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AZ EGÉSZ JÁTSZÓTERET BIRTOKBA VEHETTÉK A GYEREKEK

Áprilisban az egész játszóteret birtokba vehették a gyerekek. A
régebbi játszótéri eszközök is megújultak, az előírásoknak
megfelelően kialakításra kerültek az ütközéscsillapító zónák és új
hinták kerültek fel. Így már biztonságosan és a játszótéri eszközökre
vonatkozó előírásoknak megfelelően kialakított játszóteret
használhatják a gyerekek.
Köszönjük Tóth László alpolgármester Úrnak, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta a munkagépeket, mellyel ifj. Tóth Zoltán és ifj. Horváth
Tibor elvégezték a földmunkákat. Az önkormányzati dolgozók nélkül pedig el sem készülhetett volna.
Köszönjük, mert együtt, közösen sok mindenre képesek vagyunk!



MÁJUSFA ÁLLÍTÁS

Közel 40 legényekből és férfiakból álló csapat állított Májusfát április 30-án este. Hagyományokat őrizve,
jó hangulatban két májusfa került felállításra Zalaváron. A harmadik májusfa pedig az óvoda udvarára
került. Köszönjük a résztvevőknek, a legényeknek, a férfiaknak!!!



CIRILL ÉS METÓD ÜNNEPSÉG A VÁRSZIGETEN

Zalavár-Várszigeten május 20-án, emlékeztünk meg Szent Cirill és Metód hittérítő testvérpárról, a
glagolita írás megteremtőiről. 35 évvel ezelőtt, 1987. május 21-én tisztelgett először együtt a bolgár iskola
és a zalavári iskola Cirill és Metód emléke előtt. A Szent Cirill és Szent Metód napja ünnepléséről szóló
legkorábbi források a 12. századból származnak. Május 24-e
Bulgáriában már az 1850-es évektől állami ünnep. Ekkor a
bolgár megtérésre, a kultúrára és a szláv írásbeliségre
emlékeznek. A magyarországi bolgárok is minden évben
ünnepelnek ezen a napon.
Az ünnepségen ünnepi beszédet Varga Szimeon, az
Országgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója és Lucz József
Zalavár polgármestere.
A zalavári és a sármelléki iskola tanulói énekekkel,
versekkel készültek az ünnepségre, immár bolgár nyelven.
Elöljáróink pedig koszorúzással hajtottak fejet Szent Cirill és
Metód szobránál.
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Virágosítás a közterületeinken. Köszönjük az adományokat!
Köszönjük az időt, energiát mellyel településünk javát
szolgálták! Örömmel tapasztaljuk, hogy a közterületeken kívül
egyre több lakos is csatlakozik és környezetét, a házak előtt is
virágosít. Isten áldja a szorgos lakosainkat! EGYÜTT
ZALAVÁRÉRT!



ZALAVÁR, MINT HUMANITÁRIUS TELEPÜLÉS

A Magyar Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit tiszteletben tartó, céljai
megvalósításában aktívan résztvevő közösségek elismeréseként 2022. május 21én Szajolban a Vöröskereszt és Vörösfélhold Világnapja alkalmából a X.
Humanitárius Települések Országos Találkozóján Zalavár megkapta először a
HUMANITÁRIUS település elismerést, melyet Lucz József polgármester vett át.
Gerecs Mária a településünkön hosszú évek példamutató munkájának
elismeréseként Vöröskeresztes Tevékenységéért Arany fokozatú kitüntetést
vehetett át.
Szívből Gratulálunk!

 PÁLYÁZATI HÍREK 


PETŐFI SÁNDOR UTCA ZÁRT CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSÉNEK KIALAKÍTÁSA

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretén belül kiírt Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény,
vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 nevű pályázaton 44.718.377.- forint vissza nem térítendő
támogatást nyert. A pályázati támogatásból a Petőfi Sándor utca csapadékvíz elvezetése fog
megvalósulni.


RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSA

A Magyar Falu Program keretén belül kiírt Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022
nevű pályázaton településünk 30.907.909.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázati
támogatásból a ravatalozó épületének felújítása, új urnafal építése és egy kétszemélyes kegyeleti hűtő
beszerzése fog megvalósulni.

 ÓVODAI HÍREK
Hagyományainknak megfelelően április 29-én Májusfát állítottunk óvodánk udvarán, melyet a
Gyermek-héten „táncoltunk ki”. Köszönjük Lucz Tamásnak és Nagy Kálmán Zoltánnak a segítséget!
Május 4-én köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. A „Madarak és fák” napja alkalmából madárlesen voltunk a környékünkön, valamint a közeli kiserdőben.
A Gyermek-héten volt móka, kacagás, palacsintázás, ügyességi verseny szülőkkel. Köszönjük a Szülői
Szervezet támogatását!
Az iskolába menő óvodásainkat június 4-én, ünnepi műsor keretében búcsúztattuk.
Június 9-én köszöntöttük, búcsúztattuk volt kolléganőnket, Somogyi Józsefné óvodai dajkát is, nyugdíjba
vonulása alkalmából, aki 33 évig volt óvodánk dolgozója. Az összejövetelen jelen voltak intézményünk
alkalmazottai, volt kolléganőnk, községünk polgármestere, a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, a
Zalavári kirendeltség vezetője, hivatali és önkormányzati dolgozók is.
Závec Károlyné
óvodavezető
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Június 9-én egy kedves kollégától vettünk búcsút. Somogyi Józsefné, „Gyöngyi néninek” június 12-én
zárult az óvodánkban eltöltött 33 éves jogviszonya.
1989. május 19-én került intézményünkbe. Már többször helyettesítette az
akkori dajkáinkat, konyhai dolgozóinkat, melyek során bebizonyította, hogy
képes a dajkai feladatokat jól elvégezni, és együtt dolgozni az óvoda dolgozói
közösségével, valamint szülőként is és a Szülői Munkaközösség vezetőségi
tagjaként, majd vezetőjeként számos óvodai program szervezésében,
lebonyolításában aktívan segítette munkánkat.
Kezdeti lelkesedése, aktivitása az utolsó munkában töltött napjáig
megmaradt.
A hosszú évek során igazi „jobbkeze” volt az óvó néniknek, a gyerekekkel,
szülőkkel, munkatársaival mindig kedves, barátságos, segítőkész, tapintatos volt.
Maximálisan igyekezett a legjobb tudása, lelkiismerete szerint dolgozni: takarított, mosogatott, tízórait,
ebédet, uzsonnát osztott a gyerekeknek, ha kellett, könnyeket törölt, dajkált, simogatott, dicsért, segítette
a napi tevékenységekben a gyerekeket, ha kellett barkácsolt, udvart rendezett vagy éjszakába nyúlóan
zenekart keresett az óvodai bálra, műanyagpadlót ragasztott, parkettát csiszolt. Számos közösségépítő
tevékenység, óvodai innováció aktív szereplője volt. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi mindent tett az
eltelt évek alatt. És tette mindezt önzetlenül, mosolyogva, jókedvvel, vidáman.
A legnehezebb időkben is kitartott az óvoda mellett, fontos volt számára, hogy az intézménynek jó híre
keljen, s ezért mindent meg is tett.
Nemcsak az óvodánknak volt elhivatott tagja, de a községünknek is. Volt önkormányzati képviselő, a
falunapokon és a községi rendezvényeken is mindig szívesen és aktívan kivette a részét.
Nyugdíjba vonulása alkalmából kívánjuk, hogy legyen ideje mindarra, amire az óvoda miatt nem tudott
időt szakítani. Legyen öröme a családjában, unokáiban, hiszen végre több időt tud velük tölteni.
Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy mindig számíthattunk Rá!
Kívánunk jó egészséget, hosszú, boldog, szép nyugdíjas éveket!


 CIVIL SZERVEZETEK HÍREI 
ZALAVÁRI SPORT KLUB
Kedves Szurkolóink!
A Zalavári Sport Klub a 2021-22-es bajnokságban az előkelő 4. helyen végzett, ami az elmúlt évek
eredményihez képest nagy előrelépés a csapat számára. Csapatunk folyamatosan harcban állt a dobogós
helyek megszerzéséért, de több mérkőzésen is hiányosan tudtunk kiállni a játékosok egyéb
elfoglaltságai, ill. sérülés, eltiltás miatt. A bajnokság végére újra teljes kerettel tudtunk készülni, aminek
köszönhetően sikerült elérni ezt a szép eredményt.
Az öltöző épület belső felújítása a téli szünetben megtörtént, majd a tavasz folyamán az épület kívül is
új festést, valamint a terasz új burkolatot kapott az elnyert pályázatnak köszönhetően.
A nyári szünetben szeretnénk a csapatot megerősíteni, hogy az új bajnokságban még előbbre tudjunk
lépni mind játékban és eredményességben egyaránt.
Köszönjük szurkolóink és az önkormányzat támogatását, valamint továbbra is várjuk a sportolni vágyó
fiatalok jelentkezését.

HAJRÁ ZALAVÁR!
Józsa Balázs elnök
3

Zalavári Hírmondó

21. évfolyam 2. szám - 2022.június

KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR HÍREI 
- egy kis visszatekintő ÁPRILIS
Tavaszi zsongás, avagy Zalavári Tavaszi FESZTIVÁL
Idén az áprilisi hónap sok, sok programmal kedveskedett a lakosságnak. A közművelődési szakember
igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy mindenki találjon kedvére valót.
HÚSVÉTI KERTEK ZALAVÁRON
Zalavár a húsvéti nyulak faluja lett, a házak udvarát, kertjét is díszítették. Ezúttal nemcsak a
közterületeken, hanem magánházak kertjében, udvarán is álltak ünnepi kompozíciók, amelyek a
Közösségi Színtér és Könyvtár honlapján is láthatóak voltak. Évek óta hagyomány, hogy nem csak
adventben, hanem húsvétra készülve is díszítik a közterületeket. Idén négy nagyobb nyúlcsalád
költözött a község utcáira, és számos helyszínen kisebb figurák, tojások, díszek ékesítették Zalavár
padjait, zöldterületeit, közintézményeit. Első alkalommal pedig a magánházak tulajdonosai és
intézmények is csatlakoztak a felhíváshoz, így Zalavár lehetett húsvét zalai faluja.
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Húsvéti készülődés volt a könyvtárban a Keszthelyi könyvtár támogatásával. Egy kis csapat vett részt,
akik nagyon jól érezték magukat. Készültek ajtódíszek és megismerkedhettek a decoupage technikával.
HANGOL A ZENEKAR
„Elszármazottjaink – itthon Zalaváron” Zentai Károly és Bizják Dóra
zongoraművészek előadása. A 4 részes zongoramuzsika koncert sorozat új színt vitt
Zalavár életébe.
HÚSVÉTI KÉZMŰVES VÁSÁR
A húsvéti kézműves vásár a templom elé lett tervezve, de a rossz idő miatt a KLUB
helyiségben lett megtartva. Árusok érkeztek Zalaapátiból, Nagyrécséről, Sávolyból
és nem utolsó sorban helyi kézművesek portékái is bemutatkoztak.
DÉRYNÉ SZÍNHÁZ
Áprilisban Tóth Ede A FALU ROSSZA darabot nézhették meg az érdeklődők a Művelődési Házban a
Déryné társulat előadásában. Nagyon jó, látványos előadás volt, ami mindenkinek tetszett. Reméljük,
hogy még sok alkalommal találkozhatunk színházi előadásokkal Zalaváron a Művelődési Házban.
KUN EDIT FESTMÉNYINEK KIÁLLÍTÁSA SZÜLŐFALUJÁBAN
Dr. Kun Edit festőművész kiállítását láthatták az érdeklődők Zalaváron.
Hálásan köszönjük Zalavár szülöttének, hogy festményeivel, jelenlétével,
személyiségével péntek este csodát varázsolt kis településünkre. Egy
igazán színvonalas kiállítás megnyitót tekinthettek meg a résztvevők,
majd egész hétvégén látogatható volt a kiállítás.
Köszönjük ezt a felejthetetlen eseményt!
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Zalaváron első alkalommal került megrendezésre a
Népviselet napja. Április 24-én közel 30 Zalavári,
Sármelléki, Balatonmagyaródi és Zalakomáromi
asszony, lány és legény öltözött népviseletbe.
A
találkozó a templomnál volt, ahol a templom előtt és a
templomban is fényképek készültek. Innen gyalogosan,
dalolva vonultak végig a Szent Vendel térre, majd
autóval a Várszigetre, ahol szintén meg lett örökítve az
egyedi esemény. Utána a könyvtárban volt egy kis
megvendégelés és közös dalolás. Köszönjük a
résztvevőknek.

SZÁLINGER BALÁZS
Szálinger Balázst köszönthettük Zalaváron, az
„Elszármazottjaink itthon Zalaváron” sorozatban. Balázs
az óvodai éveit töltötte itt és meghatódva nézegette
óvodás képeit, amit volt óvó nénije mutatott neki. Az este
nagyon hamar eltelt és élményekkel volt tele. Aki ott volt
az irodalmi esten mindenki jól érezte magát a kötetlen,
családias légkörben és Balázstól ígéretet kaptunk rá, hogy
majd a későbbiekben is eljön Zalavárra. Miután 2022-2023
PETŐFI éve, és Balázs kedvence Petőfi Sándor, a
közművelődési szakember megkérte, hogy legközelebb
Petőfit ismerhessük meg a „kulisszák” mögött.

MÁJUS Május elején elindult a mézeskalács készítő szakkör.
Kicsit ugyan csúszott a kezdés, de annál nagyobb lelkesedéssel
vágtunk bele. Mézeskalács szakkör, ami NEM tanfolyam,
hanem szakkör, így folyamatosan be lehet csatlakozni akár
néhány alkalomra is. Tervezzük további gasztro programok
indítását például kenyérsütés alapjai, grillázs készítés alapjai,
cukorperec készítés, erdélyi ételek vagy bármi, amire igény van.
Látóút Bárdudvarnokon
A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület Pályázati
felhívást tett közzé a „Látóutakon” történő részvételre. A felhívásban benne volt, hogy olyan
résztvevőket várnak – „akik hivatásuknak tekintik a közművelődést vagy
segítik a településeken folyó közösségi munkát, és szívesen megismerik
mások jó gyakorlatait. Amikor a felhívást a közművelődési szakember
elolvasta, rögtön úgy döntött, ott a helye. Egyeztetett a település
Polgármesterével, aki támogatta és jelentkezett. Rövidesen visszaérkezett
a válasz, hogy elfogadták jelentkezését. A választás BÁRDUDVARNOK-ra
esett, Somogy megyében. A településről néhányan részt vettek a
„látóúton”, hogy ötleteket gyűjtsenek. A Vendéglátók már vártak és a rövid
szünet után kezdetét vette az ismerkedés. Polgármester úr, alapítványunk
elnöke és a közművelődési szakember részletesebben, a többiek röviden,
pár szóban bemutatkoztak. Ezután ismerkedtünk a településsel,
adottságaival, programjaival és minden épített és természeti értékkel. A
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részletes tájékoztatót a „Van Közünk Egymáshoz” alapítvány elnökétől és a közművelődési
szakembertől hallhattuk. A tájékoztató után a vendéglátók ebéddel vendégeltek meg. Ebéd után útra
keltünk, hogy felfedezzük Bárdudvarnokot. Először gyalogosan sétáltunk el a „mesebeli” óvodába, amit
kívül – belül megnézhettünk. Csodálatos élmény volt és a látogatás végén mindenki szinte egyszerre
mondta, hogy visszajövünk ide óvodásnak. Utána a falubusszal és személyautóval bejártuk a „birtokot”.
Olyan élmény volt, mintha egy másik dimenzióban járnánk. Nem győztük a fejünket kapkodni a
látványoktól. Az építkezés, a kertek tervezése, a sok zöld növényzet mindenhol egy csoda volt. Jól érezte
magát mindenki, estére kellő képen elfáradtunk, de megérte. Feltöltekezve, sok új ötlettel tértünk vissza.
JÚNIUS
Június hónapban befejezésre kerültek a szakkörök. Sok, sok termék készült, amit augusztusban
tekinthetnek meg az érdeklődők a Közösségi Színtér KLUB termében, ahol nem csak a szakkörön
készült remekművek lesznek láthatóak. Minden érdeklődőt várunk augusztus 19-én.


VÁRHATÓ PROGRAMOK 
JÚLIUS
02.
16.

Babaköszöntő, Családi nap, Májusfa kitáncolás
Kehidakustány – színházi fellépése – Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport

AUGUSZTUS
19.
20.

Közös KENYÉRSÜTÉS augusztus 20-ra
GYÖNGYÖS szakkör és MÉZESKALÁCS KÉSZTŐ szakkör
17:00 Ünnepélyes Kiállítás MEGNYÍTÓ Szent István jegyében – a KLUB-ban
Államalapítás ünnepünk a Várszigeten (pontos tájékoztató később)

SZEPTEMBER
6.
Kirándulás Lakitelekre Zalavárról autóbusszal, programmal, ebéddel 500.-Ft
A kirándulásra a KÖNYVTÁRBAN lehet jelentkezni július 4-től, nyitvatartási időben.
17.
Főzőverseny
„Zalavár-ÖSSZETARTOZUNK” 2022.
A Közösségi Színtér és Könyvtár szervezésében várhatóan október hónaptól ÚJ programok indulnak.
Jelentkezni lehet: LEGO KLUB Zalaváron – gyerekeknek, NYUGDÍJAS KLUB – külön programokkal
Érdeklődni lehet a KÖNYVTÁRBAN, a részvételhez regisztráció szükséges.
Miru – Mohácsiné Haraszti Ilona
- közművelődési és közönségkapcsolati szakember –
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