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2021-BEN BEADOTT PÁLYÁZATAINK LISTÁJA

1. MFP-OJKJF/2021. „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése”
A pályázati támogatás igényelt összege: 4.965.302,Közterületi játszótér fejlesztése Zalaváron
2. MFP-ÖTIF/2021. „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”
A pályázati támogatás igényelt összege: 24.105.572,A zalavári ravatalozó felújítása, új urnafal kialakítása
3. FCA-KP-1-2021/1 Civil Falusi Alap „Civil közösségi tevékenységek és
feltételeinek támogatása”
A pályázati támogatás igényelt összege: 2.764.490,A zalavári sportöltöző felújítása
4. MFP-KEB/2021. „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és
közösségszervező bértámogatása”
A pályázati támogatás igényelt összege: 1.323.467,8*12 m nagyságú rendezvénysátor és 15 garnitúra sörasztal beszerzése
5. MFP-KOEB/2021. „Kommunális eszköz beszerzése”
A pályázati támogatás igényelt összege: 8.877.510,Kommunális eszközbeszerzés Zalaváron: szárzúzó gép, aprítógép, utánfutó, sószóró
adapter, ágvágó, motorfűrész, sövényvágó gép, háti permetező, fűgyűjtő adapter,
térkőtisztító gép, lombszívó, fűnyíró
6. MFP-TFB/2021. „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése”
A pályázati támogatás igényelt összege: 14.784.331,Volkswagen Transporter 9 személyes kisbusz beszerzése
7. MFP-FAE/2021. „Felelős állattartás elősegítése”
A pályázati támogatás igényelt összege: 1.500.000,Kutya/macska ivartalanítása, oltása, transponderrel történő megjelölése
(benyújtása folyamatban)
A beadott pályázati támogatás összege: 58.320.672,1



ZALAVÁR-SÁRMELLÉK REPTÉR

2021. április 01. napján Zalavár Község Önkormányzata és Sármellék Község
Önkormányzata aláírta az SGH Aviation Kft. és a Hévíz-Balaton
Airport Kft.-vel kötött szerződésátruházási megállapodást.
Ennek értelmében a reptér külső területeire vonatkozó 2010. október
19-én megkötött hosszútávú bérleti szerződés átkerült a Hévíz-Balaton
Airport Kft.-hez. A terület tulajdoni jogviszonya továbbra is a két
önkormányzat tulajdonában maradt. Ez a lépés elengedhetetlen volt a
reptér hosszútávú fejlesztésének megvalósítása érdekében.


ZALAVÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR LÉTREHOZÁSA

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a
magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételről és az értéktár
bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII.1.) kormányrendelet
vonatkozó rendelkezései alapján 2021. április 26. hatállyal 5 fővel megalakult a Zalavári
Települési Értéktár Bizottság, melynek tagjai:
-

Homik Tiborné (8392 Zalavár, Dózsa Gy. 109.)
Kamondiné Bóta Melinda (8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 52.)
Józsa Katalin (8392 Zalavár, József A. u. 34.)
Kempf Bernadette (8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 8.)
Pál Adrienn (8392 Zalavár, Petőfi S. u. 22.)

A Települési Értéktár Bizottság Zalavár értékeinek gyűjtésével, megőrzésével,
hasznosításával foglalkozik, melyből a a település területén található értékeket
tartalmazó Települési Értéktár gyűjteményt készít.


CZIRÁKI BEÁTA VÉDŐNŐ BEMUTATKOZÁSA

2004-ben végeztem szülésznőként, majd 7 évig a Kanizsai Dorottya Kórház Szülészet és
Nőgyógyászati Osztályán dolgoztam szülésznőként. Védőnői diplomám megszerzése
után intézeti védőnőként helyezkedtem el. Ezután 8 évet töltöttem el a gyógyszeriparban
orvoslátogatóként, majd 2018 júniusától Hévízen területi
védőnőként kezdtem dolgozni. 2019 októberében született
meg kisfiam és most újra munkába állásom kapcsán már
Zalaváron sikerült védőnőként elhelyezkednem 2021. június 1től.
Telefonszám: +3630/375-7958; 83/554-039/3-as mellék
E-mail: zalavarvedono@gmail.com
Csecsemő tanácsadás: Hétfő 09:00-11:00
Várandós tanácsadás: Szerda 09:00-11:00
Szeretettel várom a babákat, gyermekeket, kismamákat és
leendő gondozottjaimat!
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POSTALÁDÁK DARÁZSTALANÍTÁSA

Kérjük a lakosokat, hogy postaládájuk belsejét ellenőrizni szíveskedjenek, hiszen nyáron
a postaládákba költözött darazsak megnehezítik postásunk munkáját. Valamint a
postaládák környezetét szíveskedjenek a zöld növényzettől is mentesíteni, tegyék
könnyen hozzáférhetővé postásunk számára.
Magyar Posta Zrt.


GYOMMENTESÍTÉS

Kérjük a lakosokat, hogy a telkeken, az ingatlan előtti közterületeken gondosan
ügyeljenek a gyommentesítésre, azokat rendszeresen kaszálják!


ERZSÉBET TÁBOR ZALAVÁRON

Önkormányzatunk első alkalommal pályázatot nyújtott be Erzsébet tábor
megvalósítására, melyre 414.000 Ft+ÁFA támogatást nyerünk. Az Erzsébet Táborok
Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, amelyet az egyházi hátterű Erzsébet
a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány valósít meg közfeladatként. A táborban 23
gyermek vehet részt színes programokkal, kirándulásokkal napi négyszeri étkezéssel
jelképes napi 100 Ft-ért.


NAPKÖZIS TÁBOR ZALAVÁRI GYEREKEKNEK

Az Önkormányzat támogatásával fél napos nyári tábort szervezünk a zalavári
gyermekeknek 2021.07.12-től 2021.07.16-ig. Hétfőtől péntekig 8-12-ig kézműves és sport
programokkal várjuk őket a Művelődési Ház udvarán. Bővebb információ, jelentkezés:
Sendula-Nagy Zita közművelődési asszisztensnél, elérhetősége: +36 70 312 77 84.


IDŐSEBB KOROSZTÁLYNAK SZÓLÓ NYÁRI PROGRAM
Terveink között szerepel az idősebb korosztályt is
megszólítani. Előreláthatólag a nyár folyamán egy kis
vendéglátás mellett kötetlen beszélgetésre hívnánk az
időseket, melyről később szórólap formájában értesítjük az
érintetteket.

VISSZATEKINTŐ 


SZÉPKORÚ LAKOS KÖSZÖNTÉSE

Nagy szeretettel köszöntöttük Zalavár szépkorú
lakóját, Kulcsár Lajosné, Ilonka nénit, aki február 04én betöltötte a 90. életévét. E jeles alkalomból
köszöntötte Zalavár polgármestere Lucz József és Pál
Adrienn kirendeltségvezető. A Zalavár Község
Önkormányzatának
nevében
még
sok-sok
egészségben, szeretetben eltöltött boldog éveket
kívánunk!
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SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ

2021. április 24-én a FÖLD napja alkalmából szemétszedési akciót szerveztünk. Hálásan
köszönjük azoknak az óvodásoknak, iskolásoknak, pedagógusoknak, önkormányzati
dolgozóknak, zalavári és vidéki lakosoknak, akik a Föld napja alkalmából szervezett
szemétszedési akción részt vettek.
A településért, Zalavárért tenni akaró emberek szorgos munkájának köszönhetően
jelentős mennyiségű szeméttől szabadították meg a belterületeket.
Néhány példa, ami megdöbbentett minket:
- rengeteg eldobott pet palack a szántások
mellett
- háztartási szemét, sok-sok dunsztos üveg
- faágakkal letakart szemétkupac a Kossuth
utca végén
- konyha mögötti domb alján háló és
szemétkupac
- friss, eldobott blokk a szemétkupac tetején
Kérjük, amennyiben tudomása van az illegális szemétlerakásról, vagy ha hasonlót
tapasztal keressék mezőőrünket‼️
Telefonszáma: +3630/328-0462
Tegyünk együtt a településünkért! Figyeljünk környezetünkre!


MÁJUSFA ÁLLÍTÁS

Jó hangulatban, szép időben, hagyományokat őrizve 2021.
április 30-án a zalavári férfiakból álló csapat májusfát
állított a Művelődési Ház udvarára.
Az óvoda udvarára pedig a "kislegények" állítottak
májusfát a "kislányoknak".
Köszönjük az ügyes legényeknek a májusfákat!
A májusfa kitáncolására előreláthatóan augusztusban
kerül sor.


ZALAVÁR VIRÁGBA BORULT

Ismét virágdíszítés és dekoráció szépíti kis
falunkat. Egyre több helyen színesíti a tereket
az utcákat a különleges dekoráció. Bíztatunk
mindenkit, aki szeretne csatlakozni, bátran
jelentkezzen. A szorgos kezekre, ötletekre,
segítségre mindig szükség van.
Hálásak vagyunk azoknak a zalavári
lakosoknak, akik idejüket, energiájukat településünk díszítésére fordították. Köszönjük a
rengeteg felajánlást, amivel közterületeink megszépültek, tavaszi díszbe öltöztek.
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TÁRSADALMI MUNKA AZ
ÓVODÁNÁL

Társadalmi összefogásnak köszönhetően LuczGálfi Anita szervezésében óvodánk kerítése új
festést kapott. Tóth László alpolgármester Úr a
festék felajánlásával, Kurucz Dávid képviselő Úr,
Molnár Amanda és Lucz József polgármester Úr
munkájának köszönhetően újulhatott és
szépülhetett meg a kopott kerítés.
Örülünk, hogy nemcsak a szülőknek fontos az óvódánk állapota.


RÉCÉSKÚTI BAZILIKA

A Vársziget út mellett található Récéskúti Bazilika
romjai újra gondozott körülmények között
látogatható. A romokhoz vezető zöld növényzettel
borított út és az évek óta gyomnövények között lévő
romokat az önkormányzat lelkes és szorgalmas
dolgozói megtisztították, mely újra régi fényében
látható.


TOUR DE HONGRIE
Tavaly elmaradt a Giro d’Italia , de idén május 13án Zalavár is részese volt a TOUR DE HONGRIE
kerékpáros eseménynek.
Jó érzés nekünk Zalaváriaknak, hogy egyre több
alkalommal kerül fel valamilyen esemény által
nevünk a térképre.



CIRILL ÉS METÓD ÜNNEPSÉG A VÁRSZIGETEN

Zalavár-Várszigeten május 20án, szűkkörben emlékeztek meg
Szent Cirill és Metód hittérítő
testvérpárról, a glagolita írás
megteremtőiről.
Az ünnepségen ünnepi beszédet
mondott Soltész Miklós, a
Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi
kapcsolatokért
felelős államtitkár, Manninger
Jenő országgyűlési képviselő,
Varga Szimeon, az Országgyűlés
bolgár nemzetiségi szószólója és Lucz József Zalavár polgármestere.
A zalavári iskola és a sármelléki iskola tanulói pedig bolgár énekekkel emelték az
ünnepély fényét.
Elöljáróink pedig koszorúzással hajtottak fejet Szent Cirill és Metód szobránál.
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A műsor után pedig közös megbeszélésen vettek részt a meghívott vendégek, ahol a
Vársziget fejlesztéseinek terveiről értekeztek.
Köszönjük a szervezésben és a lebonyolításban közreműködők áldozatos segítségét.
A gyerekekre külön büszkék vagyunk, hogy a bolgár hagyományainkat megőrizve
bolgár nyelven adták műsorukat.
A felkészítő pedagógusoknak köszönjük munkájukat!


TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

Zalaváron június 4-én, 2. alkalommal tartottuk ünnepi
műsorunkat a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a
Művelődési Ház kertjében. A tavaly felavatott Trianoni
Emlékmű mellett Zalavári iskolások szavaltak, majd Zalavár
község polgármestere, Lucz József mondta el ünnepi
beszédét. Ezt követte a Zalavári Kulturális és
Hagyományőrző Csoport előadásában a Szülőfalum című
ének. A történelmi visszaemlékezés utána a polgármester Úr
és a kirendeltségvezető koszorút helyezett el az emlékműnél
és mécsest gyújtottak az összetartozás tüzét jelképezve. A
megemlékezés végén a Szózat majd a Székely himnusz
hangzott el.
Köszönjük a résztvevőknek és a szervezőknek, hogy immáron
2. alkalommal emlékezhettünk együtt június 4-én.

 ÓVODAI HÍREK 
Az elmúlt évhez hasonlóan, a koronavírus járvány miatt március 8-tól április 7-ig ismét
csak ügyeletet biztosíthattunk óvodánkban. Az otthoni időtöltéshez az interneten
keresztül adtunk témajavaslatokat, ötleteket a szülőknek. A „Nyuszi-ajándékok” a
Szülői Szervezet tagjai által jutottak el a gyerekekhez.
Április 8-tól, a megszokott rendben nyitott ki óvodánk valamennyi óvodásunk számára.
A „Föld-hete” keretében mi is csatlakoztunk a szemétszedési akcióhoz, virágot ültettünk,
veteményeztünk, szépítettük óvodaudvarunkat.
Hagyományaink szerint, április 30-án „Májusfát” állítottunk. Az édesanyákat,
nagymamákat május 4-én, a járványügyi előírások, a rendezvényekre vonatkozó
szabályok miatt fényképek, videó-felvételek készítésével köszöntöttük. A „Madarak és
fák napján” a Kis-Balatonhoz sétáltunk. A május végi „Gyerek-héten” sütöttünk, mókás
tárgyakat készítettünk, ügyességi versenyt szerveztünk és természetesen, „kitáncoltuk a
Májusfát”.
Az iskolába menő óvodásainkat 2021. június 12-én búcsúztattuk.
Céljaink megvalósítását a vírusjárvány okozta helyzet nehezítette, de változatos,
élményekben gazdag programok szervezésével színesítettük mindennapjainkat és
lehetőségeinket kihasználva mindent megtettünk annak érdekében, hogy a nehézségek
ellenére óvodásaink jól érezzék magukat óvodánkban.
Köszönjük Partnereink segítő együttműködését, a felajánlásokat és az anyagi
támogatásokat!
Závec Károlyné óvodavezető
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 ISKOLAI HÍREK 
Április:
A tanulók nagyon várták a digitális tanulás végét, hogy újra együtt lehessenek a
többiekkel. A jelenléti tanítással egyidőben a tavaszi programok is folytatódtak.
Április 19-23. között a Fenntarthatóság témahét keretében tevékenykedtünk a tanórákon
és a szabadidőnkben. Az iskola területén és környékén szemétszedéssel tettük szebbé,
tisztává környezetünket. Április 22-én a Föld napján megismerkedtünk Glóbival- a Föld
bolygóval, aki mesélt és a gyerekek segítségét kérte. Erdő Ernő bácsi meséje, magyarázata
alapján az erdő szintjeivel és a növények, fák, állatok szerepével, védelmének
fontosságával foglalkoztunk.
A Zalavári Könyvtár rajzpályázatot hirdetett a Föld napja alkalmából, melyen tanulóink
is részt vettek. Mindenki szép emléklapot és kis ajándékot kapott a részvételéért. Orsós
Heléna I., Balatoni Botond II. helyezést ért el.
Május:
"Anya tőled ragyog fenn az ég
Anya tőled minden olyan szép
Hiszen máig Te adod a szív melegét
Ehhez hidd el, a mosolyod elég."
Ünnepi műsorral készültünk anyák napjára, melyet videófelvétel formájában láthattak
az érintettek.
Május 20-án a szláv írásbeliség megteremtőire, Szent Cirillre és Szent Metódra, iskolánk
egykori névadóira emlékeztünk meg bolgár nyelvet tanuló diákjaink műsorával. A
Várszigeten nagyon szépen hangzott a vers és csengett az ének. Nagyon ügyesek voltak
a gyerekek.
Másnap a két ünnepi műsor megtekintésével folytatódott a megemlékezés a szláv
írásbeliség megteremtőire. Majd Bulgáriába kalandoztunk a Világjáró Gyerekekösszeállításában. Képkirakóval, kérdés-felelettel és izgalmas titkosírás megfejtésével
zártuk az idei iskolanapot.
Az Országos Bolgár Önkormányzat meghívására mi is velük együtt ünnepeltünk a
budapesti rendezvényen. Nagy szeretettel fogadták a zalavári és sármelléki iskolások
bolgár nyelvű műsorát. Köszönjük a meghívást, a baráti fogadtatást, a gyerekek
ajándékait!
Gyermeknap alkalmából nagyon jó délutánt töltöttünk el a Sármelléki Általános
Iskolában. Játékos, ügyességi, logikai és sportos feladatokat oldottunk meg igazi
csapatként. A vidám hangulatot a jó idő mellett az fokozta, hogy az alsós csapatok között
MI lettünk a legtöbb pontot szerző csapat, azaz ELSŐ helyezettek.
Június:
Elbúcsúztunk Ági nénitől, aki óvodás koruk óta dolgozott fejlesztő foglalkozásokon a
gyerekekkel. Lelkesedéssel, kitartással munkálkodott, ötletekkel, érdekes feladataival
segítette a mi munkánkat is.
Pénteken, június 4-én kirándulást tettünk a Kis-Balaton Látogatóközpontban.
Élményekben gazdag délutánt töltöttünk el a gyerekekkel. Játszótér, mozi, tanösvény,
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golfautó, Fekete István emlékház és Matula bácsi kunyhója megtekintése közben
megcsodálhattuk a Kis-Balaton élővilágát, szépségét, érezhettük a hely által nyújtott
nyugalmat, örömöt.
Pedagógusnap alkalmából Lucz József polgármester úr megtisztelő, elismerő szavakkal
köszöntötte iskolánk pedagógusait. Örülünk a kölcsönös együttműködésünk jegyében
elért közös eredményeinknek, mely tanulóink és kis közösségünk javát is szolgálja.
Az utolsó két nap is élményekben gazdag volt.
Pályaorientációs nap keretében a Sármelléki Általános Iskolában töltöttük a délelőttöt.
Érdekes feladatok megoldása közben foglalkozásokról, szakmákról bővíthették
ismereteiket a gyerekek. A bónusz- activity játékban is ügyesek, találékonyak voltak.
A tanév utolsó napján Egeraracsára kirándultunk.
Csodálatos a környezet, a tó, az erdők, a játszótér, kedves fogadtatás a faluban, még a
Polgármester Úr is köszöntött bennünket! Nagyon szép délelőtt volt.
A járványügyi helyzet ellenére is aktív, a tanulás mellett színes, változatos élményekben,
programokban bővelkedő tanévünk volt.
Nagyon szépen köszönjük Lucz József polgármester úrnak, a Zalavári Önkormányzat
dolgozóinak a tanév folyamán nyújtott segítséget, valamint köszönjük a szülőknek a
belénk vetett bizalmat:
1-4.b osztály tanulói és osztályfőnökük, Anita néni
2-3.b osztály tanulói és osztályfőnökük, Zsuzsi néni
Judit néni, Ági néni

 KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR HÍREK 
Májustól újra nyithattak a közösségi színterek és egyre több programot, rendezvényt
engedélyeznek. Igaz még kötöttséggel, a védettségi
igazolvány meglétével. Kezdünk színházba járni és a
Déryné Program jóvoltából nagyon kedvező
feltételekkel vehetünk részt az előadásokon.
Itt szeretném tájékoztatni a kedves Zalavári
Lakosságot, hogy a Művelődési Házunk idén
augusztus 5-én színházi előadással ünnepli 50 éves
évfordulóját. A Déryné Programnak köszönhetően
megtekinthetjük a Kék róka színjátékot. A jegyek rövidesen megvásárolhatóak a
könyvtárban. Ősztől folyamatos gyerek- és felnőtt színházi előadásokat tervezünk.
A könyvtárunk ismét bővült néhány könyvespolccal, szekrénnyel és egyéb eszközökkel
a Deák Ferenc Megyei és Városi könyvtár jóvoltából a Keszthelyi Fejér György Városi
Könyvtár közreműködésével. Köszönjük! Könyvtárunkba új könyvek is érkeznek
folyamatosan kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Szintén ősztől tervezzük a szakkörök, jóga, tánc újraindítását (igény szerint).
Miru - / Mohácsiné Haraszti Ilona közművelődési asszisztens, könyvtáros
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