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 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
2021. július – szeptember


ITT VAN AZ ŐSZ ÚJRA, ÍGY ZALAVÁR KÖZTEREI ŐSZI DÍSZÍTÉST KAPTAK

Őszi hangulatban pompázik a Szent Vendel tér, melyet a lelkes Faluszépítők valósították meg.
Az Arany János utca elején Erdélyi Jánosné készítette el az őszi díszítését, a Dózsa György utca 21.
szám előtt pedig Tóthné Kempf Rita.
Köszönjük a készítők lelkes és önzetlen munkáját!
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ELSŐ ZALAVÁRI CSALÁDI NAP

2021.06.26-án családi napot tartottunk Zalaváron. Színes
programokkal, játékos vetélkedőkkel vártuk a családokat, a
gyerekeket szombat délután. A gyerekek az állomásokon
pecséteket gyűjthettek, amit édességre válhattak be. Az
önkormányzattól pedig ajándék jégkrémet kaptak. A közös cél
érdekében, a közösség erejét megmutatva, zalavári lakosokkal és
Zalaváron dolgozókkal együtt közösen tudtunk megvalósítani
egy remekül sikerült családi napot.
Sendula – Nagy Zita - közművelődési asszisztens



ERZSÉBET-TÁBOR ZALAVÁRON

Első alkalommal pályázott önkormányzatunk az
Erzsébet-tábor megszervezésére. 414.000, - forint
támogatásból valósult meg a gyerekek 5 napos
táboroztatása.
Szabadidős- és kultúrprogramokkal színesített
napokat tölthettek el a gyerekek, kísérőikkel együtt.
Meglátogatták a Kis-Balaton Házat, a vizes
játszóteret és a Récéskúti Bazilika romjait.
Zalaegerszegre a Göcseji Falumúzeumba utaztak,
ahol Zöld ösvény-tanösvény programon vettek részt, és kipróbálták a fazekas mesterséget is.
Balatonmáriafürdőn strandoltak, majd a zárónapon batikolással mindenki saját pólót festhetett.
Köszönjük Gerecs Mária és Kamondiné Bóta Melinda pedagógusoknak az egész heti munkájukat,
Sendula-Nagy Zitának pedig a remek szervezést.



FÉLNAPOS TÁBOR

Idén első alkalommal szervezett az önkormányzat fél napos tábort a zalavári gyermekeknek.
A táborozók változatos programokon vehettek részt:
kipróbálhatták az agyagozást, majd a korongozást is,
ellátogattak a Kis-Balaton Házba, ahol Pál Adrienn tartott nekik
múzeumpedagógiai foglalkozást, megnézték a Várszigeten
található látnivalókat, majd hazafelé sétálva a Récéskúti
Bazilika romjait is. A héten kétszer is ellátogattak a helyi
könyvtárba, ahol Miru tartott nekik könyvtári foglalkozást.
Kirándultak a Kányavári-szigetre, ahol végig jártak a Búbos
vöcsök tanösvényt is, így megismerkedve egy kicsit az itt élő
állat- és növényvilággal. Az utolsó napon pedig pólót festhettek
és palacsintát süthettek, illetve ehettek a gyerekek. Élménydús
hetet zártunk.
Köszönjük Sendula-Nagy Zitának a tábor szervezését és lebonyolítását, Kis Bence családsegítőnek. Lucz
Boldizsárnak az egész heti munkáját és Kiss-Gombár Juditnak a póló festésnél nyújtott segítségét.
Továbbá hálásak vagyunk azoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a gyerekek programjaihoz.
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BABAKÖSZÖNTŐ

2021. július 21-én 11 gyermeket köszöntöttünk, akik 2020-ban lettek
Zalavár ifjú polgárai. Lucz József polgármester Úr és Cziráki Beáta
védőnő adta át a gyermekeknek és szüleiknek az ajándékcsomagokat,
illetve megtisztelt minket volt védőnőnk Návai Lászlóné.



ELKÉSZÜLT A RÉCÉSKÚTI BAZILIKÁHOZ VEZETŐ
ÚJ „SZENT LÁSZLÓ” HÍD

Összefogással, felajánlásokkal elkészült a Récéskúti
Bazilika új hídja, ami megújulva várja az ide
látogatókat.
A tervezést Plótár László képviselő Úrnak, a
munkálatok szervezését, lebonyolítását, a faanyag és
rögzítő
elemek
felajánlását
Tóth
László
alpolgármester Úrnak köszönhetjük.
A hidat Plótár László, Tóth László és Hermán László
készítette. A festésben segített Lucz József
polgármester Úr, Lucz-Gálfi Anita, Lucz Lilien és
Molnár Amanda. A munkálatokban részt vett ifj. Réz Lajos, id. Réz Lajos, Nagy Kálmán Zoltán, Lucz
Tamás és Szalai Balázs. A frissen elhelyezett hídra elsőként a Virágos Magyarország zsűri tagjai
léphettek fel. Mindenkinek hálásan köszönjük a felajánlásokat, a kivitelezési munkákat, igazán szép lett!



AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG

Államalapító Szent István királyunk és az "Új kenyér" ünnepét Zalavár-Várszigeten, a Szent István
kápolnában rendeztük meg.
István atya szent miséjét követően megáldásra került
Zalavár "Új kenyere", melyet a régi hagyományokat
felélesztve asszonyaink kemencében sütöttek.
Lucz József ünnepi köszöntője után a Zalavári
Kulturális és Hagyományőrző Csoport énekeit
hallhattuk, majd zalavári iskolás lányok versei
következtek: Horváth Ajsa Flóra, Réz Jázmin,
Rozsmán Zsaklin Violetta, Kiss Brigitta.
Kamondiné Bóta Melinda történelmi áttekintését
követően, Polgármester Úr és Hajas Balázs képviselő
Úr koszorút helyezett el a Szent István szobornál.
Köszönjük a kenyérsütésben részt vevőknek a finom
"Új kenyeret": Plótárné Varga Irén, Kuruczné Szabó Henrietta, Pál Barbara, Mihályfi Kálmánné, Szabó
Raffaelné, Somogyi Józsefné, Guzs Ferencné, Varga Győzőné.
Plótárné Varga Irén és Plótár László biztosította a kenyérsütés helyszínét és a kemencét, melyért nagyon
hálásak vagyunk.
Reméljük hagyományainkat megtartva, jövőre is megkóstolhatjuk a zalavári "Új kenyeret".



MÁJUSFA KITÁNCOLÁS

A Májusfa kitáncolásra augusztus 28-án került sor, ahol a finom étket Horváth Tibor zalavári lakos
főzte, a zenét pedig a Kontakt zenekar szolgáltatta.
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„ZALAVÁR-ÖSSZETARTOZUNK” 2021 – FALUNAP ZALAVÁRON

Hagyományos falunapi rendezvényünket 2021. 9.11-én tartottuk. Az idei évben, 6 csapat nevezett a 8.
Kondér-tündér főzőversenyünkre, akik nagyszerű hangulatban készítették a pörkölt jellegű ételeiket.
A csapatok:
- Kossuth utca szépei (Zalavár): vaddisznó pörkölt dödöllével
- Ökrök (Zalavár): Áfonyás-gombás marhapörkölt
- Családban marad (Zalavár): Pikáns nyúlpörkölt medvehagymás tört burgonyával
- A farkas és a bárányok (Sármellék): Vörösboros marhatokány dödöllével és vegyes salátával
- Ószegi Cimborák (Zalavár): Ószegi hentestokány idei aprókrumpliból készült gnocchival
- A Feriék (Sármellék): Kakaspörkölt kapros túroscsuszával
Zsűritagjai: Barcza Zoltán zsűri elnök (Ligetfalva
polgármestere), Cziráki Beáta védőnő, Guzs Ferencné
Helyezések:
I. A farkas és a bárányok
II. A Feriék
III. Ökrök
Különdíj: Ószegi Cimborák
Elmondhatjuk, hogy a szombati falunap gyönyörű őszi
délutánon, remek hangulatban, színes programokkal és remek bállal, több száz vendéggel zárult. A falu
apraja-nagyja ellátogatott a Művelődési Ház udvarára, ahol lángos, gyros, kürtöskalács és büfé várta a
látogatókat, a gyermekeket pedig légvár szórakoztatta.
Fellépőink között voltak: zalavári, sármelléki óvodások, általános iskolás tanulók a Zalavári Kulturális
és Hagyományőrző Csoport Nagyváthy néptáncegyüttes Szalai Balázs MOKata interaktív
gyermekműsor és buborék show Bokréta Hagyományőrző Egyesület Bókaháza Darida Ildikó latin party
Hajdu László bűvész Potyautasok Csermák Niki tűztánc show Carlos Band zenekar. Konferáló: Gellénné
Kiss Viktória Fotós: Kamondi Natália Külön szeretnénk megköszönni Sendula-Nagy Zita
közművelődési asszisztensnek a remek szervezést, az egész napos kitartó munkáját! A fellépőknek
készített halászlé Molnár László zalaszabari lakos felajánlásával és közreműködésével készült el. Ezúton
is nagyon köszönjük! A szervezőknek, a fellépőknek, a felkészítőknek, az önkormányzati dolgozóknak,
az önként vállalkozó segítőinknek hálásan köszönjük munkájukat, hiszen rendezvényünk
NÉLKÜLETEK nem valósulhatott volna meg!
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PASSZOLD VISSZA, TESÓ! - HASZNÁLT MOBILTELEFON GYŰJTÉS

Településünk csatlakozott a Passzold vissza, tesó! használt mobiltelefon visszagyűjtését célzó
kampányhoz, melyet a Jane Goodall Intézet kezdeményezett. A mobiltelefonok előállításához
szükséges koltán ércet Afrikában, veszélyeztetett fajok, pl. gorillák és csimpánzok
élőhelyén bányásszák, felemésztve erdeiket. Ezt a folyamatot szeretnénk
megfékezni.

Az önkormányzaton, az óvodában valamint a könyvtárban kihelyezett
gyűjtődobozba kerülhet nyomógombos mobiltelefon vagy okostelefon,
gps, tablet és ezek tartozékai úgymint töltő, fülhallgató is. Minden egyes
készüléket, amit bedob valaki, azt a Jane Goodall Intézet számára ajánlja fel. Így
adományoz az intézet számára körülbelül 250 Ft-ot, amit a kampány
működtetésére és afrikai projektek elindítására fordítanak. Bővebb információ:
www.janegoodall.hu



ÉPÍTÉSÜGY – ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEJELENTÉSE

Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy településünk épített környezetének, a helyi építészeti
értékeinek, a településkép védelme érdekében a NEM engedélyköteles építési tevékenység (312/2012.
kormányrendelt 1. számú melléklete alapján) esetén minden esetben az önkormányzatnál
Településképi konzultációt kell kérni. Tehát, az önkormányzat megvizsgálja a Zalavár Község
Önkormányzat Képviselő-testülete A településkép védelméről szóló 11/2017. (XII.30.) Önkormányzati
rendelete alapján, hogy a tervezett építési tevékenység engedélyezhető-e vagy sem.
Amennyiben az építési tevékenység építési engedélyhez kötött, úgy a tervezőnek kell
önkormányzatnál Településképi véleményezési eljárást kezdeményezni.

Kéjük a lakosokat, hogy az építési tevékenységeiket az önkormányzatnál bejelenteni
szíveskedjenek!
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez *
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve
zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy
tartószerkezetét is érintik.
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a
homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.
4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek
magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
5. * Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése.
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
7. * A 14. pont e) alpontjában és a 29. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó
rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0
2
m alapterületet.
8. * Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után
3
sem haladja meg a nettó 100 m térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.
9. * Önálló reklámtartó építmény, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop
vagy tábla építése, elhelyezése.



GYALOGOSJÁRDA HASZNÁLATA

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a településen áthúzódó főútvonalon (József Attila utca)
mentén a megnövekedett forgalom miatt szíveskedjenek a gyalogosjárdát használni!
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 PÁLYÁZATI HÍREK 


KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE

A Magyar Falu Program keretén belül kiírt Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021
nevű pályázaton 4.965.295.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás összegéből az
iskola melletti füves játszótér fog megújulni 8 darab új játszótéri eszközzel. Ezzel szeretnénk egy olyan
közösségi teret kialakítani, ahol a családok, a gyerekek szívesen töltik szabadidejüket. A játszótér még
az ősz folyamán el fog készülni.


RENDEZVÉNYSÁTOR ÉS SÖRPAD GARNITÚRA

Magyar Falu Program keretében a Közösségszervezéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás - 2021 című
pályázatra Zalavár Község Önkormányzata 1.279.017, - Ft vissza nem
térítendő támogatásra jogosult.
A pályázati támogatásból 8*12 méter nagyságú rendezvénysátor és 15
garnitúra sörpad kerül beszerzésre.



EB ÉS MACSKA IVARTALANÍTÁSA

Magyar Falu Program keretében a Felelős állattartás elősegítése - 2021 című pályázatra Zalavár Község
Önkormányzata 1.478.000, - Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
A pályázati támogatásból összesen 24 állattartó jogosult kutya vagy macska ivartalanítására, ahhoz
kapcsolódó veszettség elleni védőoltásra, illetve a transzponderrel történő megjelölésre. Így
településünkön 15 kutya és 26 macska ivartalanítása valós meg, melyet Dr. Belák Gábor állatorvos fog
elvégezni.



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 vértanú Szent
Adorján zarándokhelye volt, ahol a Szent ereklyéi nyugodtak. A magyar tudósok i.sz. 855 körülre
datálják ennek a templomnak a megjelenését.
A tudományos emlékülésen előadást tartott Dr. Dezső Tamás a Batthyány Lajos Alapítvány elnöke, Dr.
Várkonyi Zsolt Kristóf BVOP Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztályának főosztályvezetője, Dr.
Szovák Kornél az MTA doktora, Phd. Ritoók Ágnes a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tár
igazgatója, Dr. Somorjai Ádám OSB, Nyima Tamás bv. dandártábornok, Csíki Gergely a Pannonhalmi
Főapátság és a Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány Intézményszervező Bizottságának elnöke.
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 SPORT HÍREK 
Kedves Szurkolóink!
A Zalavári Sport Klub működéséről és szerepléséről csupa jó hírrel tudok szolgálni Önöknek.
Az elmúlt évek gyengébb szereplései után, csapatunkat a nyári átigazolási szezonban igazolt
játékosokkal sikerült megerősíteni. A régi és új játékosok egyre összetartóbb csapatot alkotnak, melynek
következtében az eredmények sem maradnak el. 8 forduló után a második helyet foglaljuk el a tabellán
(6 győzelem, 2 vereség, 18 pont), csupán rosszabb gólkülönbséggel elmaradva az első helyezettől.
A Sport Klub sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program Civil Alap keretében az öltöző épület
felújítására, melyen 2.764.490 FT támogatást nyert. Az összegből kívül – belül megújul az épület,
valamint a vizes szerelvényeket és eszközöket cseréljük ki. A munkák a téli szünetben, előreláthatólag
november közepén kezdődnek, hogy a tavaszi rajtra már használatba vehessük az épületet.
Köszönhetően a HM-BIO KFT.-nek, csapatunknak szponzora is lett. Az általa nyújtott 1.000.000 Ft-ból
sportfelszereléseket, új mezeket vásároltunk, a maradék összeget a csapat utaztatására fordítjuk.
A Zalavári Önkormányzat működésünk megemelkedett költségeire a 2021-es évre 500.000 Ft támogatást
biztosít. Köszönjük az önkormányzat dolgozóinak a focipálya és környezetének karbantartását.
Önerőből felújítottuk a két kispadot és a padokat, a továbbiakban még a pályát szegélyező korlátot
szeretnénk felújítani.
Szeretettel várjuk a sportolni vágyó zalavári fiatalok jelentkezését!

HAJRÁ ZALAVÁR!

Józsa Balázs Egyesület elnöke

 CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 


DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

Idén nyolcadik alkalommal szervezte meg tudományos kongresszusát a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara, melynek első napján, szeptember másodikán adták át a Kamara szakmai
kitüntetéseit egy ünnepélyes Díjátadó keretein belül azon szakdolgozóknak, akik emberi
magatartásukkal, szakmai elkötelezettségükkel példaképül állíthatók, valamint helytállásukkal
méltán vívták ki kollégáik és a társadalom elismerését.
2020-ban Návai Lászlóné volt védőnőnk az „Év Kiváló Szakdolgozója különdíj” kategóriában kapott
elismerést. A díjat Dr. Balogh Zoltán MESZK elnök, Dr. Hirdi Henriett MESZK alapellátásért felelős
alelnök adta át. Ildikónak ez úton is gratulálunk, további sikereket kívánunk.
Kiss Ferencné – Zalavárért Közalapítvány
elnöke
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ZALAVÁRI KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT TEVÉKENYSÉGE

A hosszú pandémia miatti szünet után eseménydús nyári időszak van a csoport „háta mögött”. Nagy
öröm volt számunkra, amikor újra összejöhettünk és együtt lehetünk a tagokkal. Bízva a jobb időszak
eljövetelében, nekifogtunk a nyári felkészülésnek.
Események, amelyeken részt vettünk és képviseltük kis falunkat:
június 4. Trianoni megemlékezés, Zalavár
július 3. Egeraracsa Falunap,
július 17. Bókaháza, Bokréta népdalkör 20 éves
jubileumi műsora, „Kulturális légyOTT”
- július 24. Dióskál Családi nap,
- augusztus
- augusztus 19. asszonyaink egy része segédkezett a falu
újkenyerének megsütésében,
- augusztus 19. Véradás Zalaváron a Magyar Vöröskereszt és a keszthelyi Vérellátó állomás
közreműködésével,
- augusztus 20. Államalapítás és „Új kenyér” ünnepe a Várszigeten
- szeptember 11. Falunap Zalavár
- Még előttünk áll: szeptember 25. Lecsófesztivál Sármellék.
A programokon táncokkal, dalokkal szórakoztattuk/szórakoztatjuk
a megjelenet vendégeket.
A fellépéseinken kívül a csoport egy része aktívan tevékenykedett és teszi ezt jelenleg is - a község közösségi tereinek dekorálásában is.
A nyár a közösség összetételében is hozott változásokat. 2 új taggal
bővült a csapat: Plótárné Varga Irént és Haraszti Árpádné Magdit
köszönthetjük immár tagjaink között. Mindig örülünk a megújulás
lehetőségének, szívesen vesszük új emberek jelentkezését kis
közösségünkbe.
Kérjük, akinek kedve, ideje és lehetősége van rá csatlakozzon
hozzánk, keresse a csoport bármely tagját és álljon be közénk! A próbák alkalmával törekszünk arra,
hogy ne csak a felkészüléssel teljen időnk, hanem kimozdítsuk egymást a hétköznapok
egyhangúságából.
Bízunk benne, hogy régi és új tagjainkkal tovább vihetjük hagyományainkat, közösségépítést,
településük hírnevének öregbítését.
Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
-

Gerecs Mária

 ISKOLAI HÍREK 
A SÁRMELLÉKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALAVÁRI TELEPHELYE
2021 szeptemberében ismét elkezdődött a tanév az intézmény falai között. 9 nebulóval, egy teljes
munkaidős pedagógussal és két részmunkaidős tanítóval indult az év.
Tanulóink: Balog Tamara, Bihari-Horváth Sándor, Dezső Vivien, Dezső Zoltán, Kele Kincső, Kele Zsombor, Kőnig
Zselyke Ninetta, Orsós Heléna, Strausz Réka,
Osztályfőnök: Kele-Molnár Judit
Tanítók: Beke Zoltánné, Gerecs Mária
Köszönjük a tanulók szüleinek, hogy kiállnak a zalavári intézmény mellett! Nélkülük ez a tanév nem
indulhatott volna el a községben. A döntés az Ő kezükben volt és szívből köszönjük, hogy helyben
maradtak és továbbra is tanítóinkban bízva együttműködnek velünk.
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Mindent megteszünk, hogy érezzék, gyermekeik jó kezekben vannak és a kis létszám miatti összevont
osztály ellenére is megkapják a tovább haladáshoz szükséges tudást, felkészítést. Bízunk benne, hogy
családias légkörű rendezvényeink, közösségi programjaink, tanulóink fejlődése megmutatják a
községben élő szülőknek, hogy érdemes a zalavári iskolába íratni gyermekeiket, hiszen személyre
szabott, az egyéniséghez igazodó foglalkozásokat tudunk biztosítani csemetéik számára. Intézményünk
(amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi) nyitva áll az érdeklődők előtt. Mind az intézményvezetést,
mind pedig tanítóinkat kereshetik bizalommal.
Elérhetőségeink:
Intézményvezető: Feiler Zsuzsanna: 0630/4333059
Intézményvezető-helyettes: Gerecs Mária: 0630/4346577
Osztályfőnök: Kele-Molnár Judit: 0630/2683308
Bolgár nyelv és irodalom: Stefanova Antoniya Dimitrova
Angol nyelv: Szitter Katalin
Honismereti kézműves szakkör: Kamondiné Bóta Melinda
Honlapunk: https://www.sarmellek-iskola.hu/tagiskola/koszonto
Intézményvezetés

 VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT HÍREI 
Kedves zalavári Édesanyák, Kismamák!
Szeptember 18-án szombaton elkezdtünk egy beszélgetős programsorozatot, melynek helyszíne a
könyvtár volt, és melyre a továbbiakban is várunk minden Anyukát sok szeretettel, hogy egy kicsit
kimozduljon otthonról, és beszélgessünk olyan témákról, ami esetleg a tanácsadások és látogatások
alkalmával nem kerülnek előtérbe. Havonta egyszer lenne megtartva, és mindenkit értesítek róla, hogy
melyik napon. Erről olvashattok majd többek között a Facebook zárt csoportunkban is, ahová minél
többen csatlakozzatok, vegyétek fel nyugodtan, aki zalavári anyuka.
Üdvözlettel: Cziráki Beáta védőnő

 KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR HÍREI 


KÖZÖSSÉGI KULTÚRÁNK RENDEZVÉNYSOROZAT

Zalavár – Kápolnásnyék, avagy szervezzünk minél több helyi közösséget
Régen, olyan 25 – 30 évvel ezelőtt az elmondások szerint nagy volt a közösségi élet Zalaváron. Mindenki
ismerte egymást, nem volt internet, sok volt a közös program, az volt a szórakozás. Voltak kirándulások,
bálok, színházi előadások, nyugdíjas klub és sorolhatnám. Nem volt kérdés a gyerekek születésekor ki
lesz a keresztszülő, mert itt volt mindenki helyben. Az emberek jobban összetartottak, közösségek
voltak. Nagy feladat vár a mostani közművelődési
asszisztensekre, hogy a jelenben visszahozzák a múltat.
Amennyire ma könnyű az információ szerzés olyan
nehéz lehet a közösségépítés.
Zalaváron a közművelődési asszisztens gondolt egyet,
hogy néhány emberrel és a Nemzeti Művelődési Intézet
által ajánlott lehetőséggel útra kel. Az eredetileg
tervezett pár személyből közel egy busznyi emberrel
indultak el Kápolnásnyékre, hogy megnézzék a
Művészeti Népfőiskolát és felfedezzék a látnivalókat. A
hőség ellenére a kirándulás nagyon jól sikerült,
mindenki jól érezte magát. A kirándulás végén a
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Csajághy Laura szabadtéri színpadon a Déryné Program keretében, Arany János megzenésített
balladáival ismerkedhettek meg a résztvevők. Zalaváron elindult valami a kultúra területén, ami
remélhetően további támogatást fog kapni. Sok sikert Zalavár!



50 ÉVES A ZALAVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ

1970. decemberben nyitotta meg kapuit Zalaváron
a Művelődési Ház. Az akkori élet az épületben
nagyon pezsgő volt. Folyamatosan voltak bálok,
rendezvények, színházi előadások, az emberek
nagyon szívesen jártak oda szórakozni. A
Művelődési Ház rendelkezett könyvtárral, mozival
és a színpad létrehozása is szakemberek munkáját
dicséri. A Zalaegerszegi Hevesi Sándor színház
instrukciója szerint készült el, a mai színpad, ami a
környéken egyedülálló. Az 50 év méltó
megünneplésére, a közművelődési asszisztens javaslatára színházi előadássorozat indult el
augusztusban. Az önkormányzat szerződést kötött és részt vesz a Déryné Programban. Az első előadás
a programnak köszönhetően a KÉK RÓKA előadás volt. Nagyon nagy sikerrel zárult az előadás és
minden résztvevő várja a következő színdarabot. Tervek szerint minden korosztálynak lesz előadás,
zenei, komédia, gyerekeknek szóló. A cél, hogy mindenki jól érezze magát és együtt ünnepelje az 50 éves
Művelődési Házat.



ELSŐ „KOMATÁLAS” BABÁK ZALAVÁRON

A régi hagyományok mindig megdobogtatják szívünket, jó visszaemlékezni, visszagondolni milyen
szép szokások voltak régen. A Nemzeti Művelődési Intézet 2018-ban kezdett el foglalkozni a Komatál
közösség gondolatával. Első körben a kézműveseket keresték meg és kérték fel a komatálak, koma
kendők elkészítésére. Ezt követte a
települések munkája. Egyre több település
vesz részt a felhívásban és alakítja meg
KOMATÁL közösségeit. Így történt
Zalaváron is, nem is akárhogy. A
településen szinte egymás után született
meg az első kisfiú és az első kislány, akik
az első „KOMATÁL” babák lettek
Zalaváron. A pandémiára való tekintettel
első sorban a család és a szűk barátikör
vesz részt a feladatok ellátásában. A
családok nem kis segítséget kapnak, a mai
korba beillő segítséget, ami lehet egy finom, tartalmas ebéd vagy éppen egy bevásárlás. A megalakult
közösségnek ez egy kis munka, viszont a családnak óriási segítség. Az újszülött babák és szüleik, szép
komatálat, koma kendőt kaptak, aminek nagyon örültek. Matyasovszki Margit a Nemzeti Művelődési
Intézet Zala Megyei Igazgató Asszonya adta át a kedves ajándékot és beszélgetett a szülőkkel.
Beszélgetés közben nagyon sok ötlet merült fel a jövőbeni közösségépítéshez, bevonva az Édesanyákat
és későbbiekben a babákat.



KIRÁNDULÁS FEKETE ISTVÁN NYOMÁBAN

Fekete István sokak gyermekkori emléke és varázslata. Zalaváron egy kisebb közösség Fekete István
nyomába indult a Diás szigetre. Az idő napsütéses, hívogató volt. Először egy kisebb túra után a Matula
kunyhót és Fekete István emlékházát keresték fel. Útközben találkozva a természet szépségével,
csodáival és egy kölyök rókával. 2020 szeptemberében nyitott a Kis – Balaton látogatóközpont, aminek
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a megtekintése is tartalmas és hasznos időtöltés volt kicsiknek és nagyoknak. Mindenki jól érezte magát
és már tervezik a következő kirándulást.



KULTÚRHÁZAK ÉJJEL – NAPPAL

Ebben az évben is részt vett Zalavár az országos felhívásban, melyre egyre nagyobb érdeklődés van. Első
program pénteken délután kézműves foglalkozás volt, amire minden érdeklődőt hívtak, akik szívesen
készítenek őszi ajtó-, ablak díszeket. A program KönyvtárMozi filmvetítéssel kezdődött, ahol egy rövid
rajzfilmet nézhettek meg közösen. A szombati program részt vevői betekintést nyertek az egyszerű
életmódváltásba. A Zalavár képekben program is jól sikerült, előkerültek a közös emlékek, ismerősök.
A tervek szerint folytatás következik és ha lesz támogatás akkor a képekből kiállítás, hogy unokáink is
lássák Zalavár múltját.

TÁJÉKOZTATÓ!
A Közösségi Színtér és Könyvtár szeptembertől folyamatosan kiadja naptár formájában az aktuális havi
programokról a tájékoztatót (a programváltoztatás jogát fenntartjuk). A tájékoztatók megtalálhatóak a
buszmegállók hirdetőtábláin, a COOP boltnál és a könyvtárnál, továbbá várhatóan szórólap formájában
is.

 4 RÉSZES ZONGORAMUZSIKA SOROZAT
Értesítjük a lakosságot, hogy a Művel ődési Házban 4 részes zongoramuzsika sorozat indul
„TALÁLKOZÁSOK” címmel, melynek első előadása október 16. szombat 18:00 órakor lesz. A 4
alkalmas bérlet ára 2.400.-Ft A bérlet a könyvtárban vásárolható meg.
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Miru – Mohácsiné Haraszti Ilona -közművelődési asszisztens

MEGHÍVÓ
Zalavár Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt
2021. október 17-én (vasárnap) 15 órakor keződő
Idősek napja alkalmából rendezendő ünnepségre és estebédre.
Helye: Művelődési Ház
A rendezvényre való utazáshoz – elôzetes – jelentkezés alapján a szállítást biztosítjuk.
Mohácsiné Haraszti Ilona -MIRU
06 30 / 562 – 7603
Mindenkit szeretettel várunk!
Lucz József polgármester
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