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FÁKLYÁS FELVONULÁS 
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt október 23-án, kedden a 
Művelődési Ház elé, ahonnét elindul idén immár harmadik 
alkalommal a fáklyás felvonulás. 
 
Program: 
 
17 órától Szoborits Roland tank-makett kiállítása megtekinthető 
a Művelődési Házban 
 
18 órakor fáklyagyújtás, és a menet elindul a Művelődési Háztól 
a Polgármesteri Hivatalig. Útközben felmegyünk a kiskomáromi 
temetőbe megkoszorúzni Somogyi Lajos ’56-os hősi halott sírját. 
A Hivatalnál rövid ünnepség és tűzzsonglőr bemutató várja a 
felvonulókat. 

  

Családi nap 
 
Október 20-án családi napra várjuk a kisgyerekes családo-
kat. 
 
Délelőtti program:  

• 10 órától kreatív játszóház 
• Mesefelolvasás 
• Kreatív játékok 

 
Délutáni program: 
16 órától bábelőadás. A Budai Bábszínház előadásában színpad-
ra kerül a Kalap kaland című zenés mesejáték. 
 
Ez a mese egy kicsiny, bajt még fel nem ismerő, nagyszájú 
kismókusról szól. Világjáró Viktor hajnalok hajnalán egy bokor 
tövében találja meg a mókusgyereket. Leesett az ágról, mert 
gyenge. Soha nem mozog. Mindig csak otthon ül és nem játszik, 
nem futkos, mint ahogy a gyerekeknek szükséges. A bokrok 
közt el is tévedt. Az ember megeteti, melengeti, tornáztatja, 
hogy megerősödjön. Annyira belejön a mozgásba, hogy még az 
embertől is elszalad, hogy megmutassa már milyen fürge  és 
erős. Az erdő azonban tele van veszedelemmel. Mi történik a  
meggondolatlan mókuskával?  

Minden kisgyerek számára tanulságos a kalandja. 
 
Belépő a délutáni programra: 300 forint 

Mindenkit szeretettel várunk! 

10 éves a Zalakomári Dalkör 

 
"Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is..." 

(Kodály Zoltán) 
 

A Zalakomári Dalkör 2012. november 10-én ünnepli megalaku-
lásának 10. évfordulóját. Ez alkalomból szeretettel vár minden 
érdeklődőt délután 3 órára a Művelődési Ház nagytermébe a 

Dalkör és a meghívott vendégek műsorára. 

 
 

"Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten össze-
dalolnak. Aztán mind többen,... !" (Kodály Zoltán) 
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AZ ELFELEJTETT „’56-OS” 

 Az 1956. októberi eseményeket kis-
gyermekként éltem meg. Akkor kerül-
tem az általános iskolába, Kiskomá-
romba. 
 

Arra emlékszem, hogy az egyik reggel, 
talán 25-én, vagy 26-án az egész iskola 
felsorakozott és a Szentháromság szobor 
előtt Szűcs Pista elszavalta a Nemzeti dalt 
(amennyiben jól emlékszem 56 év távla-
tából az eseményekre). Majd Kossuth 
nótákat énekelve (amiket akkor még nem 
ismertem) vonultunk végig Kiskomárom 
utcáin. Az est folyamán pedig a község 
lakói gyülekeztek, és akkor még számom-
ra nem nagyon érthető, furcsa hangzatú 
rigmusokat hangosan skandálva vonultak 
végig a falun, majd a templomba gyüle-
kezve hallgatták a szónoklatokat. Az 
események értelmét természetesen csak 
későbbi évek során felnövekedve értet-
tem meg.   
Tudomásom szerint semmilyen atrocitás-
ra a faluban nem került sor. Mégis gyer-
mekkori jó barátom, Szabó Laci édesap-
ját, Szabó Pétert (nem tudom, hogy mi-
ért) évekre bebörtönözték. 
A szabadulása után a börtönben elszen-
vedett brutalitások, verések következmé-
nyeként 45 évesen hamarosan meghalt. 
Van az ’56-osok között ma is élő, idős 83 
éves komárvárosi (ma már Zalakaroson 
élő) egyén, akiről talán sokan nem is 
tudnak, vagy már rég elfelejtették. Hor-
váth József (az édesapja után csak vadőr 
Jóskának hívtak), akit az 1956-os tevé-
kenységéért börtönbe zártak.  
Mi is volt az Ő bűne? Csupán annyi, 
hogy 26 éves fiatalként szóban is kifejezte 
azt a vágyát, ami ebben az időben a leg-
több magyar ember kívánsága volt. 
Zala megyében az első utcai tüntetés 
Nagykanizsán 1956. október 25-én zajlott 
le. Kora délután a DKG dolgozói számára 
szervezett felvonulással kezdődtek az 
utcai események. A Szabadság téren 
gyülekező emberek az Ady utcán a Vá-
rosháza, majd a tiszti klub előtt haladtak 
el, ezt követően pedig a határőr lakta-
nyához vonultak. A fiatalok az utcákat 
járva leverték az épületekről a címereket 
és vörös csillagokat. Nagy tömeg jött 
össze az akkori Szabadság téren. 
A szovjet hősi emlékmű talapzatán elő-
ször Horváth József szónokolt, és beszé-
dében elmondta, hogy mit is akarnak: 
szabad választásokat, többpárt-rendszert, 
kilépést a Varsói Szerződésből, s hogy a 
szovjet csapatok hagyják el hazánk terü-
letét, valamint követelte a szovjet em-
lékmű eltávolítását „ezt a gyalázatos 
szimbólumot, ami már 12 éve itt áll...'., 
amit aztán hatalmas ovációval fogadott a  

 
tömeg. Majd a nép nekiesett a szobornak, de 
kézerővel nem sokra mentek. Ezután létrát 
támasztottak a szoborhoz, azon felmászva drót-
kötelet erősítettek az orosz harcost ábrázoló 
emlékműre és egy LIBERTY teherautóval pró-
bálkoztak. Azzal sem sokra mentek, füstölve 
forogtak el a kerekei, a szobor nem engedett. 
Ekkor Horváth József és többek javaslatára is 
elmentek a gépgyárba erősebb gépért, hogy 
végrehajtsák a tervet. A hírek hallatára a gyár 
udvarán már bemelegítve állt egy 
CATERPILLAR lánctalpas gép, amit a portás 
csak erős ráhatásra volt hajlandó kiengedni a 
kapun. Úgy, hogy csak a fúrási vállalat ezen 
lánctalpas erőgépe segítségével sikerült ledönte-
ni a 17 méteres talapzaton álló szobrot. Azt is 
csak úgy, hogy a lehúzott szobrot végül le kellet 
fűrészelni, mert fúrószárra volt ráépítve, és csak 
azután zuhant a talapzat elé. Majd az ujjongó 
tömeg egy nemzetiszínű zászlót tűzött a ledön-
tött szobor helyére. 
Mint ahogy az már mindenki előtt ismert, rövid 
időn belül bekövetkezett a forradalom vérbefoj-
tása a szovjet csapatok segítségével.  
Következett a megtorlás. Horváth Józsefet ha-
marosan a galamboki rendőrőrsre vitték kihall-
gatásra, ahol részletesen be kellett számolni a 
kanizsai szobordöntéskor történt eseményekről. 
A meghallgatás után hazaengedték. Majd 1957. 
március 4-én éjjel állt meg a leponyvázott te-
herautó a házuk előtt. Géppisztolyos emberek 
zörgették fel a családot. Megkérdezték a nevét 
majd puskatussal le is ütötték és, mint egy 
krumplis zsákot, ájultan földobták a teherautó-
ra. Közben földúlták az egész házat, nem kímél-
ve a család többi tagját sem, fegyvert és doku-
mentumokat kerestek. Természetesen semmi 
kompromittáló dolgot sem találtak. Nagykani-
zsára majd Zalaegerszegre vitték, ahonnét vég-
legesen került Kistarcsára. Ott rendszeres veré-
sek melletti kihallgatások kezdődtek, és külön-
böző erőszakos cselekedeteket akartak tőle hal-
lani, de csak azt tudta elmondani, amit valóban 
tett. Mivel semmi egyebet nem tudtak rábizo-
nyítani 6 hónap raboskodás után kiengedték. 
Úgy látszik valakik kevesellték a 6 hónapos 
megpróbáltatást, ismételten feljelentették fegy-
verrejtegetésért. Ennek következményeként 
munkahelyéről a Csönte pusztai Állami 
 

Gazdaságból vitték el a rendőrök Nagy-
kanizsára. Majd következtek a verésekkel 
tarkított kihallgatások, ismét a kistarcsai 
börtön, de mást most sem tudott monda-
ni, mint azt, hogy neki nem volt és nincs 
is fegyvere. Mindezek ellenére házkuta-
tást tartottak a lakásán, még az udvari 
ásott kutat is kiszivattyúzták. Ott viszont 
találtak egy teljesen elrozsdásodott, alig 
felismerhető, az I. világháborúból szár-
mazó pisztolyt, amit aztán fegyverszakér-
tői vizsgálatnak vetettek alá, ami egy 
évig tartott. 
A börtönben együtt raboskodott Csurka 
Istvánnal, akinek miután az őrök össze-
taposták a szemüvegét Ő segített másikat 
szerezni, melyért kegyetlen büntetést 
kapott. 
Az egyik brutális verés után nagyon 
megbetegedett, annyira, hogy Budapestre 
a Markó utcai rabkórházba szállították. 
Olyan súlyos tüdőbetegséget kapott, 
hogy szinte menthetetlenné vált az élete. 
Szerencséjére egy fiatal, nagyon jóindu-
latú orvos kezelte és megmondta neki, 
hogy penicillinre lenne szüksége, de azt a 
köztörvényes bűnözők megkaphatták, de 
a politikai elítéltek, vagyis Ő nem. Ezért 
az orvos saját biztonságát, szabadságát 
kockáztatva éjszakánként a WC-ben adta 
be neki a penicillin injekciókat, mellyel 
megmentette az életét.  
Majd egy év raboskodás után a nagyka-
nizsai bíróságra vitték, ahol a tárgyalás 
során a fegyverszakértő véleménye alap-
ján megállapítást nyert, hogy a házuk 
kútjában talált fegyver használhatatlan, 
működésképtelen még muzeális tárgynak 
sem alkalmas. Visszaszállították Kistar-
csára, majd pár nap múlva szabadlábra 
helyezték és hazamehetett. 
Horváth József a szó szoros értelmében 
nem volt hős, hiszen ebben az időszakban 
fegyver sem volt a kezében, nem hajtott 
végre hőstettet. Semmilyen erőszakos 
cselekményben nem vett részt, egy vörös 
csillagot sem vert le, csupán egy volt 
azon magyar emberek közül, aki szaba-
dabb, demokratikusabb, jobb létben élő 
országot akart, melyet nyíltan is hangoz-
tatott. A fizetség: másfél év kegyetlen, 
megpróbáltatásokkal teli börtön. 

                                                                       
Hatos Tibor 

„Ha rosszat szóltam, bi-

zonyítsd be a rosszat, 

de ha jót, miért ütsz 

engem?” 
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TISZTELT LAKOSSÁG! 

 
Tájékoztatom az eb tulajdonoso-
kat, hogy 2012. augusztus 1-jén 
hatályba lépett a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló 41/2010. (II.16.) 
kormányrendelet legújabb módo-
sítása, ami leginkább az eb tartó-
kat érinti. A számos változás közül 
az egyik legfontosabb a kutyák 
kötelező chipes megjelölése. 2013. 
január 1-től négy hónaposnál 
idősebb ebeket már csak elektro-
nikus transzponderrel (chippel) 
megjelölve lehet tartani. Az álla-
tok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
szerint az eb transzponderrel 
történő megjelöléséért legfeljebb 
3500 forint kérhető az állat tartó-
jától, amely magában foglalja a 
transzponder árát, a beültetés díját 
és az országos eb-adatbázisba való 
regisztráció díját is. Kérjük Önt, 
hogy a mikrochipezéssel kapcsola-
tos törvényben előírt kötelezettsé-
gének mihamarabb tegyen eleget 
és keresse fel állatorvosát a be-
avatkozás elvégzése érdekében. 
Az új előírások értelmében kistes-
tű ebeknek (20 kilogrammig) leg-
alább 10, közepes testűeknek (20-
40 kilogramm) 15, nagytestűeknek 
20 négyzetméter területet kell 
biztosítani a jövőben. Változnak a 
kikötve tartás szabályai is. Kistes-
tű ebet legalább 4, közepes testűt 
6, nagytestűt 8 méteres eszközzel 
(lánc, kötél stb.) szabad csak meg-
kötve tartani. 
Fontos változás az is, hogy a ku-
tyák küllemének megváltoztatása 
céljából ezután fülcsonkítást nem, 
csak farok kurtítást lehet végezni, 
azt is csak az állat hétnapos korá-
ig. Szintén újdonság, hogy az eb- 
(valamint a macska- és görény-) 
kölyköket nyolchetes korukig 
kötelező lesz anyjukkal tartani. 

Megüresedett a Zalakomár, 
Hunyadi u. 7/1 számú önkor-
mányzati bérlakás 
 

Zalakomár Község Önkormányza-
tának Képviselő – testülete az 
57/2012 (IV.23) számú határozatá-
val a Zalakomár Hunyadi u. 7/1. 
önkormányzati bérlakás bérletére 
pályázatot ír ki. A részletes pályá-
zati feltételek megtekinthetőek a 
www.zalakomar.hu oldalon vagy 
a Polgármesteri Hivatalban, ahol a 
pályázati adatlap is átvehető. 

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer 
(ÉTDR) egy központi, építésügyi hatósági engedélyezési eljárást országos szinten egységesen tá-
mogató informatikai rendszer. Az ÉTDR támogatást nyújt az építésügyi hatósági engedélyezési 
alapeljárások, az alapeljárásokhoz kapcsolódó további eljárások, valamint a közigazgatási jogor-
voslati eljárások elektronikus kezdeményezéséhez és lefolytatásához. A kérelmező a kérelem be-
nyújtását megelőzően az ÉTDR felületén általános leírások segítségével tájékozódhat az eljárások-
ról és tudnivalókról. A kérelmező elektronikus dossziéba tölti fel a kérelmet és mellékleteit. A 
hatósági ügyintézés, az eljárás akkor kezdődik, amikor az ügyfél el is indítja azt.  A hatósági ügy-
intézés során az ügyintézők az ÉTDR-ben tárolt elektronikus adatok alapján döntenek. 
A rendszer az új eljárási rendek bevezetésével egy időben, 2013. január 1-én indul, amivel kapcso-
latban tananyagok és sokrétű ismertetők is készülnek, melyek elérhetőek az etdr.e-epites.hu olda-
lon. 

A LAKÓINGATLAN ÁLLAMI FELVÁSÁRLÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 
A Nemzeti Eszközkezelő abban az esetben 
vásárolja meg a hiteladós által felajánlott 
ingatlant, ha a hitelszerződésből eredő kötele-
zettségeiknek eleget tenni nem tudó természe-
tes személyek lakhatásának biztosításáról 
szóló 2011. évi CLII. törvényben előírt feltéte-
lek mindegyike teljesül 
1. az ingatlanra és a hitelre vonatkozó feltéte-
lek, amelyekről a bank nyilatkozik: 

• az ingatlan forgalmi értéke a jelzá-
loghitel-szerződés megkötésekor 
nem haladta meg Budapesten és a 
megyei jogú városokban a 15 millió 
forintot, egyéb településeken a 10 
millió forintot; 

• a hitelszerződés megkötésekor a 
banktól kapott kölcsön összege az 
ingatlan forgalmi értékének a 25 és 
80 százaléka közé esett; 

• a törvény hatályba lépésekor a hitel-
adós a lakáshitel-tartozását legalább 
180 napja nem törleszti; 

• a hitelszerződése 2009. december 30. 
előtt kötötték; 

• a lakóingatlan az ingatlan-
nyilvántartásban lakóházként, lakás-
ként vagy tanyaként szerepel; 

• a jelzáloghitel mögött fedezetként 
csak a megvásárlásra felajánlott in-
gatlan szerepel. 

2. a hiteladósra (vagy zálogkötelezettre) vonat-
kozó szociális feltételek, amiket a hiteladósnak 
kell igazolnia:  

• a hiteladós / zálogkötelezett vagy a ve-
le egy háztartásban elő házastársa / 
élettársa a jegyző által alanyi jogon 
megállapított ápolási díjban részesül 
vagy 

• legalább egy, családi pótlékra jogosító 
gyermek nevelése mellett 

• rendszeres szociális segélyben vagy 
• foglalkoztatást helyettesítő támogatás-

ban vagy 
• lakásfenntartási támogatásban része-

sül. 
• a hiteladós / zálogkötelezett állandó 

lakcíme 2011. szeptember 28-án és azt 
követően folyamatosan a hitel fedeze-
téül szolgáló, megvételre ajánlott lakó-
ingatlan; 

• a hiteladósnak / zálogkötelezettnek a 
felajánlott ingatlanon kívül nincs más 
ingatlanon használati joga. 

 
Az Eszközkezelő az érdeklődők számára a 
www.netzrt.hu oldalon, vagy a 06-40-100-
444–es kedvezményesen hívható számon 

nyújt tájékoztatást a programról. Konkrét 
ügyekben a bankfiókok tudnak információval 

szolgálni. 

TAKARÍTÁS VILÁGNAPJA 
 
Az előző év tapasztalatai alapján a Zala-
komári Napköziotthonos Óvodában idén is 
megrendeztük a „Takarítás világnapját” 
2012.09.25-én.  
 
A gyermekek a csoportokban rendet raktak a 
játékok között, törölgettek, sepregettek, „por-
szívóztak” a felnőttek segítségével. A szülők 
bevonásával gyűjtéseket végeztek (papír, fém, 
műanyag). Az udvaron a nagyobb csoportok 
megismerkedtek a „hulladék” és szemét fo-
galmával, különbségével. Játékos formában  

szelektív gyűjtötték a hulladékot, versengtek, 
szurkoltak – jól érezték magukat. 
Reméljük, hosszú távon elérjük céljainkat, 
ami a környezettudatos magatartás, szemlé-
letváltás, a környezet megóvására, védelmére 
nevelés a társadalmi érzékenység tudatos 
fejlesztése. 
 

 
Bazsó Ferencné 

Környezeti-módszertani  
munkacsoport vezetője 
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FELHÍVÁS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FELTÉTELEINEK BETARTÁSÁRA 
 
Felhívjuk a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres 
szociális segélyben, lakásfenntartási támogatásban részesülők és 
ezeket az ellátási formákat kérelmezők figyelmét, hogy a támoga-
tások a jogszabályok szerint feltételekhez kötöttek. 

 
Ezek közé a feltételek közé tarto-
zik, hogy az ingatlan tulajdonosa, 
az ott lakóhellyel, vagy tartózko-
dási hellyel rendelkező, fenti ellá-
tások bármelyikében részesülő, 
vagy azt kérelmező személy köte-
les az ingatlanhoz tartozó kerí-
tést olyan állapotban tartani, 
kaput, kisajtót folyamatosan 
zárva tartani, hogy azon ebek, 
ebeknél nagyobb állatok utcára, 
szomszédos telekre, kertbe ki-
jutni ne tudjanak. 
A jogszabályok egyértelműen 
megfogalmazzák, hogy az egyé-
nek önmagukért és családjukért  
felelősséggel tartoznak, Az ellá-
tást igénylők kötelesek arra, hogy 
helyzetük javítása érdekében a 
tőlük elvárható módon mindent 
megtegyenek, amennyiben pedig a 
támogatásra szoruló élethelyzet 
nekik felróható okból következett 
be, életmódjuk, életvezetésük 
megváltoztatásával kötelesek 
elősegíteni helyzetük javítását. 
Ezért az ellátás megállapításához, 
folyósításához köteles a kérel-
mező az ingatlanhoz tartozó 
kertben a lakásban lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkezők 
száma alapján: 
 
- 1 fő esetén 200,  
- 2 fő esetén 300, 
- 3 fő esetén 400, 
- 4 fő esetén 500  négyzetméteren 
minden további személy után 50 
m2 nagyságú földterületen, de 
legfeljebb a kert nagyságával 
megegyező területen a család 
megélhetéséhez szükséges bur-
gonyát és zöldségfélét termesz-
teni, valamint a kert azon részét, 
amely nem áll művelés alatt rend-
szeresen kaszálni, gyomtalanítani.. 
A termeléshez szükséges talaj-
előkészítési feladatokat, a kert 
felszántását vagy felásását 2012. 
december 31-ig el kell végezni. 

A környezetvédelmi jog-
szabályok alapján szilárd 
hulladék /vas, fém , gép-
jármű gumi/ felhalmozá-
sa, más településről való 
beszállítása tilos. 
 
Felhívjuk az állattartók fi-
gyelmét a trágyatárolás szabá-
lyaira is. 
A trágyát kihordásáig vízzáróan 
zárt, szilárd építményű tároló-
ban lehet tárolni. A trágyatáro-
lót úgy kell kialakítani, hogy 
legalább 8 havi trágya tárolására 
legyen alkalmas. A trágyalevet 
vízzáró, fedett aknába kell elve-
zetni. 
 
A trágyát, trágyalevet, 
legalább évente kétszer, 
április 30-ig és október 
31-ig el kell szállítani 
saját tulajdonban lévő, 
vagy írásba foglalt meg-
állapodásban bérelt föld-
területre, ahol 5 napon 
belül el kell teríteni és –a  
rétek kivételével - talajba 
kell forgatni.  
Tilos a trágya kijuttatása 
december 1. és február 
15. között. 
 
Fenti előírások megsze-
gése az ellátás megszün-

tetését eredményezi. 
 
A környezetvédelmi jog-
szabályok előírásai miatt 
2012. október 31. után 
trágyát kiszállítani a 
Tölösi útra szigorúan 
tilos! 

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANUKRÓL 

 
Október 5-én reggel, tanítás 
előtt emlékeztünk meg az 
1848/49-es szabadságharc 
hős tábornokairól. A műsor-
ban a 4. a osztályosok szere-
peltek, felkészítő tanáraik: 
Hatos Tiborné és Foricsekné 
Kovács Szilvia.  
A tanulók felelevenítették a 
szabadságharc dicső napjait, 
majd a bukás utáni megtor-
lásról beszéltek. A tizenhárom 
vértanú halált halt tábornok-
ról képet is láthattunk a mű-
sort színesítő vetítés során, és 
mécsest is gyújtottunk. 

A hagyományokhoz híven 
a Művelődési Ház előtt is 
megemlékezést tartot-
tunk. Idén is meleg teával 
és mécsesekkel vártunk 
mindenkit, aki szeretett 
volna  gyertyát gyújtani az 
aradi vértanuk emlékére.  
A családias volt a hangulat 
és a szél ellenére is fellob-
bantak az emlékezés láng-
jai.  

 
A lépcsőre helyezett gyer-
tyák még sokáig égtek a 
sötétben, tisztelegve az 
aradi vértanuk előtt. 

DÖK HÍREK 
 
Ebben a tanévben is megalakult az iskolai diákönkormányzat. Először 
új elnököt választottunk. A legtöbb szavazatot Szőke Kinga 8. osztá-
lyos tanuló kapta, így ebben az évben is ő látja el az elnöki feladatokat. 
A választás után sor került az éves programok megbeszélésére, ame-
lyek a tavalyi évekhez hasonlóan kerülnek majd megrendezésre. 

KISÁLLATOK AZ ISKOLÁBAN 
 
A Zalakomári Általános Iskola az idén is megrendezte 
az állatok világnapjához kapcsoló programját, amely 
minden évben nagy népszerűségnek örvend a gyerekek 
körében. 
 
Ezen a napon kisállat kiállításra került sor az iskola udva-
rán, ahová bárki elhozhatta házi kedvencét. Az idén is 
színes volt a paletta háziállatokból, hiszen a kutyusok és 
cicák mellett láthattunk még lovakat, pónikat, nyuszikat, 
kiscsibéket, fürjeket, tyúkot, hörcsögöt és tengeri malacot 
is. Az állatsimogatóval párhuzamosan az aulában kiállítást 
rendeztek be, amely a tanulók által összegyűjtött állatfigu-
rás konyhai használati tárgyakat vonultatta fel a szalvétától 
kezdve a konyharuhán át egészen a figurás bögrékig, tá-
nyérokig. A biológia teremben pedig filmet vetítettek, a 
Sivatagi show legérdekesebb, legmulatságosabb jeleneteit 
láthatták az érdeklődők. 
 

 



  

Tájfutó megyei rövidtávú bajnok-
ság (Lenti) 
N10C:  
2. Losonczi Lilla 
 

Tanulásban akadályozottak atléti-
ka diákolimpiája megyei döntő 
(Zalaegerszeg) 
III. kcs. (5-7.o.): 
 800m futás:  
1. Bogdán Zsanett 
2. Bogdán Szabolcs 
Kislabdahajítás:  
3. Bogdán Eszter 

IV. kcs. (8-9.o.):  
1500m futás:  
1. Sárközi Barbara, Nagy Jolán 
Magasugrás:  
1. Sárközi Barbara 
2. Nagy Jolán 
Súlylökés:  
2. Sárközi Barbara 
3. Nagy Jolán 
V. kcs. (10-12. o.):  
1500m futás:  
1. Bogdán Melinda 
Magasugrás:  
2. Bogdán Melinda 
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30 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 

A Zalakomári Általános Iskola 1982–ben végzett egykori öregdiákjai találkoz-
tak az intézmény falai között szeptember 29-én, szombaton. 30 éves osztályta-
lálkozót tartottak.  

A találkozót szervezők meghívását 
sokan elfogadták. Az iskola elmúlt 
három évtizedében történteket az osz-
tályfőnök Dávid Mátyás ismertette, 
majd végigjárták az intézményt, és 
egyenként mesélték el életük nagy 
eseményeit. Gyönyörű élmény volt 
végighallgatni az érdekes beszámoló-
kat! A megjelentek többsége ma is az 
itt szerzett ismereteket hasznosítja 
mindennapi munkájában, és szeretettel 
gondol vissza a tanulóévekre. Sok- sok 
fénykép került elő az albumokból, csak 
rácsodálkoztunk régi énjeinkre! 
Szomorúan vették tudomásul, hogy az 
őket tanító tanárok közül már nem él 
Simon Erzsébet tanárnő, Újvári István 
tanár úr és Újvári Istvánné tanítónő, 
Kator Béla és Kator Béláné pedagógu-
sok, így csak felidézni tudták szép 
emléküket. In Memoriam. 
A Tavasz vendéglőbe invitáltak min-
den kit közös vacsorára a szervezők, 

Szőke Győző kedves tanítványunk és „ 
SEGÍTŐI ”, amit ezúton is szeretettel 
megköszönünk. Nagyon finom volt a 
vacsora és igazán kellemes beszélgetések 
következtek ezután. Még énekeltünk pár 
szép dalt is! A leányok erre az eseményre 
nagy szeretettel készültek, a legfinomabb 
süteményekkel leptek meg bennünket. 
Tanáraik közül jelen voltak Várnagy 
Andrásné, Matafán Jánosné, Dr. Béliné 
Horváth Aranka, Szarka Mária, Kőfalviné 
Beke Magdolna és Dávid Mátyás. Sajnos 
Csabai Attiláné tanító néni megbetege-
dett és nem tudott eljönni. Így Erzsi Néni 
csak telefonon tudott beszélni az öregdi-
ákokkal. 
Nagy megtiszteltetés az iskola számára, 
hogy ennyi idő után is szívesen látogat-
nak vissza és küldik hozzánk tanulni 
gyermekeik után talán unokáikat is volt 
diákjaink. Köszönet és hála mindezért. 

Kőfalviné Beke Magdolna 

 

 

 

KIRÁNDULÁS ZALAEGERSZEGRE 
 
Szeptember 18-án iskolánk negyven tanulója 
jutalomkiránduláson vehetett részt. A diákok 
Zalaegerszegre a Falumúzeumba látogattak, ahol 
megtekintették a Tudományos játékok kiállítását. 
A kiállítás nagyon tetszett a gyerekeknek, hiszen a 
fizikai törvényszerűségeket bemutató játékokban 
nem csak gyönyörködhettek, de ki is próbálhatták 
azokat. 
 

 

ISKOLAI SPORTEREDMÉNYEK 
 

Atlétika diákolimpia egyéni bajnokság város-
környéki döntő (Nagykanizsa) 

 
III. kcs. (5-6.o.):  
60m futás:  
3. Bogdán Anasztázia 
Távolugrás:  
2. Nagy Szabina 
3. Bogdán Anasztázia 
600m futás:  
2. Horváth Géza 
3. Bogdán Jusztina 
Kislabdahajítás:  
2. Bogdán Jusztina 
IV. kcs. (7-8.o.)  
1500m futás:  
3. Sárközi Barbara 
300m futás:  
2. Köncz Csilla 
Kislabdahajítás: 
2. Árvai István 
Súlylökés: 
2. Árvai István 
 
Autómentes nap utcai futóverseny (Nagykani-
zsa) 
II. kcs. (3-4.o.): 
2. Losonczi Lilla 
 
Tájfutó megyei normáltávú bajnokság (Nagy-
kanizsa) 
N10D:  
1. Losonczi Lilla 
3. Szőke Csenge 
Nyílt: 
5. Losonczi István (óvoda) 
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OKTÓBER HAVI 

PROGRAMJAINK 

 

Október 18. 

14 órától Vidékfejlesztési Akadé-

mia 

 

Október 19. 

16 órától Kreatív klub 

 

Október 20. 

Családi nap 

 

Október 23. 

18 órától fáklyás felvonulás 

 

Október 26. 

16 órától Kreatív klub 

 

Október 30. 

12:30-tól Falugazdász fogadóóra 

14 órától Nyugdíjas klub 

16 órától Kölyök könyvklub 

18 órától Felnőtt könyvklub 

 

Október 31. 

14 órától Halloween party 

 

A programváltoztatás  

jogát fenntartjuk! 
 

IDÉN IS FELVONULTUNK 
 

 
Idén itt volt végre Polgármester, s neje, pedig alig hittük, hogy számolhatunk Vele. 

Kukorica érett, áram dzsalt a drótban, így két éven is vótunk a nagy …gondban. 
 

Csiziéknek fia, Molnáréknak lánya, a szüreti vonulásban hogy ne legyen árva, 
a bíróval, s a bírónéval a hintón egy családként össze voltak zárva. 

 

FŐZŐ-SÜTŐ VERSENY! 
 
Halloween alkalmából a 
Művelődési Ház meghirde-
ti a „Tökös kaják” verse-
nyét. 
 
Minden olyan étellel és vagy sü-
teménnyel lehet nevezni, ami tök 
hozzáadásával készült. Az így 
elkészült finomságokat október 
31-én, 14 órára várjuk a Művelő-
dési Házba, ahol szakértő zsűri 
bírálja el azokat.  

 

KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS BEMUTATÓ 
 
Október 6-án a Zalakarosi Kistérségi Többcé-
lú Társulás szervezésében kistérségi kulturá-
lis bemutatóra került sor a Művelődési Ház-
ban. 
 

A nap során színpadra léptek a Napköziotthonos 
Óvoda ovisai, az általános iskola tanulói, helyi 
valamint kistérségi művészeti csoportok. Pro-
dukcióikat szakértő zsűri bírálta. A napot spon-
tán örömzenélés és nótázás zárta. 

 

NYUGDÍJAS KLUB 

 
 
Nemrégiben nyugdíjas klub alakult a 
Művelődési Házban. Az egyenlőre még 
csak nénikből álló kis csapat fényképeket 
nézeget, jókedvűen beszélget, nosztalgiá-
zik. 
A találkozások minden kedden 14 órakor 
vannak, ezúton is várjuk szeretettel a 
település többi nyugdíjasát!  

 
Garantált a jókedv és a jó  

hangulat! 


