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Nagyrécsei Nótaklub 
és a Zalakarosi Da-
lárda és Vegyeskar, 
és borbarátnőik, a 
Keszthelyi Borbarát 
Hölgyek. 
Az estet jókedvű 
mulatozás  zárta, 
melyhez a talpaláva-
lót a Zalakomári 
Harmonika Zenekar 
húzta.  
Reméljük a jövőben 
még sokaknak fog-
nak örömet okozni 
nótáikkal, Vince bá-
csi citerajátékával, és 
bízunk abban, hogy 
Lajos bácsi fejére is 
felkerül még sokszor 
az a bizonyos boros 
üveg. 
 

www.facebook.com/zalakomar 

Fennállásának 10. évét ünnepelte a Zalakomári Dalkör 

 

A Zalakomári 
Dalkör 2002. ja-
nuárjában alakult, 
ebből az alkalom-
ból jubileumi ün-
nepséget rendez-
tek a Zalakomári 
Művelődési Ház-
ban. 
November 10-én 
együtt ünnepeltek 
helyi barátokkal és 
a közeli települések 
csoportjaival. Kö-
szöntötte őket 
Zalakomár  

Község Képviselő- Testülete, az Egymásért Klub, a 
Péczely Attila Népzenei Csoport, a Zalakomári Művelő-
dési Ház, nagyrécsei és zalakarosi dalos társaik, azaz a  

Megüresedett a 
Zalakomár, Hunyadi 
u. 7/1 számú és 7/3 
számú önkormány-
zati bérlakás 
Zalakomár Község 
Önkormányzatának 
Képviselő – testülete 
a Zalakomár Hunya-
di u. 7/1. és 7/3 ön-
kormányzati bérla-
kás bérletére pályá-
zatot ír ki. A részle-
tes pályázati feltéte-
lek megtekinthetőek 
a 
www.zalakomar.hu 
oldalon vagy a Pol-
gármesteri Hivatal-
ban, ahol a pályázati 
adatlap is átvehető. 
  

Volt egyszer egy Halloween 
 

 
Október 31-én rémes alakokkal volt tele a 
Művelődési Ház. Gyerekek és felnőttek ijesz-
tő jelmezekben birtokba vették az épületet, 
hogy egy vidám délután töltsenek együtt. 
A halloween ősi kelta hagyományokból kiala-
kult ünnep, amit elsősorban az angolszász or-
szágokban tartanak meg október 31. éjszaká-
ján, bár mára már az egész világon elterjedt. 
Ehhez a naphoz közel ünneplik a katolikus ke-
resztények a Mindenszentek napját (november 
1-jén) és protestánsokkal együtt a Halottak 
napját (november 2-án). 
A rémisztő napon a legjobb jelmez díját Opra 
Laura nyerte el, a tökfaragáson pedig Molnár 
Krisztina, Nagyné Poór Veronika  és Nagy  

Barnabás jeleskedett.  
A napot rémtörténetek 
felolvasása zárta. 

 
Opra Laura 

Suli hírek a 

3. oldalon! 



  

megalapozásában Önök is szerepet 

alálja a lakossági 

ű ődési 
őládába 
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Változott a helyi 

 szociális rendelet! 
 
A módosítás értelmében a helyi szociá-
lis rendelet alapján 2012. november 1. 
napjától nem állapítható meg rendsze-
res szociális segély annak az aktív korú-
ak ellátására jogosult személynek, aki-
nek egészségkárosodása 40%; vagy ter-
hes nőnek; vagy pszichiátriai kezelés 
alatt álló személynek; vagy hozzátarto-
zó ápolása esetén annak, aki nem a Ptk. 
685.§ b) szerinti hozzátartozó, vagy nem 
jogosult ápolási díjra; vagy mentális 
vagy fizikai állapota miatt munkavég-
zésre alkalmatlan személynek; vagy 
annak, akinek legmagasabb iskolai vég-
zettsége nem éri el az általános iskola 6. 
osztályát, és járművezetői engedéllyel 
nem rendelkezik. 
A 2012. január 18. napját követően, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 3/2011. (II.01.) számú ren-
delet 16.§ (9) bekezdés alapján megálla-
pított rendszeres szociális segélyben 
részesülők  ellátásra való jogosultságát 
a hatályba lépést követő 15 napon belül 
felül kell vizsgálni. Amennyiben a fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatásra 
való jogosultság feltételei fennállnak, 
részére 2012. november 1. napjától a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
való jogosultságot kell megállapítani. 
Amennyiben a foglalkoztatást helyette-
sítő támogatásra való jogosultság feltét-
elei nem állnak fenn, a jogosultságot a 
határozat meghozatala hónapjának 
utolsó napjával meg kell szűntetni. 

Állatok világnapja az oviban 
 

2012. október 4-én szerveztük meg az állatok világnapját. A 
rendezvényt megelőző napokban minden csoport foglalko-
zott az állatok témakörrel, a játék és egyéb ábrázoló, konst-
ruáló tevékenységek is ennek jegyében zajlottak. Sok isme-
retet szereztek gyermekeink a különféle állatokról, élet-
módjukról, hasznukról, külső jegyeikről; meséket hallgat-
tak róluk, hajtogattak, állatkertet építettek stb. 
Délután hagyományainkhoz hűen állatsimogatót tartot-
tunk az udvaron. 
Köszönet a szülőknek, akik az idén is sok háziállatot, állat-
különlegességeket hoztak és meséltek a gyerekeknek ezek 
gondozásáról, hasznukról. A gyerekek nagy örömére még 
lovaskocsizni is lehetett. 
A rendezvénynek nagy sikere volt, köszönöm minden 
résztvevő szülőnek és az óvoda dolgozóinak a segítséget.  

 
    Bazsó Ferencné 

                Környezeti-módszertani munkacsoport vezetője 

Ovi-suli 
 
November 6-án tartották iskolánkban az OVI-SULI első 
foglalkozását. A programon tizennyolc szülő vett részt 
nagycsoportos gyermekével együtt. Az első foglalkozás 
témája iskolánk bemutatása volt, amelyet Hatos Tiborné 
igazgatóhelyettes és Világi Erika tanító tartott. 
Az előadáson részt vett Berkenyés Lászlóné igazgatónő is, 
aki a felmerülő kérdésekre, javaslatokra adott választ, el-
mondva, hogy az iskola nyitott minden új dologra. 
Miközben a szülők a tájékoztatást hallgatták, a gyerekek 
játékos kalandtúra keretében ismerkedhettek iskolánkkal. 
Végigjárták az osztálytermeket, és még a biológia szertárba 
is ellátogattak, ahol különösen Samu, a csontváz nyerte el 
tetszésüket. Az érdeklődő ovisokat Kocsis Mátyásné, 
Hegedüsné Saffer Szilvia, Ivanics Jánosné, Kőfalviné Beke 
Magdolna, Anda Zoltánné és Győrffyné Bándi Zsuzsánna 
tanítónők kalauzolták végig az iskolán. 

 

Családi nap 
 
Október végén családi napot tartottunk a Művelődési Ház-
ban. Délelőtt mesefelolvasáson, kreatív foglalkozáson, és 
interaktív játékokon vehettek részt a gyerekek és szüleik. A 
mozgásos feladatokat rögtönzött táncházzal kezdtük, majd 
székfoglalósat és labdajátékokat is játszottunk. A délután 
során a Budai Bábszínház előadásában megtekinthették a 
Kalap kaland című bábelőadást. Kicsik és nagyok egyaránt 
jól érezték magukat! 



  

Tanulásban akadályozottak atlétika di-
ákolimpiája 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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Iskolánkban sokadik alkalommal 
került megrendezésre a népdal-
éneklési verseny, amely október 9-
én volt az ének teremben. A prog-
ramot Kovács Szilvi tanító szer-
vezte, a zsűriben pedig helyet fog-
lalt Nagy Beáta, a művelődési ház 
dolgozója, és Szi-Márton János 
(Marci atya).  
 

Népdaléneklési verseny 

Huszonnégy alsós és tizennyolc 
felsős készült a versenyünkre. 
Az 1-2 osztály, 3-4 osztály és a 
felső tagozat első 3 helyezettje 
került díjazásra.  
 

Eredmények: 
  
1-2 osztály:   
I. Horváth Annabella  (1.a) 
II. Szolnok Krisztina (2.b) 
III. Bogdán Attila (1.b) 
  
3-4 osztály:  
I. Horváth Melinda Mária (3.b) 
II. Bogdán Lajos (3.b) 
III. Horváth Nikoletta (3.a) 

  
 
Felső tagozat:  
I. Opra Laura (8.o) 
II. Bogdán Ildikó (7.o) 
III. Lajos Petra (5.a) 

 

Eredményesen  
szerepeltek 

  
Eredményesen szerepeltek 
iskolánk alsó tagozatos diákjai 
a Nemesvidi Hóy Tibor Álta-
lános Iskola által szervezett 
kulturális és művészeti verse-
nyeken, ahol versmondásban 
és rajzban is jeleskedtek. 
 

Helyezettek: 
 

Versmondó verseny:   
I. hely. : Hörcsöki Aliz 2. a 
Felkészítő: Hatos Eszter 
  
III. hely: Debrei Veronika 4.a 
Felkészítő: Hatos Tiborné 
  
Rajzverseny: „ 

(„Tökország-tökcsoda 
 teremtmények”) 

  
I. hely: Molnár Gréta 2.a 
Felkészítő: Ivanics Jánosné 
  
I. hely 1/b osztály- csoport mun-
ka 
Felkészítő: Kocsis Mátyásné 

 

Megemlékezés 1956-ról 
 

 
Ünnepi műsor keretében emlékeztünk meg az 1956-
os forradalom és szabadságharc eseményeiről. A 
rendezvényen a 7.-8. és a 6.a osztály tanulói szere-
peltek, akik rövid jelenetekben elevenítették fel a 
forradalom legemlékezetesebb pillanatait.  
A fellépőket betanította, és a műsort összeállította: 
Hajmásiné Török Gyöngyi osztályfőnök. Munká-
ját Kovács Szilvia és Porgányi Miklós szaktanár-
ok segítették. 
 



  

A koldus hazamegy, 
a fényes laktól kerüli 
mert ebet ereszt rá. 
 
A szegény mindig ád, 
valahol az igazságnak 
kéne lenni, nem lehet, 
hogy a világ ennyire gaz. 
 
Valami reménynek kell  
lenni, hinni kell a jóban, 
hosszú, nehéz az út, 
mézes, mázas szót mindenhol 
Másképp ejtik, a nép áldott 
csöndes csak a szegény 
sikoltozik. 
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Kiadja:  Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 
E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

Október 23 – Fáklyás felvonulás 

 
Idén is megrendezésre került a Művelődési 
Ház szervezésében az október 23-i ünnep-
ség és a mára már hagyománnyá váló fák-
lyás felvonulás. 
Ezúton mondunk köszönetet a közreműkö-
dőknek: az általános iskolásoknak és felké-
szítő tanáraiknak, Lutor Katalinnak, 
Szoborits Rolandnak,  a Harmonika Zene-
karnak és nem utolsó sorban a tűzzsonglő-
röknek, akik számos rendezvényünket szí-
nesítették már. 
Köszönet azoknak, akik velünk együtt em-
lékeztek. 

A Zalakomári Művelődési Ház dolgozói 

Spajler Istvánné: Hinni kell! 

Böjtölt eleget száz 
sebből vérzik, mégis 
összefogja a Hit. 
 
A Hit, tartsa meg őket, 
a szegénynek Istene 
áldja meg. 
 
Hitben, Szeretetben 
az egész világon az 
emberiséget. 

Októberi életkép a 
Művelődési Házból 

 

 
 

A Péczely Attila Népzenei Csoport próbája 

A Művelődési Ház friss hírei a facebookon is! 
http://www.facebook.com/zalakomari.haz 

Varga Lajosné: Mikulásra 

Sok kicsi gyermek alig várja, 
mit hoz a Mikulás, Mikulás-napjára! 

Cipőcskék fényesre pucolva, 
az ablakokba kirakva. 

 
Remélik virgács az nem lesz benne, 

sok édesség, ceruza, toll az bizony jó lenne. 
Messziről jön, Lappföld a hazája, 
rénszarvas húzta szánon érkezik 

Kipirult és félénk gyermekek hada várja. 


