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ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Kérem az újonnan vásárolt ingatlanok (lakóház esetén) tulajdonosait, hogy az adásvételeket
szíveskedjenek a hivatalban bejelenti. Továbbá ha bármilyen adatváltozás felmerül a helyi
adókkal kapcsolatban kérem, jelezzék.
Stadler Eszter adóügyi ügyintéző


SZÉPKORÚ LAKOS KÖSZÖNTÉSE

Nagy
szeretettel
köszöntöttük
Zalavár
szépkorú lakóját, Király Gáborné, Ili nénit, aki
február 04-én betöltötte a 90. életévét. E jeles
alkalomból köszöntötte Zalavár polgármestere
Lucz József, Dr. Bangó Tamás jegyző és Pál
Adrienn kirendeltségvezető. A Zalavár Község
Önkormányzatának nevében még sok-sok
egészségben, szeretetben eltöltött boldog
éveket kívánunk. Isten éltesse!


SÜTŐOLAJ-PONT LÉTESÍTÉSE
Településünk a környezettudatosság jegyében SÜTŐOLAJ-PONTOT
hozott létre az önkormányzat Ady utcai bejáratánál (Zalavár, Dózsa Gy.
u. 1.), ahol a lakosság térintésmentesen leadhatja az elhasznált olajat
vagy zsírt. A leadott sütőolajat lezárt eredeti csomagolásban, lezárt
PET palackban vagy lezárt befőttesüvegben kell a gyűjtőbe helyezni!
Az összegyűjtött olaj 100%-ban újrahasznosításra kerül: a feldolgozás
során bioetanol készül belőle.
Egyetlen liter használt sütőzsiradék 1 millió liter
ivóvizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni.
Magyarországon a háztartásokban évente több
10.000 liter sütőolajat és sütőzsírt használnak fel,
mely egy része a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe és a
természetbe kerül.
Vigyázzunk a környezetünkre!
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NÁVAI LÁSZLÓNÉ ELKÖSZÖNÉSE

Kedves Gondozottjaim! Kedves Zalaváriak!
30 éve – 1990. augusztus 15-én- pályakezdő védőnőként
kerültem a településre. Az itt eltöltött szép és tartalmas
évek után úgy döntöttem, hogy segítő tevékenységemet
más módon folytatom tovább.
Köszönöm a település minden lakójának a védőnői
hivatásom gyakorlásához nyújtott segítségét és
támogatását!
Területi védőnőként Zalavár és Sármellék község
Égenföldi része tartozott az ellátási területemhez.
Köszönöm valamennyi gondozott családomnak, hogy
életük egy szakaszának részese lehettem!
Szülőként először hallani magzatunk szívhangjait, látni
kisbabánk mosolyát, érezni az apró kezek ölelését,
aggódva, de büszkén figyelni gyermekünk ügyesedését,
önállósulását; ugye milyen jó dolog?
Én védőnőként gyakran láthattam, és velük együtt
élhetem át ezt a csodát…
Viszem őket magammal a szívemben!
Az elmúlt három évtizedben 4 zalavári és 2 sármelléki polgármesterrel dolgoztam együtt.
Célunk a védőnői tevékenységet érintő kérdésekben mindig azonos volt: minél magasabb
színvonalú és minél szélesebb körű ellátást nyújtani, ezért mindig akartunk és jól tudtunk
együttműködni. Köszönöm segítségüket és támogatásukat!
A helyi intézmények és a község támogató közössége, a folyamatos önképzés és kapcsolatépítés
révén a mindennapi munkán kívül sok színes programot tudtunk megvalósítani.
A Kismama és Baba-Mama Klubok, babamasszázs alkalmak, szűrővizsgálatok, Mályva program
mellett a társszervezőként megélt tartásjavító tornák, gyógyúszás, az iskola melletti közösségi park
(játszótér), a „3H”-s programok is mind-mind kedves emlékek.
Ahhoz, hogy ezek a programok így tudjanak megvalósulni, kellett a településen élők nyitottsága,
befogadása és támogatása, amit ezúton is hálás szívvel köszönök!
A harminc év alatt számos kollégával dolgoztam együtt, önkormányzati, óvodai, iskolai és egyéb
területen (pl. konyha, könyvtár, takarítónők, közmunkások stb.) Mindnyájuknak köszönöm az
inspiráló gondolatokat, támogató segítséget, közös munkát!
Családom és közvetlen kollégáim emberi és szakmai támogatása szavakba nem foglalható, „aranyat
ért”; erőt és stabil hátországot adott a védőnői hivatásom gyakorlásához.
Szívembe zártam Zalavár községet és lakóit, az itt megélt sok szép emlékkel és szeretettel töltekezve
indulok tovább az általam választott új úton.
Kívánok a település minden lakójának jó egészséget, derűs, boldog napokat!
Szeretettel: Návainé Ildikó védőnő
Kedves Ildikó, Kedves Védőnő néni!
Nem fog eltelni úgy nap, hogy Zalavár lakosai ne emlegetnének. Az itt eltöltött 30 év hosszú, de
tartalmas időszak volt munkásságodban. Hálás szívvel szeretném megköszönni minden zalavári
lakos, minden ellátott kismama, a kezeid alatt felnőtt összes gyermek nevében, hogy áldozattal,
maximális szakmai tudással és magas színvonalon végezted védőnői hivatásodat településünkön.
A kedves szavaid, a tanácsaid, a programszervezéseid mind-mind nagyon fognak nekünk
hiányozni.
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De kívánom, hogy új utadon találd meg céljaidat, a hivatásodat, mellyel folytathatod az emberek
iránti elkötelezett segítségnyújtásodat.
Mi mindig nagy tisztelettel és szeretettel gondolunk Rád!
Köszönjük a 30 éves munkádat!
Lucz József polgármester


„ZALAVÁR BÜSZKE RÁM” PROGRAM

2020. március 18-án hatályba lépett az Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021. (III.17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Új rendkívüli települési támogatási program került bevezetésre településünkön, mely a „Zalavár
Büszke Rám” program nevet kapta.
A gyermek születésekor, óvodai és iskolai kezdéshez kapcsolódó költségek mérséklésére, illetve a
65. életévüket betöltött, és annál idősebb lakosok szociális támogatására adható:
- A gyermek születését követően egyszeri 30.000,- Ft
A gyermek születésétől számított 6 hónapos koráig lehet benyújtani a kérelmet a hivatal
szociális ügyintézőjénél
- A gyermek a Zalavári Óvodába történő beíratását követően egyszeri 20.000,- Ft
A gyermek a Zalavári Óvoda köznevelési intézménybe történő beíratását (ideértve az
intézménybe történő átírását is) követően, abban az esetben ha igénybe is veszi az óvodai
szolgáltatást. A beíratástól számított 60 napig lehet benyújtani a kérelmet a hivatal szociális
ügyintézőjénél.
- A gyermek a Sármelléki Általános Iskola Zalavári Telephelye alsó tagozatába történő
beíratását követően egyszer 25.000,- Ft
A gyermek a zalavári általános iskola köznevelési intézménybe történő beíratását (ideértve
az intézménybe történő átírását is) követően, abban az esetben ha igénybe is veszi az iskolai
szolgáltatást. A beíratástól számított 60 napig lehet benyújtani a kérelmet a hivatal szociális
ügyintézőjénél.
- 0-18 éves korú gyermekek részére nevelési támogatás minden évben egyszer 10.000,- Ft
Benyújtási határidő: szeptember 01. és szeptember 30. között
- A 65. életévüket (adott év december 31-ig betölti a 65. életévét) betöltött és idősebb
lakosok részére évente egyszeri 10.000,- Ft
Benyújtási határidő: október 01. és október 30. között
A támogatások igénybevételének feltételei:
- A támogatási kérelem kitöltése, leadása és a szükséges dokumentumok csatolása (minden
esetben a közös háztartás tagjainak jövedelemigazolása)
- A kérelmezőnek Zalavárban bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell
rendelkeznie és életvitelszerűen is Zalaváron él
- Az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj (28.500,-)
mindenkori legkisebb összegének a 700%-át (199.500,-)
Részletekről folyamatos tájékoztatást fogunk adni!
Érdeklődni lehet a 83/354-001-3-as melléken vagy a hivatal@zalavar.hu e-mail címen.
Pál Adrienn kirendeltségvezető, szociális ügyintéző
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ORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében benyújtott orvosi rendelő felújítására
25.326.231 forint összegű támogatást nyert. A pályázati támogatásból sikeresen és teljes körűen
megvalósult a Zalavári orvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyiségeinek felújítása és az
elektromos hálózat korszerűsítése.
Az orvosi rendelő előtere, váróterme és a kezelő helyiségei új járólap és csempe burkolatot kaptak.
A védőnői szolgálat előtere, váróterme és a védőnői kezelő helyiségei szintén új járólap, csempe
burkolatot kaptak. Ezen helyiségek mindegyike álmennyezetet és festést kaptak. Az elektromos
hálózat felújítása megtörtént, melybe beletartozott a helyiségek újra vezetékelése, a mennyezeti
lámpák és a fali kapcsolók, dugaljak cseréje is.
A rendelő előtti terasz új vasszerkezetet, új polikarbonát fedést kapott. A terasz térkő burkolatot
kapott és kialakításra került a teraszra felvezető mozgáskorlátozottak számára a rámpa is.
Az épület műszaki átadás-átvétele 2021. március 05-én megtörtént, Dr. Németh András pedig 2021.
március 22-től újra a régi helyén (Zalavár, Dózsa Gy. u. 61.) várja pácienseit.
ilyen volt…

…ilyen lett

ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA
Kedves Zalaváriak, Kedves Támogatók!
Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt években az SZJA 1%-val és adományával támogatott
bennünket. Kérjük adója 1%-val 2021-ben is támogassa alapítványunkat.
Zalavárért Közalapítvány adószáma: 18959363-1-20
Számlaszám: 11749039-20071965
Kiss Ferencé Kuratórium elnöke

KERTI HULLADÉK ÉS AVAR ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI
2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig a 7/2000. (VII.20.) önkormányzati rendelet alapján az égetési napok:

HÉTFŐ, SZERDA, SZOMBAT
16:00 ÓRA UTÁN
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AZ ÜNNEPLŐ FALU
forrás: Száz magyar falu – ZALAVÁR-

Húsvéti szokások Zalaváron
A húsvétra készülés a nagy tavaszi tisztogatások ideje:
meszeltek, takarítottak, mostak, fürödtek. A nagyhét
utolsó napja félünnepnek számított. A mezőn nem
dolgoztak, a nők templomba mentek: nagycsütörtök az
utolsó vacsora, az oltáriszentség szerzésének napja,
elhallgatnak a harangok, „a harangok Rómába mennek”,
helyettük kereplők szólnak.
Nagypéntek, Krisztus halálának napja szigorú böjt. Nagyszombaton a feltámadásig böjtös ételt
ettek. A feltámadási körmenet előtt került sor a tűzszentelésre. A környék többi falujához hasonlóan
itt is húsvétvasárnap hajnalán volt a Jézuskeresés, amit sirató néven emlegetnek. Hajnalban
indultak a templomba és reggelig imádkoztak, énekeltek.
Húsvétvasárnap reggelén az asszonyok kövesztett (főtt) tojást, kövesztett sonkát, tormát, kalácsot,
sót, bort csomagoltak a szép szőttessel leterített kosárba. Az étel megáldását reggel hét órakor
végezte a plébános, addig a családban nem evett senki semmit. Hazaérve a kosártakaróra kirakott
szentelt ételből vett első falatot a család egyszerre vette a szájába. Az első falat után már mindenki
annyit ehetett, amennyi jól esett.
A szentelt ételekből az állatok is kaptak, helyenként a gyümölcsfák is, s a maradékot is fölhasználta
a régi ember. Szemétbe sohasem kerülhetett.
Húsvétvasárnap a mise előtt adták át a keresztanyák az ajándékot keresztgyerekeiknek. Vágott
zsebkendőbe (fehér lyukhímzéses kendő) kötötték a három hímes tojást, a mákos, a diós vagy
lekváros patkót. Az első húsvétkor a keresztanya egy-egy szép piros almát, piros tojást és
pirosbarnára sült zsömlét ajándékozott a keresztlányának, hogy olyan szép, erős, egészséges legyen
a gyermek, mint azok.
Húsvéthétfőn régen a lányokat vödörrel öntözték le. A locsolásért piros hímes tojás járt, amit leány
maga írt nagypéntek napján.
Fehérvasárnapon ( húsvétot követő vasárnap) ért véget a húsvéti ünnepkör, ilyenkor mindig
lakodalom volt a faluban.
Sendula-Nagy Zita közművelődési asszisztens

 ÓVODAI HÍREK 
A koronavírus járvány miatti intézkedések óvodánk több programját is érintik. Elsősorban azokat,
amelyeket az elmúlt években a szülők részvételével szerveztünk. Így elmaradt az első félévben a
nyilvános Márton-napi lámpás felvonulásunk, az adventi műhely és a karácsonyi ünnepélyünk is.
A farsang a vidámság, a bálok időszaka. Február első felében ennek jegyében teltek óvodai
mindennapjaink is: Medve-hét, fánksütés, dalos-táncos hétköznapok. OVI-Farsangunkat február
16-án, húshagyó kedden tartottuk. Az elmúlt évhez hasonlóan a gyerekek egész nap jelmezben
lehettek, de sajnos, a járványveszély miatt a szülőket ekkor sem fogadhattuk. Köszönjük a
Szülőknek a szép és ötletes jelmezeket!
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Az elmúlt évekhez hasonlóan óvodánkat, illetve programjainkat anyagi és tárgyi eszközökkel most
is támogatta, támogatja a Szülői Szervezet, melyet ezúton is köszönünk!
Óvodánk Szülői Szervezetének célja, hogy az Óvodavezetővel, az óvodával szorosan
együttműködve óvodásaink hétköznapjait, ünnepeit, rendezvényeinket színesebbé, örömtelibbé
tegyék és támogatást nyújtsanak a gyermekek élményszerző kirándulásaihoz.
Sajnos, óvodán
kívüli programot, kirándulást eddig ebben a nevelési évben nem szervezhettünk. A járványhelyzet
nemcsak ezt, de a korábbi, jól „bevált menetrendet” is felülírta. A hagyományos Márton-napi „Libabál” helyett új lehetőséget keresett a Szülői Szervezet Vezetője, Vezetősége. Vasgyűjtést szerveztek
óvodánk javájára, amely a község lakóinak, a szülők aktív, segítő munkájának, valamint a
Zalavárért Közalapítvány közreműködésének köszönhetően eredményesen zárult. Mindenkinek,
aki valamilyen formában részt vett e programban, köszönjük a segítő együttműködést! Az ebből
származó bevételből a felújított gyermekmosdóba színes függönyöket vásároltak, örömtelibbé
tették óvodásaink téli ünnepeit (a Mikulást és a Karácsonyt), a farsangi hangulat fokozásához is
nagymértékben hozzájárultak. A Húsvét is bővelkedik majd meglepetésben.
Bízunk abban, hogy lesz lehetőségünk felkeresni a Kis-Balaton Látogatóközpontot, a
Farmot és ismét szervezhetünk egy jó hangulatú szülős kirándulást is.

Garabonciás

Jelenleg, a veszélyhelyzeti intézkedések miatt óvodánkban 2021. március 8-tól április 7-ig
rendkívüli szünet van, mely idő alatt a legszükségesebb esetben, a dolgozó szülők kérésére a
gyermekfelügyeletet biztosítjuk.
Závec Károlyné
óvodavezető

 ISKOLAI HÍREK 
Zalavári iskolások
Mikulás után szorgos kezek ügyeskedtek és a szép fenyőfából gyönyörű karácsonyfa lett. Ünnepi
hangulat varázsolódott iskolánkban. Éneklést az ajándékbontás önfeledt pillanata követte.
Januárban megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról a Sármelléki Általános Iskola tanulóinak
műsorával.
Hó ugyan rövid ideig borította az iskola udvarát, de hóemberek készültek és kipirosodott,
mosolygó arcokat láttunk a szünetek végén. Az aulát és a termeket is téli rajzok, hóemberek és
papírszánkók díszítették.
Február első hetében közösen hajtogattuk a boszorkánylépcsőket, színes álarcokkal tettük vidámmá
az iskolát. Izgalommal, lelkesedéssel várva elérkezett a péntek délután, a farsang. Jelmezes
felvonulás, tánc, játék, tombolázás vidám hangulatban zajlott. A télűző programunkat finom
farsangi fánk elfogyasztásával zártuk.
Március 3-án Bulgária Felszadulásának Napján versekkel, dalokkal köszöntötték bolgár
népviseletbe öltözve diákjaink Bulgária Nemzeti Ünnepét.
Sajnos március 8-tól digitális oktatásra kellett átállnunk. Az online oktatás során virtuálisan
találkozhatnak egymással és a tanító nénikkel a tanulók. Ez azért egy kicsit könnyíti a tanulást
számukra.
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A tanév elejétől fennálló járványügyi helyzet miatt az intézményen kívüli és az óvodásokkal közös
programjaink elmaradtak, illetve a hagyományos programok csak zárt körben tarthatók.
Fényképekkel, videókkal mutatjuk meg családias és nagyobb eseményeinket, mindennapjainkat.
A leendő elsősök és szüleik Iskolába hívogató levélből tájékozódhatnak iskolánkról.
Minden tanévben lehetőséget biztosítunk a beiskolázás előtt álló gyerekek és szüleik részére, hogy
bepillanthassanak iskolánk életébe. Sajnos a vírushelyzetre való tekintettel, ebben az évben csak
virtuálisan (Nálunk mindig történik valami…) és írott formában van lehetőség arra, hogy
megismerjék az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkánkat, amelyek a játékosságon,
kreativitáson, egyéni bánásmódon – tehetséget támogató és tanulást, fejlődést elősegítő módszerek
alkalmazásán, tanulói együttműködésen alapulnak. Az empatikus, toleráns tulajdonságra, a másik
tiszteletben tartására – fokozottan hangsúlyt helyezünk. A közös tanulás, játék mindenki számára
egyformán örömteli, eredményes akkor lesz, ha szavaikkal, cselekedeteikkel segítik egymást a
gyerekek. A családias légkört az a tény is erősíti, hogy régóta tanítunk a zalavári iskolában, így a
szülőket, nagyszülőket és testvéreket jól ismerjük és ők is minket. A leendő elsős gyerekek
beilleszkedését, az óvoda-iskola átmenetet a zalavári óvodával való jó kapcsolatunk és a
szeretetteljes légkör segíti.
Dr. Petrovicsné Frigyer Anita

Iskolába hívogató
Kedves Szülők!
Felelősséggel járó döntés előtt állnak, amikor
gyermekük számára iskolát választanak. Önök
bizonyára
azt
szeretnék,
hogy
gyermekük
képességeinek megfelelően fejlődjön és boldogan,
kiegyensúlyozottan érezze magát az iskolai
közösségben.
Minden tanévben lehetőséget biztosítunk a beiskolázás
előtt álló gyerekek és szüleik részére, hogy
bepillanthassanak
iskolánk
életébe.
Sajnos a
vírushelyzetre való tekintettel, ebben az évben csak virtuálisan (Nálunk mindig történik valami…)
és írott formában van lehetőség arra, hogy megismerjék az
iskolánkban folyó nevelő-oktató munkánkat, amelyek a
játékosságon, kreativitáson, egyéni bánásmódon – tehetséget
támogató és tanulást, fejlődést elősegítő módszerek
alkalmazásán, tanulói együttműködésen alapulnak. Az
empatikus, toleráns tulajdonságra, a másik tiszteletben tartására
– fokozottan hangsúlyt helyezünk. A közös tanulás, játék
mindenki számára egyformán örömteli, eredményes akkor lesz,
ha szavaikkal, cselekedeteikkel segítik egymást a gyerekek. A
családias légkört az a tény is erősíti, hogy régóta tanítunk a
zalavári iskolában, így a szülőket, nagyszülőket és testvéreket jól
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ismerjük és ők is minket. A leendő elsős gyerekek beilleszkedését, az óvoda-iskola átmenetet a
zalavári óvodával való jó kapcsolatunk és a szeretetteljes légkör segíti.

Kedves Leendő Elsősök!
Az idei tanévben sajnos a közös óvodai-iskolai programjaink, személyes találkozásaink nem
valósulhattak meg, így ezúton szeretném nektek bemutatni iskolánkat.
Az iskola épületét, osztálytermeket közösen díszítjük az évszakoknak, jeles napoknak megfelelően.
A tanulók által készített rajzokban, hajtogatásokban az alkotás és a közösség szeretete érezhető. Így
egy kicsit a sajátjának tekinti mindenki az iskolánkat. Akárcsak az óvodában, itt is fontosnak tartjuk
a közös munkálkodást, beszélgetést, együttlétet és játékot. Ezek a tevékenységek a tanórákon és a
délutáni foglalkozásokon is jelen vannak. A jeles napokról, ünnepekről és mint egy nagy család- a
születésnapokról is megemlékezünk kis ünnepség formájában. A tanulás mellett vidám hangulatú
rendezvények színesítik napjainkat.
A tanórákon változatos feladatokkal, tevékenységekkel sajátítják el a tanulók az ismereteket,
megismerik a tudáshoz vezető tanulási technikákat. A tankönyvek mellett játékos gyakorlatok,
interaktív (számítógépes) feladatok végzése közben tanuljunk meg olvasni, írni és számolni. A saját
élményeinket, történeteinket - óvodás, otthoni – megosztjuk egymással, hozzákapcsoljuk az iskolai
tapasztalatokhoz.
Mindenkire egyformán odafigyelnek a tanító nénik és
sok idő jut a gyakorlásra, a pontos munkára. Ez a kis
létszám nagy előnye. Testnevelés órán együtt
mozgunk, új mozgásformákat tanulunk, egyéni és
csapatjátékokban, versenyeken mutatják meg a
gyerekek, hogy mennyit ügyesedtek, milyen gyorsak
lettek. Éneklünk, rajzolunk és egymástól is új dolgokat
tanulunk.
Bolgár nyelvvel játékos formában ismerkednek meg az
elsősök, izgalmas verseket, énekeket és más népek
szokásait megismerni bolgárul. 4. osztálytól
kezdődően a bolgár mellett angol nyelvet és
informatikát is tanulnak tanulóink.

Iskolánkról bővebb tájékoztatást honlapunkon és közösségi oldalunkon találnak:
https://www.sarmellek-iskola.hu/
https://www.facebook.com/groups/1840545282896790

Szeretettel várunk iskolánkban!
Feiler Zsuzsanna
intézményvezető

Dr. Petrovicsné Frigyer Anita
tanító néni
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 KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR HÍREK 
A Zalavári Közösségi Színtér és Könyvtár örömmel jelenti, hogy az akadálymentesítés megtörtént,
így mindenki számára, akadály nélkül látogatható az intézmény. Illetve a pandémiás korlátozások
miatt még korlátozva. Az online tér lehetőségeit érdemes kihasználni, mert egyre jobban beépül a
mindennapjainkba. Az élet digitális, tanulj meg élni benne programot 2019-ben indítottam el, illetve
akkor volt a számítógép ismerete képzés is. Akkor még nem gondolt rá senki, hogy rövidesen
szüksége lesz az ismeretekre. Azon dolgozunk folyamatosan, hogy a kialakult helyzetet áthidaljuk
és az igényeknek megfelelően minél szélesebb körben tudjuk teljesíteni az érdeklődéseket.
Könyvkölcsönzés és könyv visszavétel működik előre egyeztetés alapján és a szabályok maximális
betartása mellett. Újra indult, illetve folytatódik a múlt évben felnőttképzés formájában elkezdett
ingyenes angol nyelvtanfolyam itt helyben, Zalaváron. Vannak folyamatosan eLearning ingyenes
képzések, amire egyre több jelentkező van. A képzést mindenki tudja otthon, saját ütemében
végezni. Nem kell hozzá más csak érdeklődés, internet és eszköz. Itt jegyezném meg, folyamatban
vannak pályázati források felkutatásai, hogy minél több ember tudjon élni a lehetőségekkel. Az éves
tervben szerepelnek változatlanul a további képzések, szakkörök, klubok alakítása (gyöngyfűző,
hímző, sütő-főző), a lehetőségnek megfelelően jóga, szenior tánc, színházlátogatás itt helyben
Zalaváron is (helybe hozzuk a színházat), kirándulások, programok szervezése. Aki teheti kérem
csatlakozzon a Zalavár - KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR és KÖNYVTÁR facebook csoporthoz, mert itt kap
folyamatos tájékoztatást az aktuális lehetőségekről. Tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy
átmenetileg változott a KÖNYVTÁR nyitva tartása: Hétfő, Péntek 10:00 – 15:00
Szerda 10:00 – 17:00
Az átmeneti változtatásra azért került sor, mert jelenleg az NMI képzésén veszek részt. A tudást,
információt, amit ott szerzek szeretném mielőbb Zalavár közösségi életében alkalmazni,
kamatoztatni.
Mohácsiné Haraszti Ilona – Miru – közművelődési asszisztens, könyvtáros
Az aktuális programokról, képzésekről, eseményekről folyamatosan a facebook –

Zalavár Közösségi Színtér és Könyvtár oldalon található
Néhány írás a tanfolyamon, képzésen résztvevőktől
Első alkalommal egy informatikai tanfolyamon vettem részt először kicsit kétkedve indultam, de
úgy gondoltam, hogy veszteni valóm nincs és beigazolódott, hogy jó helyre jó kis közösségbe
cseppentem! Egy kis tanulás vidám csapattal. Informatikai tanfolyam után részt vettem e-learning
tanfolyamon a nyitok rendszerén keresztül! Most jelenleg angol tanfolyamra járok. Nem mondom,
hogy nem voltak és lesznek nehézségek, de mindig kapok egy jó szót biztatást és haladunk előre! A
képzéseket ajánlanám mindenkinek, aki kicsit is szeretne tanulni és egy kis csapat része lenni,
hiszen a megszerzet tudás a miénk! Köszönöm, hogy lehetőséget kaphattam, hogy részese lehettem
/lehetek a tanfolyamoknak!
Köszönöm, hogy így fogadtatok el ahogy vagyok. Mozgássérültként sem kell keseregni, hanem csak
pozitívan és sikerülni fog! Köszönöm a kis csapatnak!
Üdv: Betti

Azok az emberek közé tartozom, aki már a második képzésen
vesz részt. Az első nagyon jól telt el mert, felfrissült az
informatikai ismeretem és méghozzá új emberekkel
ismerkedhettem meg. Most a második képzésem, amin
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angolul tanulok meg beszélni, bár nehéz, így is örömmel veszek rajta részt. Sajnos most online
tanulunk, de így se tántorít abban vissza, hogy megtanuljam és sikeresen elvégezzem a tanfolyamot.
Örülök, hogy a csapat részese lehetek, és amiből a későbbiek során profitálhatok.
Köszönettel Kurucz Barnabás

Mindig örömmel megyek a könyvtár által szervezett programokra,
mert a hasznos tudás mellett élményeket is kapok, és ami a
legfontosabb, közösségben lehetek. Az ingyenes nyelvtanfolyam
óriási lehetőség, hiszen mindannyian tudjuk, mennyibe kerülne ez
piaci alapon, nekünk pedig csak tanulással kell fizetni érte. Ráadásul
még csak ki sem kell mozdulnunk a faluból hozzá!
-

egy lelkes tanuló -

Tapasztalatom a Könyvtári tanfolyamokról és szervezésről: A mai tanfolyamok szervezése során
elengedhetetlen, hogy felmérjék, melyek az épp aktuális trendek, tanulási igények, valamint fontos,
hogy mindezekkel folyamatosan lépést is tartson a szervező. Ehhez első körben a tanfolyamra
jelentkezőket kell ismerni és hozzájuk igazítani képzést, illetve kiválasztani a megfelelő képzési
formát, hiszen a legnagyobb hatékonyság akkor érhető el, ha a tanulók preferenciáit tartják az
elsődleges helyen. Ezt a Könyvtár által szervezet tanfolyamokon magam is tapasztaltam, hiszen
napjainkban már lényegesen fontosabb szerepet tölt be a tanulás során az intenzitás, az egyedi
ütemezés, elsajátíthatóság, a gyakorlatiasság és alkalmazhatóság, de mégis a csoportos projekteken
és közös munkán alapszik a tanulás. Az is tetszett, miszerint figyelembe vette a szervező a tényt,
hogy felnőttekről van szó és szokásainkhoz, olyan tanulási segédleteket választott, amelyeket szinte
minden nap használunk, mint például videók, zenei anyagok, különféle játékok, közösségi
platformok, illetve internetes fórumok. Számos eszköz is rendelkezésre áll a tanuláshoz, (okos
telefon, laptop, tablet, számítógép) mely azt eredményezi, hogy szinte bárhol, bármikor el tudjuk
sajátítani és végezni tanulmányainkat. Két tanfolyamon is részt vettem-veszek és mindkettő
megfelel a közösségi normák és a fejlődő munkaerő-dinamika változásainak. Ennek következtében,
mint munkavállaló ma már sokkal mobilisabb és kevésbé elkötelezett vagyok a munkahelyemhez,
munkaadómhoz, mindez pedig azt eredményezi, hogy sokkal könnyebben is váltok a munkahelyek
között, addig, amíg az elvárásomnak megfelelő helyet meg nem találom.
Lucz Tímea

Zalavár a MI kis FALUNK, vigyázzunk rá!
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” - mondta gróf Széchenyi István

A metszőollók ütemes kattogása jelzi, hogy a kertekben megindult a tavaszi munka. És ezzel,
automatikusan beindul a "népbetegség", hogy azonnal el kell égetni. Pedig a nyers ágak, avar
elégetése nemcsak a levegőt, hanem az egészséget is megterheli. Most sokan azt mondják, hogy de
régóta így csináljuk. De éppen itt az ideje, hogy ezen változtassunk. (100 évvel ezelőtt még Tv sem
volt, ma meg órákat fekszenek előtte az emberek.) Gondolom sokan hallottak róla, hogy idén
februárban Magyarországot elmarasztalták a levegő szennyezettségéért.
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Most nem mennék bele, hogy milyen anyagok kerülnek a levegőbe egy-egy égetés során, de nagy
részük szemet, légzőszervet izgató, irritáló, rákkeltő anyag. 100 kg avar égetésével 90 millió m3
levegőt szennyezünk egészségügyi határérték felett, amely kb. egy közepes méretű település teljes
légköre egy estén. Abba meg bele se gondoljunk, hogy mi kerül a levegőbe, ha műanyagot, gumit,
PET palackot és minden "nem kerti hulladékot" égetnek felelőtlen emberek. Ami természetesen
minden körülmények között TILOS!
A környezetvédelemről szóló törvény a helyi önkormányzatok kezébe adja az avarégetés
szabályozásának lehetőségét. Amennyiben egy település önkormányzata nem alkot rendeletet az
avarégetésről úgy alapesetben tilos. Én az önkormányzat honlapján nem találtam erről szóló
rendeletet, de a közszájon forgó hétfő-szerda-szombati tűzgyújtás nyilván egy korábban meghozott
rendeletből adódik. De mit is tehetünk égetés helyett?
A legjobb megoldás a komposztálás. Miért? Először is
a levegőt nem szennyezzük. Másrészt a zöld
hulladékunkból egy év múlva ingyen humusz lesz,
amit sokrétűen felhasználhatunk. A legfrissebb
kutatások megállapították, hogy mindenféle kerti
hulladék kiválóan komposztálható. Igen még a dió és a
tölgy levele is a tévhitekkel ellentétben. A
komposztálás nem megy egyik pillanatról a másikra,
de érdemes, hiszen nagyon jó humusz keletkezik.
Felhasználhatjuk a kiskertben, palántázáshoz, virágültetéshez is. A komposztálás nem igényel nagy
beruházást és mivel falun élünk, mindenkinek van egy kis eldugott helye a kert végében, ahol ez a
lehetőség adott. A legfontosabb, hogy a komposztnak érintkeznie kell a talajjal, hogy a lebontó
szervezetek bele tudjanak költözni és el tudják végezni a munkájukat és néha érdemes meglocsolni.
A komposztálandó dolgok minél kisebbek legyenek, így nem vesz igénybe túl sok időt a folyamat.
Beletehetünk mindenféle zöld hulladékot, aprított ágat, zöldség- és gyümölcshéjat, kaszáláskor
összegyűjtött füvet. A kártevőktől sem kell tartani, mivel a komposzt hőtermelésre képes és a
kártevőket elpusztítja. Természetesen tartsuk szem előtt, hogy nem szemétkupacot alkotunk, tehát
ne dobáljunk bele kezelt faanyagot, műanyagot, csontot, hamut és nem jó a vegykezelt déli
gyümölcsök héja sem! Bátran merjünk bele vágni a komposztálásba! Gyermekeink és jövőnk
érdekében inkább ehhez nyúljunk, mint a gyufához. Éljünk tisztább levegőben Zalaváron!
Lázár – Stubics Anna

KOMATÁL Program 2021
„Komatálat hoztam, fel is aranyoztam”
A Komatál Program legfontosabb célja, hogy közösségépítő folyamatot indítson el szerte a Kárpátmedencében azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a helyben élők tudatosan készüljenek az újszülött
gyermekek érkezésére, és közösen tervezzék meg a
gyermekágyas édesanyáról és családjáról való gondoskodás
folyamatát. Ezzel nem megzavarva a Család minden napjait, de
egy kis segítséget nyújtva.
Az újszülött világra jöttét nem csak a család, a rokonok, hanem
a település is nagyon várja. Tudjuk, hogy a kis ember érkezése
erősíti, értékessé teszi kis közösségünket. A követő időszakban a kismama környezetében élők –
barátok, ismerősök, szomszédok, rokonok – egymást naponta váltva friss, főtt étellel gondoskodnak
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az anyukáról és családjáról. Erősítjük a tudatot, hogy nemcsak akkor segíthetünk, ha rokoni
kapcsolatban vagyunk, hanem akár akkor is, ha csak valamelyik családtagot ismerjük.

 KEGYELETI HÍREK 
Megrendüléssel tudatjuk Zalavár lakosaival, hogy,
 Varga Tiborné (Margit néni) nyugalmazott tanítónő 2021. március 17-én, életének 84.
évében örökre megpihent. Hosszú évekig tanított a Cirill-Metód Általános Iskola alsó
tagozatán, Zalavár Község Önkormányzata, Zalavár lakosai és volt tanítványai szeretettel
emlékeznek Rá!
 Gyuriga Károly Atya Zalavár volt plébánosa 2021. március 19-én örökre megpihent.
Zalavár Község Önkormányzata, Zalavár lakosai és hívei szeretettel emlékeznek Rá!
Emléküket örökre megőrizzük!

 HÚSVÉTI DEKORÁCIÓ 
Településünk szorgos lakosai a hétvégén elkészítették ünnepi díszítésüket, ezzel tavaszi, húsvéti
hangulatot varázsolva Zalavár közterületeire.
Köszönjük a közterületi díszítés megálmodását és kivitelezését Kuruczné Szabó Henriettának és
segítőinek (Tóth László, Haraszti Árpádné, Mihályfi Kálmánné, Kurucz Tamás, Kurucz József,
Kurucz Dávid, Molnár Amanda, Kovács László, Kovács Lászlóné, Mihályfiné Kóca Ildikó, Göller
László, Göller Lászlóné, Plótár Lászlóné, Lucz Tímea, Lucz József ,Lucz-Gálfi Anita, Szabó Rafael
Lajosné) az Arany János utca díszletét Erdélyi Jánosnénak és Erdélyi Jánosnak.

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN ÖNÖKNEK
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!
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