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POLGÁRMESTERI ÉVÉRTÉKELŐ
2021.
A tavalyi évben soha nem tapasztalt körülmények között teltek az ünnepeink. A világjárvány
következtében életünk átrendeződött, megtapasztaltuk a vírus okozta megbetegedést, gyászolunk
családtagjaink, barátaink elvesztése miatt, voltunk hatósági házi karanténban, de a kijárási tilalom
korlátai is befolyásolták mindennapjainkat. Egymásra és családunkra voltunk utalva, még fontosabbá
vált az összetartozás ereje.
Azonban Zalavár tekintetében 2021-ben is jelentős pozitív változások történtek. Az ünnepek után nagy
lendületben folytattuk az előző évben megkezdett épületfelújításainkat. Befejeztük a többfunkciós
épületegyüttesünk (orvosi rendelő, könyvtár, óvoda) energetikai korszerűsítését, illetve az orvosi
rendelő és védőnői szolgálat helységeinek belső felújítása is befejeződött. Eközben kezdődtek el a
munkálatok az 50 éves Művelődési Házunknál, elkészült a teljes akadálymentesítése illetve az öltözők
is felújításra kerültek.
A Déryné Program jóvoltából színházi előadást tarthattunk a Művelődési Házban. A nagy sikerre való
tekintettel az előadásokat a következő évben is folytatni fogjuk. A Közösségi Színtér kihasználtságának
növelése érdekében közművelődésszervezőnk zongora esteket, illetve különféle tanfolyamokat
szervezett.
Az idei év első felében a képviselőt-testület nem tarthatta meg a szokásos testületi üléseit, ezért a fontos
döntések meghozatala előtt a képviselő-testület tagjait telefonon illetve e-mailben kerestem meg. Ez
alapján nyugodtan kijelenthetem, hogy a hivatali illetve az önkormányzati munkában nem volt
fennakadás.
Hosszas előkészítő folyamat után, Zalaváron először került bevezetésre a „Zalavár Büszke Rám”
Program, aminek köszönhetően szociális alapon támogathatjuk az újszülötteket, a gyermekeket nevelő
szülőket, illetve a 65 év feletti lakosainkat is. Az új támogatási forma az idei évben az alábbi összegekben
került kiosztásra:




Újszülött támogatás: összesen 5 fő – 150.000,- forint összegben
Gyermeknevelési támogatás: összesen 40 család – 680.000,- forint összegben
Időskorúak támogatása: összesen 124 fő – 1.240.000,- forint összegben

A pályázati munkák eredményességét mutatják az elnyert pályázataink. Magyar Falu Program
keretében:





Közterületi játszótérre: 4.965.302.Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés: 1.323.467.Felelős állattartás elősegítése: 1.500.000.Falugondnoki busz beszerzése: 14.784.331.1
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Kistelepülési önkormányzati rendezvények lebonyolítására: 1.000.000.-

Zalavári Sport Klub pályázata a sportöltöző felújítására: 2.764.490.Szponzori támogatásnak köszönhetően a Sport Klub 1.000.000.- Ft támogatást kapott, melyet a csapat
két garnitúra mezre, focicipőkre, labdákra fordíthatott.
A csapat megbecsülése az eredményeiken is jól látszik, hiszen a 2021/2022. őszi idény megyei III. osztály
déli csoportjában 3. helyezésig jutottak.
Erzsébet tábort első alkalommal szerveztük meg az általános iskolás gyermekeknek, amelyre összesen
414.000,- forint támogatást nyertünk.
A szociális tűzifa pályázaton 83 erdei köbméter tüzelőt kaptunk a rászorulók részére.
Elbírálás illetve benyújtás alatt lévő pályázataink:



Lechner Tudásközpont, rendezési terv elkészítésének támogatása: 2.500.000.A Zala Megyei Önkormányzattal közösen nyújtottunk be pályázatot a TOP_Plusz-1.2.1-21 számú
Élhető települések címmel a Zalavár-Sármellék közti kerékpárút megvalósításra. A kerékpárúttal
kapcsolatos tervek már az év folyamán elkészültek.

Hosszú évek kihagyása után önkormányzati szervezésben ismét májusfaállításra került sor a
Művelődéséi Ház udvarán. Idén júniusban első alkalommal Családi napot tartottunk és napközis tábor
is megszervezésre került. Augusztusban megtörtént a májusfa kitáncolása, szeptemberben pedig a
„Kondér-tündér” főzőversennyel vette kezdetét a „Zalavár-Összetartozunk” című falunapi
rendezvényünk. Októberben jó hangulatú idősek napját tartottuk, december elején pedig a Mikulás is
ellátogatott a zalavári gyermekekhez. Az adventi készülődés alatt sorra nyílnak a település házainak
adventi ablakai, melyet esténként lelkes kis csapat keresi meg, napról-napra várva a szebbnél szebb
dekorációkat. A Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoportunknak köszönhetően az adventi
gyertyagyújtások is megtartásra kerültek, a 4. gyertyagyújtáskor pedig kis karácsonyi énekléssel várták
a lakosságot.
A járványhelyzetre való tekintettel sajnos a karácsonyi koncertet nem tarthattuk meg a templomban, a
képviselő-testület döntése alapján pedig a közmeghallgatás is elhalasztásra került.
Közterületeink díszítésére és karbantartására továbbra is nagy figyelmet fordítunk, segítőinknek
köszönhetően egyre több az évszaknak megfelelő dekoráció. Köszönöm a segítőink által nyújtott
áldozatos munkát. Ebben az évben a külterületeinkre is nagyobb figyelmet tudtunk fordítani.
Összefogásnak köszönhetően a Récéskúti Bazilikához vezető elhasználódott híd is megújulhatott. A
Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány jóvoltából a Várszigeten található Hadrianus mártír síremléke
került felújításra.
Képviselő-testületünk tagjai ismét felajánlották óvodásaink és iskolásaink számára a
mikuláscsomagjukhoz való összeget. A képviselő-testület tagjai 15.000-15.000,- forintot, így összesen
75.000 forint arányosítva került átadásra a Szülői Szervezetek részére.
Zalavár Község Önkormányzatának 110/2021 (XII.02.) számú képviselő-testületi határozatával
karácsonyra az óvodásainkat támogatta csoportjáték beszerzésével 30.000,- forint összegben. A határozat
értelmében további támogatás történt a Sármelléki Általános Iskolába és Zalavári Telephelyre járó
zalavári lakosú gyerekek karácsonyi ajándékára, gyermekenként 2.500,- forint összegben.
Úgy gondolom, hogy az idei évben is megtettünk mindent a településünk fejlesztése érdekében,
eredményeink magukért beszélnek. A jövőben is folytatni kívánjuk az elkezdett, végeláthatatlan
munkánkat.
Ennek fényében kívánok Áldott, Békés, Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
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Külön köszönettel tartozom minden segítő kéznek, hogy ebben az évben is áldozatos munkájukkal
segítették településünket, Zalavárt:
A hivatali, az önkormányzati dolgozóknak, az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak,
jegyző Úrnak, Alsópáhok polgármesterének, alpolgármester Úrnak, a képviselő-testület tagjainak, az
óvodai és iskolai dolgozóknak, védőnőnknek, művelődésszervezőinknek, háziorvosunknak és
asszisztensének, a gyógyszerészünknek, házi gondozónknak, a családsegítőnknek, 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.

 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
2021. október – december



IDŐSEK NAPJA

Október 17-én köszöntöttük településünk idős
lakóit. Nagy lelkesedéssel készültünk, ahol
felléptek az óvodások, az iskolások és a Zalavári
Kulturális és Hagyományőrző Csoport.
A finom vacsorát Varga Gyula készítette,
amelynek felajánlását hálásan köszönjük.
A Zalaapáti Harmonikások nagyon jó hangulatot
varázsoltak az est további részében.



MÁRTON – NAPI LÁMPÁS
FELVONULÁS
Az óvoda szervezésében került megrendezésre november
11-én a hagyományos Márton –
napi lámpás felvonulás. A szép számú résztvevő a falu
központját megkerülve, énekléssel, egyedi lámpásokkal
vonult végig, majd az óvoda teraszán zsíros kenyér és
meleg tea várta őket.



MIKULÁS ZALAVÁRON

A Mikulás idén is ellátogatott Zalavárra és meglátogatta a
gyerekeket. Öröm, csillogás volt minden gyermek szemében,
amikor találkozhatott a vele.
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TAKARÉKBUSZ MENETREND

A Takarék Mobil Bankfiók Zalaváron 2021.12.27-től 2021.12.31-ig nem közlekedik.
Első alkalommal 2022. 01.06-án érkezik.



KORMÁNYABLAK BUSZ

2022. február 28-ig Zalaváron a Kormányablakbusz szolgáltatása szünetel.



II. ZALAVÁRI ADVENTI FÉNYLŐ ABLAKOK

A tavalyi év sikere után, idén is megszervezésre került a II. "Zalavári Fénylő
Ablakok" eseményt.
Idén is december 1. és 24. között az adventi kalendárium mintájára minden
nap felgyulladnak a fények valamelyik ház ablakában.
Bízunk benne, hogy ebben az évben is sikerül jó kedvet, vidám hangulatot, esti
sétákat, baráti kapcsolatokat kialakítani az adventi időszakban.

 CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 
2021. december 18-án szombaton, a zalavári templom udvarán 17 órától tartottuk a negyedik
gyertyagyújtást, mely után pár karácsonyi dal éneklésével hangolódtunk az ünnepre.
A Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport szervezésében advent 1. vasárnapjához kapcsolódó
szombati napokon minden délután vártuk a zalavári templom kertjében az érdeklődőket kis
községünkből egy közös gyertyagyújtásra. Segítségünkre volt az egyházközség a szervezésben és több
önkéntes felajánló, akik segítségével meg is vendégelhettük az ott megjelent falu lakosságát.
Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az ünnepi hangulathoz, a közös
várakozáshoz.
A 4. gyertyagyújtáson elhangzott gondolatokkal kívánunk mindenkinek örömökben, boldogságban, nyugalomban
gazdag, családi körben eltöltött karácsonyi ünnepeket és boldog újévet!
A negyedik, az utolsó gyertya a szeretetet szimbolizálja. Örömvasárnapján Szűz Mária, most Keresztelő Szent János áll az advent középpontjában. Ő volt az, aki szeretetével megnyitotta az emberek szívét.
Ő hirdette Jézus eljövetelét. Advent negyedik vasárnapján, a karácsonyi ünnep ka pujában, mintha csak
egy égi hang szólna hozzánk: „Lépjetek be és lássátok!” Ezen a vasárnapon meggyújtjuk mind a négy
gyertyát. Már teljes fényében áll az adventi koszorú, aminek hétről hétre erősebb lett a fénye. Minden
gyertya szimbolizál egy érzést, melyben: a hit, remény, öröm, szeretet teljessége válik eggyé. Az adventi
koszorú hagyománya lelki megtisztulásra és megújulásra is alkalmat ad számunkra. Így az ünnep,
csakugyan ünnep lesz, és akkora figyelemmel fordulhatunk egymáshoz, amelyet mindannyiunk megérdemel.
Várjuk Jézust advent utolsó pár napján is felkészült lélekkel, mert a lelkünk tesz minket emberré.
Enélkül csak test vagyunk, amely elporlad. Várakozásunkban imádkozzunk teljes reménységgel és
bizonyossággal az ő szeretetében, és higgyünk eljö vetelében.
Kívánjuk, hogy - ebben az évben is, ami mindannyiunkat a járvány miatt még inkább próbára tesz, az adventi időszak végén megtisztulva, gyermeki hittel tudjuk hirdetni szent karácsony éjszakáján: Emmánuel , Velünk
az Isten! A mostani nehéz, embert próbáló időszakban különösen nagy hangsúlyt kap az otthon, a családi körben az adventi koszorú gyertyáinak fényében végzett imádság.
Azt kívánom, hogy töltse be szívünket a gyertyák ragyogó fénye és üzenete, szeretetben gazdag ünnep jöjjön mindannyiunknak!
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 PÁLYÁZATI HÍREK 


FALUGONDNOKI BUSZ

Magyar Falu Program keretében a Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021 című pályázatra
Zalavár Község Önkormányzata 14.834.330, - Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A pályázati
támogatásból egy 9 személyes Volkswagen Transporter kisbusz kerül beszerzésre.

 ISTEN HOZOTT BENNETEKET ZALAVÁRON! 
2021-BEN SZÜLETETT GYERMEKEK
BÉKEVÁRI MÁTÉ
2021. március 22.
Békeváriné Bognár Kitti Rita & Békevári László kisfia
CSÁRDI DEME SZILVESZTER
2021. június 26.
Dömötör Anett & Csárdi Richárd kisfia
SAFFER BOTOND
2021. július 17.
Dürgő Viktória & Saffer Mátyás kisfia
VIPLER ZOÉ
2021. augusztus 03.
Viplerné Takács Szandra & Vipler Szabolcs kislánya
KŐFARAGÓ LAURA
2021. október 11.
Sidlovits Ágnes & Kőfaragó László kislánya
TÓTH BENEDEK
2021. november 10.
Tóth Klaudia & Tóth Dávid kisfia
SOMOGYI FERENC
2021.november 19.
Somogyi Petra & Fekete Ferenc kisfia
NAGY LETÍCIA
2021. december 07.
Varga Vivien Bianka & Nagy Kálmán Zoltán kislánya
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 NYUGODJANAK BÉKÉBEN 
2021-BEN ELHALÁLOZOTT ZALAVÁRI LAKOSOK

Mihályfi Pálné – 2021.01.07.

Kóródi Lajosné – 2021.06.26.

Magas Jenő – 2021.01.11.

Zbinden Gerfried Horst – 2021.07.29.

Mihályfi László – 2021.01.15.

Torma Lajos – 2021.09.23.

Beke Józsefné – 2021.01.27.

Benkő Zoltán – 2021.11.05.

Lucz Sándorné – 2021.01.31.

Szűcs Ferencné – 2021.11.29.

Tombor Ervinné – 2021.02.01.

Saffer Sándorné – 2021.12.05.

Antics Géza – 2021.02.22.

Király Győzőné – 2021.12.06.

Csoma Anita – 2021.03.28.

Kiss Ferenc – 2021.12.10.

Egyed Istvánné – 2021.05.10.

Berke Józsefné – 2021.12.14.

Sülecz Gudrun – 2021.05.30.

Kiss Ernőné – 2021.12.15
.

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG környezetszépítő verseny elismerése
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 ÓVODAI HÍREK 
Az „Örökös Zöld Óvoda” címhez méltóan, folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti
nevelésre, a környezettudatos magatartás kialakítására. A fenntarthatóság, a fejlesztés érdekében a
továbbiakban is számítunk a fenntartó, a szülők és valamennyi partnerünk segítő támogatására,
együttműködésére.
A nevelési év elején óvodánk elnyerte az „Örökös Boldog Óvoda” címet is, így a „boldogságórák” a
továbbiakban is folytatódnak, minden hónapban más-más témában.
Az elmúlt hónapokban, hetekben is sok-sok élmény biztosításával színesítettük óvodásaink
mindennapjait.
Óvodásaink szerepeltek a Falunapon és az Idősek Napján.
A Takarítási és a Zenei Világnapon óvodán belüli programokat szerveztünk.
A Magyar Népmese Napján egész nap meséltünk és meséltünk.
Az „Állatok Világnapja” alkalmából a Fenyvespusztai Állatsimogatóba
látogattunk.
Október végén, a „Tökjó-hét” keretében nemcsak tökfaragással, hanem
vendégünk, Somogyi Petra segítségével agyagból is készítettünk lámpásokat.
Immár hetedik alkalommal szerveztük meg a „Márton-napi lámpás
felvonulást” november 11-én, csütörtökön 17 órától. Óvodásaink és családjuk
mellett községünk több lakója is megtisztelte
jelenlétével a jó hangulatban lezajlott rendezvényünket.
Az „Egészséget Mindenkinek!” témahetünk külsős szakemberek bevonásával
valósult meg. Az óvodapedagógusok mellett Cziráki Beáta védőnő és Dr.
Petrovicsné Frigyer Anita tanárnő
is tartott foglalkozásokat a gyerekeknek.
A „Generali a Biztonságért Alapítvány” által kiírt pályázaton óvodánk
közlekedésbiztonsági élményprogramot, valamint egy mini KRESZ oktató
szettet nyert.
Az Advent, a Mikulás- és karácsonyvárás idején mindig örömteli, szeretetteljes hangulatban telnek
mindennapjaink. A Mikulás december 6-án hozta el ajándékait óvodásainknak.
Karácsonyi ünnepélyünket a járványügyi helyzet miatt ebben az évben is csak óvodásaink és a dolgozók
részvételével szervezzük.
Ezúton is köszönjük a Fenntartónk, a Szülők és valamennyi Partnerünk, Támogatónk segítő
együttműködését, támogatását!
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, egészségben, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!
Závec Károlyné óvodavezető, az óvoda Dolgozói és Óvodásai
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 KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR HÍREI 
Az elmúlt negyedévben mozgalmas élet volt Zalavár Közösségi Színterein. A művelődési Házban
októberben volt az első, majd most decemberben a második négykezes zongoramuzsika koncert. A
decemberi koncerten már több érdeklődő vett részt, annak ellenére, hogy a betegségek és a pandémia is
beleszólt az életünkbe.
A könyvtárban és a KLUB helyiségben is benépesülnek a napok. Egyre többen jönnek a könyvtárba,
kihasználva a megújuló könyvállományt (ami a közösségi oldalon folyamatosan követhető) és miután
hamar sötétedik, talán több idő jut mindenkinek az olvasásra is.
Az érdeklődők részt vehetnek különböző programokon, eseményeken. Lehet minden héten hétfőn
jógázni, szerdánként a szenior örömtánc kedvelői találkoznak és igény szerint lehet pingpongozni is.
A Nemzeti Művelődési Intézet által elindított és az állam által is támogatott szakkörökön is részt
vehetnek az érdeklődők heti rendszerességgel. Jelenleg a GYÖNGYFŰZŐ szakkör már elindult, illetve
folyamatban van a MÉZESKALÁCS készítő szakkör is.
Jövő évre már elkészült a programterv, amit szeretnék megosztani az érdeklődőkkel. Kérek mindenkit,
ha szeretné, jelezze igényét, hogy közösen tudjuk a programokat alakítani. 2022-ben szeretnék egy
sorozatot indítani „ELSZÁRMAZOTTAINK ITTHON, ZALAVÁRON” címmel. Itt azokat az itt élt, itt
született „híres” embereket hívnánk meg, akik szívesen mesélnek munkájukról, alkotásaikról. Ennek
első résztvevője Zentai Károly zongoraművész, akivel még 2022-ben is találkozhatunk. Szeretném kérni
a segítséget abban, hogy ezekkel az emberekkel a kapcsolatot mielőbb felvegyük és visszahívjuk Őket
Zalavárra.

ZALAVÁR Közönségi Színtér 2022. év program és esemény TERVE
Művelődési Ház / konyha
2022. január

KUN EDIT
festőművész kiállítása
SZÁLINGER BALÁZS költő
Gyöngyfűző szakkör
JÓGA
Szenior ÖRÖMTÁNC
PingPong

2022.január 28.péntek
-

folyamatosan

-

igény szerint

2022.február
2022. február 13. vasárnap
2022.február
2022. március 04. péntek
2022.március

MÉZESKALÁCS készítő
szakkör várható indulása
TÁNCOL AZ EGÉSZ VILÁG
négykezes zongoramuzsika
sorozat 3. rész
Színházi előadás Déryné
programkeretében (időpont
egyeztetés alatt)
HOLDBÉLI CSÓNAKOS –
Déryné program
Színházi előadás Déryné
programkeretében (időpont
egyeztetés alatt)

2022. április 01. péntek
2022.április 02. szombat
2022. április 20. szerda

KLUB – Könyvtár

Családi HÚSVÉTI kézműves
foglalkozás a könyvtárban
HANGOL A ZENEKAR
négykezes zongoramuzsika
sorozat 4. rész
A FALU ROSSZA – Déryné
program - vígjáték
8
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2022. május
2022. május 14.
2022. május 21.
2022. június
2022. július 21.
2022. augusztus 20.
2022. szeptember 17.
2022. október 02.
2022. október
2022. október 29.

2022. december
Folyamatban lévő
szervezések
-

havonta

-

negyed évente
évente 6 - 8
alkalommal
évente 7-8
alkalommal

-

Szervezés alatt

20. évfolyam 4. szám - 2021.december

Erdélyi autóbuszos kirándulás 5 – 6 napos
A FÉRJ VADÁSZIK – Mozaik Társulat - Feydeau örökzöld
vígjátéka
Ívónap és Májusfa kitáncolás
Családi Nap
Babaköszöntő
Államalapítás ünnepe, ÚJ kenyér ünnepe - Vársziget
Főzőverseny & Zalavár
Összetartozunk 2022.
Búcsú
Idősek napja
Zalavári TökJóParty 2022. tökfaragás, tökös ételek,
sütemények
Mikulás látogatása
KönyvMolyok klubja
KönyvtárMozi
Egészség megőrzés
MeseMóka
színházlátogatás
túra, 1 napos kirándulás
informatikai- és idegen nyelvi
képzés

Érdeklődni lehet a programokkal kapcsolatban folyamatosan a Közösségi Színtér és Könyvtárban
személyesen, telefonon a 06 30 562 7603 számon vagy a közösségi oldalon (Közösségi Színtér és
Könyvtár) üzenetben. Az új programokról, a közösségi oldalról, szórólapon vagy a buszmegállókban
kihelyezett plakátokról értesülhet.
Kívánok mindenkinek Békés, Szeretetben, Egészségben gazdag ünnepeket és Új Évet!
Miru – Mohácsiné Haraszti Ilona – közművelődési és közönségkapcsolati szakember
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20. évfolyam 4. szám - 2021.december

Könyvtár NYITVA 2022 – ben
HÉTFŐ

10:00 – 18:00

SZERDA

10:00 – 18:00

PÉNTEK

10:00 – 15:00

Mentovics Éva: Újévi köszöntő
Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd el a bút, és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen békés, boldog éved!

20

22

Szeretteik körében eltöltött áldott, békés karácsonyi ünnepeket,
valamint kitartásban, erőben, egészségben megélt boldog új évet kívánunk
ZALAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA nevében!
Lucz József
polgármester

Pál Adrienn
kirendeltségvezető
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20. évfolyam 4. szám - 2021.december
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