigyeléssel, 

kedvességgel lehetünk az utcánkban egyedül lakó, élő emberekkel. Egy kis figyelmesség 

mindenkinek jól esik. Szívesen várok minden ötletet, EGYÜTT TEGYÜNK ZALAVÁRÉRT!  

Programok – hetente: szeniortánc, gerincjóga,         

  havonta, negyed évente: nagyszülők és unokák, olvasni öröm,     

  könyvtárMozi, életmódváltás egyszerűen, süssünk-főzzünk kedvünkre   

alkalmi: - idősek napja, húsvéti készülődés, kézműves vásár,   

 Ívónap, családi nap, új kenyér ünnepe, falunap - főzőverseny, búcsú,   

 őszi dekoráció - tökfaragás, adventi készülődés 

Képzések –  hetente: két alkalom angol kezdő nyelvtanfolyam 

igény szerint: webszerkesztés alapjai (fizikai),      

 e-Learning képzés (otthonról saját ütemben végezhető): A mi kertünk,  

 Kiválóság a turizmus területén, Merj segíteni, Okos eszközökkel okosan, 

 Érvényesülés a munkahelyen, Vállalkozó leszek, E-Állampolgár  

Színház –  havonta színház látogatás és zalavári előadások 
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Kirándulás – havonta: Nordic Walking séta, kirándulás       

  évente 1 – 2  autóbuszos kirándulás egy napos 

A programok, ajánlatok megtalálhatók a facebook oldalon:      

    Könyvtári Információs és Közösségi Hely Zalavár 

Igény szerint igyekszünk megszervezni mindent, várom az érdeklődést és ötleteket. Köszönöm. 

Könyvtár elérhetősége +36 30 562 7603 

 

ISTEN HOZOTT BENNETEKET ZALAVÁRON! 

BABA HÍREK 2020-BAN 

Csárdi Bori Luca 
2020.02.14. 

Csárdi Richárd és Dömötör Anett kislánya 
 

Lukácsi Máté 
2020.02.18. 

Lukácsi Ádám és Kőnig Vivien kisfia 
 

Lucz Bence József 
2020.04.07. 

Lucz József és Gálfi Anita kisfia 
 

Káté Melissza Andrea 
2020.04.19. 

Káté Károly és Pál Emese Krisztina kislánya 
 

Budai Patrícia és Budai Napsugár 
2020.06.14. 

Budai Ágnes Klára kislányai 
 

Nagy Krisztián 
2020.06.18. 

Nagy Kálmán Zoltán és Varga Vivien Bianka kisfia 
 

Tislerics Tamás 
2020.09.01. 

Tislerics József és Koller Mónika kisfia 
 

Dezső Dominik 
2020.09.03. 

Dezső József és Detkovits Viktória kisfia 
 

Lejla Lilien 
2020.11.24. 

Jánka András és Németh Viktória kislánya 
 

Papp Fanni 
2020.11.26. 

Papp Péter és Bihari-Horváth Barbara kislány 
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NYUGODJANAK BÉKÉBEN 

2020-ban elhalálozott zalavári lakosok     

 

Bartus Jánosné – 2020.01.19. 

Saffer Jenő Endre – 2020.01.26. 

Soós Lajos – 2020.02.01. 

Czakó László – 2020.02.12. 

Baranyai Lászlóné – 2020.02.23. 

Fülöp József – 2020.03.04. 

Márkus István – 2020.03.06. 

Kerék József – 2020.05.21. 

Kolompár Józsefné – 2020.08.16. 

Soós Józsefné – 2020.08.25. 

 

 

A ZALAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ 50 ÉVES 
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Aranyosi Ervin: Újévi szonett 

Minden Új év, csak egy újabb lépés 

utadon mit itt jársz, lent a Földön. 

Kísérjen öröm, és ne legyen kísértés, 

láss át a jövőt még takaró ködön! 

Keresd, kutasd, hogy mi is a te célod, 

s az utazásod élvezd végig közben, 

ne csak kívülállóként, teljesen legyél ott! 

Lelked hadd fürödjön a tiszta, néma csöndben! 

Álmaidat váltsd fényesen valóra, 

használd hozzá élő képzeleted! 

Legyen boldog minden megélt perc, s óra, 

mit Teremtőd a léthez megadott neked! 

Ha utadon majd a szeretet vezérel, 

meglásd, a célhoz könnyen, repülve érsz el! 

 

 


