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SZÍNES PROGRAMOK FŰZTÉK SZOROSABBÁ A KÖTELÉKET 
MAGYARSZERDAHELY ÉS ZALASZENTBALÁZS LAKOSSÁGA KÖZÖTT 

A Lőricz Sándor vezette Dél-Zalai Kék Virág 
Túracsapat számos magyarszerdahelyi és 
zalaszentbalázsi sportolni vágyóval is kiegészült 

Együtt túráztunk 
és sportoltunk!  
NYÁRBÚCSÚZTATÓ SPORTNAPOK 

A projekt keretében többször is 
megrendezett sportnapot nagy 
érdeklődés övezte, mely hagyományosan 
egy közös túrával indult.  
A két település lakói a szerdahelyi 
szőlőhegyen található Szent Orbán 
kilátóhoz és a Szent Kristóf pihenőhöz 
sétáltak fel, majd a falu központjában 
található rendezvény pajtába érkezve 
elismerő okleveleket adtak át az Országos 
Kéktúrát teljesítő természetjáróknak. 

 
 
Eztán játékos sportvetélkedőkön mérték 
össze ügyességi és kvízeken pedig a 
szellemi tudásukat. A kihívásokkal teli nap 
egy jó hangulatú közös ebéddel és vidám 
beszélgetéssel zárult. 

 

A gyereknapi színes kavalkádon a legkisebbek mellett a felnőttek is remekül érezték magukat  

Gyereknap- csupa móka és 
kacagás! Volt minden, ami 
kell: bohóc, buli, zene, tánc... 
Színültig megtelt a magyarszerdahelyi TELE-KA-LAND Mesepark a 2021 és 2022-ben is 
megrendezésre kerülő Gyereknapi rendezvényen, ahol a helyi és a zalaszentbalázsi gyerekek és 
szüleik, nagyszüleik is igazán színes programokon szórakozhattak együtt.  
A gyereknapon a legkisebbek arcfestésen, kézműves tevékenységen, ugráló várban, népi játszótéren, 
íjászattal múlathatták az időt, de nagyon élvezték a fotó szafarit, a kincskeresős és a mesékkel 
kapcsolatos kvíz feladatok is. Nagy sikert aratott körükben a tűzoltó és a rendőrautó, de a buborékcsata 
és a lufi fújó verseny, no meg az extrém activity is igazán jó mókának bizonyult! Ezen kiegészítő 
foglalkozásokon kívül a fő attrakciót a kutyás bemutatók, a zsonglőrködő bohóc és a kalóz kalandokra 
hívó Borka bohóc, valamint a hangszer simogató zenés műsor, a Harisnyás Pipik világkörüli zenés 
utazása és a Napsugár Együttes koncertje jelentette.  
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FALU NAPJA  

Színes kulturális seregszemle, régi népi és 
modern játékok kavalkádja várta a résztvevőket 

GONDOLATOK AZ OLVASÓHOZ 

A legemlékezetesebb 
pillanatokat tegyük 
el emlékbe! 
MARCZIN GYÖRGY POLGÁRMESTER 

A magyarszerdahelyiek és a 
zalaszentbalázsiak körében csak 
„Összekovácsolódunk” programként ismert 
rendezvénysorozat nem jöhetett volna létre 
a Terület – és Településfejlesztési Operatív 
Program – „A helyi identitás és kohézió 
erősítése tárgyú felhívás” TOP-5.3.1-16-
2017-00014 számú nyertes projekt nélkül.  
E pályázat támogatásának köszönhetően 
sikerült elérni a kitűzött célunkat, mely a 
két település közösségi életének a 
felelevenítése és erősítése volt. Ezen újság 
hasábjain arra tettünk kísérletet, hogy 
Önöknek, - a projekt rendezvényeinek 
élvezőinek, - illetve az utókornak is 
megőrizzük e közösségépítő programok 
legemlékezetesebb pillanatait. Reméljük, 
velünk együtt Önök is úgy érzik, hogy a két 
falu közössége még jobban 
összekovácsolódott, s a közös múltbéli 
tevékenységeken kívül újabb hosszú távú 
együttműködések teszik még 
gyümölcsözőbbé a „majdnem” szomszéd 
települések kapcsolatát.  

Protokoll: Mit illik, 
és hogyan tegyük? 
Ifjabb Lehota János elméleti és gyakorlati 
előadásának köszönhetően a szerdahelyi és a 
szentbalázsi érdeklődők is számtalan 
hasznos dolgot tudhattak meg a hétköznapi 
protokoll szabályairól.  
A szakavatott előadó emellett a hazai, illetve 
nemzetközi illemtant és etikát is 
összehasonlítva adott átfogó képet a témáról. A 
résztvevő érdeklődők a nem mindennapi 
program keretében rálátást nyertek az 
étterembe érkezés, a helyfoglalás, a terítés, az 
ottani eszközök megfelelő használatára. 
Emellett egyes rendezvényeken használandó 
ültetési protokoll és az alapvető társalgási 
szabályokkal is megismerkedhettek 
elméletben, amit egy másik alkalommal 
számos gyakorlati példán keresztül valóban el 
is sajátíthattak.  
 

Idén és tavaly is hatalmas érdeklődés 
övezte Magyarszerdahelyen a “FALU 
NAPJA – KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ 
című programunkat, melyre a helybéliek 
és a konzorciumi partner település, 
Zalaszentbalázs lakosai is szép számmal 
vettek részt. 
 
 Mindkét évi falunap programjai úgy kerültek 
összeállításra, hogy azok között minden 
korosztály megtalálhatta a neki tetszőt. Ez 
sikerült is, hiszen a legkisebbektől a 
legidősebbeken át mindenki örömét lelte a 
színes programokban.  
 
A 2021-es falunapon a népi játékok, az 
ugráló vár, az ügyességi feladatok és a 
kézműves sarok mellett a Mura Dance 
Együttes színes táncokkal, a Fűzvölgyi 
Dalostársak a harmonika kísérte 
népdalcsokorral, a Szikrák Táncegyüttes 
pedig a színpadi produkcióját követő 
táncházzal kedveskedett a közönségnek.  
 
Az est sztárvendégei Varga Feri és Balássy 
Betty voltak, akik közismert slágereikkel és 
közvetlenségükkel nyűgözték le a 
résztvevőket, s alapozták meg az este vidám 
hangulatát. A falubogrács elfogyasztása után 
a falunap a magyarszerdahelyi származású 
Szilágyi Ádám koncertjével zárult, akinek 
fergeteges buliján nemcsak a nézőtéren 
kezdték el ropni a táncot, de a legbátrabbak a 
színpadon mulattak éjjelig.  
 
A 2022 évi falunap Dió Kutya és társai 
engedelmességi bemutatójával vette kezdetét, 
majd Pepi bohóc és segítője szórakoztatta a 
legkisebbeket. Eztán a Swans Balett 
mazsorett, klasszikus és balett stílusú tánc 
koreográfiával nyűgözte le a közönséget.  
Meglepő volt, ahogy nemcsak az idősebb 
korosztály, hanem a középkorúak, sőt még a 
fiatalok közül is páran együtt énekelték az 
operett kuplékat a Magyar Operett Orfeum 
tagjával, Sári Gáborral. 
Őt követték az est sztárvendégei, a Limonádé 
Lányok, akik saját számaikon kívül ismert 
hazai rock and roll dalokat is énekeltek.  
 
Mindezen vidám koncertek megalapozták az 
esti bál jó hangulatát, ahol Bellák Tibor és 
Hervai Gábor szolgáltatta hajnalig a 
talpalávalót. Persze a programok közül 
ezúttal sem maradhatott el a sokak által 
kedvelt Kézműves kuckó, az Extrém Activity 
és az arcfestés, újdonságként szolgált a 
Billiárd Foci, amit a gyerekek a szüleikkel 
együtt játszottak. A falubográcsban főtt 
finomságokat is jóízűen fogyasztotta a két 
falu apraja-nagyja.  
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Nemcsak a hölgyek, de a férfiak, sőt a 
gyermekek számára is csábító program volt az 
adventi készülődés jegyében megrendezett 
Mézeskalácsfalu készítés.  
Számtalan szorgos kéz gyúrta és nyújtotta a 
mézeskalács tésztát, amit az IKSZT-ben ki is 
sütöttek. Eztán jött csak a precíz munka: nagy 
türelemmel tervezgették, állították össze az egyes 
elemeket. A kis épületeket végül fel is díszítették, s 
a Rendezvény pajtában előkészített terepasztalon 
csodás havas tájként el is helyezték. A település 
jellegzetes épületeit- templom, kápolna, kilátó – 
felvonultató csodás makett nemcsak a kreatív 
készítőkben, de a megcsodálókban is megerősítette 
a helyi identitástudatot.  

Magyarszerdahely mézeskalácsból 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN!  

Kerékpáros ügyességi verseny, 
újraélesztés, rendőrmotorozás 
A rendezvény keretében az óvoda udvarán található közlekedési 
parkban felállított közlekedési táblák és útvonalak segítségével 
ismerkedhettek meg a közlekedési táblák jelentésével a legkisebbek, 
akik végül ovis jogosítványt vettek át.  
Az IKSZT előtti utcarészen került sor a kerékpáros ügyességi 
versenyre, amit közlekedésbiztonsági interaktív előadás követett.  
Elsősegély nyújtási- és mentési bemutatót tartottak a Kéklámpás 
Ördögök Motoros Polgárőr Egyesület hivatásos mentős tagjai. A 
résztvevők ismereteket szerezhettek a kisebb sérülések ellátásáról, a 
sérült személynek nyújtandó megfelelő segítség módjáról, a helyes 
újraélesztésről.  Az érdeklődők ambu babán gyakorolhatták az 
újraélesztést, megtanulták a telefonos segélyhívás helyes metódusát is. 
A gyermekek kézműves foglalkozás keretében jelzőtáblákat és autókat 
készítettek, amikkel szimulálni tudtak különféle közlekedési 
helyzeteket. „A biztonságos közlekedés” témakörében rajzok is 
készültek, amelyeket jutalmaztunk. A rendezvény zárásaként 
kerékpártúrát rendeztünk az Újudvari Történelmi Emlékparkba, ahol a 
résztvevőket a Kéklámpás Ördögök Motoros Polgárőr Egyesület tagjai 
kísérték járműveikkel. 

Közösségi túra a csodás telihold fényében 
Lőrincz Sándort a Dél-zalai Kék Virág 
Túracsapat vezetője irányításával tettük meg 
a romantikus és vadregényes Telehold túrát 
a szőlőhegyen található Szent Kristóf 
Pihenőhöz.  
A sötétség miatt izgalmas és különleges 
kirándulást közös vacsora és vidám beszélgetés 
zárta. A programon a zalaszentbalázsiak is 
megismerhették Magyarszerdahely turisztikai 
pihenőjét és kilátóját, ahova eztán közös 
kirándulásokat is tervezhetnek majd. A túra a 
helyi közösséget építette valamint kohéziós erőt 
formálta.   
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„CSENDÜL A FÜRGE SZÁNCSENGŐ, TÉLAPÓ IS MÁR ELJŐ” 

A legjobb magyarszerdahelyi gyerekeket 
lovas szánon látogatta meg a Mikulás  

KI A LEGÜGYESEBB CUKRÁSZ? 

Süteménysütő verseny 
és kóstoló  
 

Biztos sokan emlékeznek arra is szívesen, 
amikor sütemény sütő verseny zajlott a projekt 
keretében.  
A közösen vagy éppen otthon elkészített 
finomságokat szakmai zsűri bírálta, de az 
érdeklődők és résztvevők legnagyobb örömére a 
kóstolásra is bőven nyílt lehetőség. Ezt élvezték a 
legjobban a kicsik és nagyok!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MASZKÁZÁS- FARSANG 

Közösen vonult fel a 
falu apraja-nagyja  

A projektnek köszönhetően több évben is sor 
kerülhetett a közös maszkázásra és farsangi 
felvonulásra, ahol a magyarszerdahelyi és 
zalaszentbalázsi vállalkozó szellemű lakosok 
mókásabbnál-mókásabb jelmezekkel 
riasztották el a telet. Miután a vidám csapat 
végigjárta a települést el is égetett egy erre az 
alkalomra készült szalmabábút, – a hagyományok 
szerint – hogy még hatásosabb legyen a télűző 
népi tradíció.  
 
 
 
 
 

A faluban élő gyerekek számára minden 
bizonnyal az egyik legfelejthetetlenebb 
élményt a több éven át megrendezésre 
kerülő Mikulás ünnepség jelentette.  
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Térben 
megrendezett program során a gyerekek 
nemcsak a Mikulással találkozhattak, de 
különböző szórakoztató programokon is részt 
vehettek. Egyik alkalommal például Bátori 
Gábor bohóc mókás interaktív műsorával 
szórakoztatta a megjelent gyerekeket és 
szüleiket.   
Immár hagyománnyá vált az is, hogy a 
legjobb gyerekeket a Lappföldről érkezett 
Mikulás lovas számon látogatja meg, s aki 
jól viselkedett egész évben, azt 
ajándékcsomaggal jutalmazza meg. Ezen 
program keretében lettek felköszöntve és 
megajándékozva a nyugdíjasok is.  
 

 

 

 
 

 

SZAKMAI TANULMÁNYÚT  
Zalaszentbalázs szervezésében négy alkalommal egynapos, Magyarszerdahely 
szervezésében pedig kétszer két napos szakmai tanulmányúton vehettek részt 
mindkét falut képviselő érdeklődők, akik a hasonló TOP -os projektekben 
résztvevő településeket látogattak meg. Így cserélhették ki szervezési, 
lebonyolítási projekt tapasztalataikat a csomai, a kutasi, a kőszegszerdahelyi és 
a rábakecöli kollégákkal az Összekovácsolódunk projektben résztvevők.  
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VÉDD MAGAD SZŰRÉSEKKEL! 

KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGNAP: vizsgálatok, torna és egészséges ételek kóstolója 

Mindkét település lakossága lelkesen fogadta 
a Közösségi egészségnap akciót, ahol a 
megelőzés fontosságáról Ureczky Csaba 
tartott előadást,  amit a rendszeres mozgás 
fontosságára való figyelem felhívás jegyében 
közös torna  követett.  
Varga Eszter személyi edző mozgatta meg a 
jelenlévőket, akik eztán különböző szűrő 
vizsgálatokon vehettek részt. Tájékoztatást 
kaptak saját egészségügyi állapotukról – 
vérnyomásukról, vércukor szintjükről, 
testtömeg indexükről, koleszterinszintjükről. 
Mobil EKG és Human állapotfelmérés – 
testelemzésre is lehetőség volt a rendezvény 
keretében. A programot Egészségasztal zárta, 
ahol egészséges táplálékokból kóstolhattak a 
résztvevők.  

 
 

 

 

 

KERTÉSZETI ELŐADÁSOK  

Mit és hogyan ültessünk, 
metszünk! 
A magyarszerdahelyiek és a zalaszentbalázsiak is számos hasznos 
ismerethez jutottak a Fatér Balázs tartotta elméleti és gyakorlati 
kertészeti előadáson, ahol a növények ültetésétől kezdve 
szaporításukon át a fejlődő alanyok metszésén keresztül még a 
formázásáról is szó esett.  
Emellett külön érdekesség volt, ahogy a témában gyakorlati járatossággal 
is rendelkező szakértő a növények ültetéséről és a mindennapjainkba való 
beiktatásáról beszélt.  
Mindezen tevékenységekhez szükséges eszközök szakszerű használatáról 
is szó esett, mely után egy fórum keretében a résztvevők kérdéseikre 
választ, észrevételeikre pedig reflektálást kaphattak. Az előadó örömmel 
nyugtázta, hogy milyen aktívak voltak a jelenlévők, akik eztán több 
növény szakszerű ültetésével gyakorolhatták be az elméletben elsajátított 
ismereteket.  
 A gyakorlati találkozón a lelkes csapat gyakorolhatta a növények 
elhelyezését, iszapolását, azok metszését, s a mindehhez használandó 
eszközök szakszerű és balesetmentes használatát is elsajátíthatták.  

TÚRA, GYŰJTÖGETÉS, ELŐADÁS, PÁRLAT ÉS ILLÓOLAJ KÓSTOLÓ 

Gyógynövény gyűjtéssel egybekötött természetjárás 
Fatér Balázs gyógynövény szakértő, az általa vezette 
túra közben talált gyógynövényekről tartott 
érdekfeszítő előadást a Szent Kristóf pihenőnél.  
Majd gyógyhatásukat, elkészítési módjukat is 
ismertette. Az előadás során szó esett a gyógynövények 
ültetésének fontosságáról, a mindennapi életünkbe, az 
étrendünkbe történő beiktatásáról. A pihenőnél 
lehetőség volt arra is, hogy a szakember az illóolaj 
lepárlásának eszközeit, a lepárlás folyamatát is 
szemléltesse, ahol több illóolaj mintával is 
megismertette a résztvevőket. A közös ebéd után az 
előadó gyógynövény kivonataiból, ivóleveiből volt 
kóstoló.   
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KÖZÖS MÚLTUNK EMLÉKEI KÉPEKBEN, TÁRGYAKBAN  

Lelkes helyi anyaggyűjtés után nyílt meg 
a múltunk értékeit bemutató kiállítás  

HAGYOMÁNYÁPOLÁS 

Közösen állítottuk fel  
a májusfánkat   

 
 
A hagyományokhoz híven idén is közös 
összefogással került felállításra falu 
központjában a májusfa, melyet jó 
hangulatban, közös evés-ivás közben sikerült 
felállítani a szerdahelyieknek.  
Ugyancsak hagyomány a májusfa közös 
kitáncolása is, amit egy vidám hangulatú bállal 
koronáztak meg a helyiek. Mindebből is kitűnik, 
hogy az itt élők nemcsak tevékenykedni szeretnek 
együtt a faluért, de szívesen töltik együtt 
szabadidejüket is. Mondhatjuk tehát, hogy nagyon 
jól összekovácsolódtak a projektnek köszönhetően. 
 

 

 

 

HÚSVÉT A FALUNKBAN  

Kézműves foglalkozás 
és a falu közös 
feldíszítése 
 A húsvéti ünnep közeledtével is összefogott a 
településünk, hiszen a kicsik és nagyok szorgos 
kezének köszönhetően csodás ünnepi dekoráció 
került a falu központjába. A gyermekek jutalmul 
húsvéti kézműves játszóházban készíthették el 
saját otthoni díszeiket. Az IKSZT elé egy 
életnagyságú nyuszi fotófal került. 
 
 
 

2022. 06. 18-án a magyarszerdahelyi  
IKSZT-ben ünnepélyes keretek közt 
megnyílt a „KÖZÖSSÉGI KIÁLLÍTÁS”, 
ahol Marczin György Magyarszerdahely 
polgármestere köszöntője után  Dr. Száraz 
Csilla PhD, a Thúry György Múzeum 
igazgatója, régész mesélt a Múzeum és a 
lakosság közös munkájának köszönhetően 
megvalósult kiállításról.  
 
Bemutatta a múzeum gyűjteményéből 
kikerülő tárgyi emlékek és értékek feltárását, 
mesélt azok megújításáról és átörökítéséről. 
Méltatta a helybéliek lelkes és aktív 
együttműködését,  
mellyel hozzájárultak a helyi közösség 
kezdeményező- és cselekvőképességének 
erősödéséhez. Majd eztán a megjelentek 
megtekintették a kiállítást, amely egy 
kötetlen múltidéző beszélgetésbe torkollott.  
 
A magyarszerdahelyi értékek mellett a 
gesztor település Zalaszentbalázs emlékei is 
felvonultak,  
ezt a települést a polgármester asszonyon és 
a képviselőtestületi tagokon kívül többen is 
képviselték a megnyitón.   
A kiállítás Magyarszerdahelyen 2022.július 
18 -ig volt látható, majd átköltözött 
Zalaszentbalázsra, 
 ahol 2022.augusztus 22-ig volt 
megtekinthető. 
 
Ahogy a múzeum szakemberei is említették, 
a saját szaktudásuk és a birtokukban lévő 
anyagokon kívül elengedhetetlen volt e 
színvonalas kiállítás megszervezéséhez az, 
hogy a helyi lakosok ilyen örömmel vessék 
bele magukat a múlt emlékeinek 
összegyűjtésén.  
 
Ezen rendezvény kapcsán valóban 
elmondható, hogy erősítette a helyi 
identitástudatot, hiszen a helyi lakosok 
csillogó szemmel emlékeztek vissza a fotók 
és tárgyak szemlélése során a büszke közös 
múltjukra.  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



2022.09.28. „ÖSSZEKOVÁCSOLÓDTUNK”
 

 „ÖSSZEKOVÁCSOLÓDUNK”TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00014  

A PROJEKTEKEN KÍVÜL IS VANNAK 
RENDEZVÉNYEINK, PROGRAMJAINK, 
AMIKRE NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK  

Lovas fogathajtó verseny Magyarszerdahelyen 
Idén immár harmadik alkalommal került 
megrendezésre a Magyarszerdahelyi 
Fogathajtó verseny.  
A nívós programra – mely öregbíti 
településünk hírnevét – számtalan lovas 
fogathajtó érkezett az ország minden részéről. 
A programok sora közt akadályhajtás és 
vadászhajtás is szerepelt, melyek során 
összemérik a hajtók a tudásukat.  
Az egész napos program nemcsak a helyiek, 
de a környékbeliek érdeklődésére is számot 
tart.  
 
 
  

 
 

Hétmérföldes Csizma Mesefesztivál  
 

2019-ben és 2020-ban is megrendeztük a TELE-KA-LAND projekt keretében a Mesefesztivált, melyre a helyiek és 
környékbelieken kívül a Dunántúl több részéről is érkeztek. Volt itt minden, ami a kicsiknek és nagyoknak egyaránt mosolyt 

varázsolt az arcára: mazsorettes fúvós felvonulás a faluban, mesés koncertek, mókás bábelőadások, kutyás bemutatók, 
labirintus, népi játékok, ugráló vár, arcfestés, alpaka simogató, mackó kiállítás, lábbal hajtható kisautók, egy igazi vezethető 

tank, kardvívás, szablya forgatás- egyszóval minden, ami a jókedvhez kell!  
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„ÖSSZEKOVÁCSOLÓDTUNK”

KÖZÖSSÉGI ÉLETÜNK EGYÉB FELEJTHETETLEN PILLANATAI   
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