
Nagy a zsongás a Művelődési 
Házban, kicsikkel és nagyokkal 
együtt készülünk a karácsonyra. 
 
December első napjaiban már 
feldíszítettük a karácsonyfát, hogy 
az teljes pompájában várja egész 
hónapban az intézménybe látoga-
tót. 
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Minden Kedves Olvasónknak  
áldott karácsonyt és  
boldog új évet kíván  
Zalakomár Község Képviselő- testülete! 
 
 

SPAJLER ISTVÁNNÉ: 
KARÁCSONYI FÉNY  

 
Messze van Názáret 
oly távol tőle 
nem tudni meddig 
lesz üres a jászol 
nincs jel az égen. 
Kis Jézus születéséről 
rozzant jászolban 
széna, szalma vár 
kis Jézusra. 
 
József és Mária 
aggódva néz a rozzant 
jászolra, mi lesz a 
gyermekkel? 
Hideg a széna, szalma 
és az istálló. 
 
Fenyő illat árad 
gyertya fénye lebben 
karácsonyi estben. 
Suttog a szél, szeretetről 
mesél és a kis Jézus 
születéséről. 
Angyali dallam száll 
a csendes estén, 
ragyog a sok fényes csillag 
ezen a szép ünnepen. 
 

 
Áldott boldog karácsonyi 
Ünnepeket az egész világ-

nak 
És Békét  

minden nemzetnek! 
 

Karácsonyi készülődés 

A díszek és a fények becsalogatták a 
nagyszakállú Mikulást is, aki meglátogat-
ta a legapróbb táncosokat és a baba-
mama klub tagjait. Kicsik és nagyok egy-
aránt örültek neki, és visszavárják jövőre 
is. 
Karácsonyi vásárunk is megnyílt, mely-
nek nyitva tartása megegyezik a Művelő-
dési Házéval. 

 

 

Meghívó 
 
Szeretettel várunk mindenkit a Zalakomári Művelődési Házba december 16-
án, vasárnap karácsonyi műsorunkra. A program 17:30-kor kezdődik, miután 
a templomnál meggyújtják az adventi koszorún a harmadik gyertyát. 
 

Ünnepeljünk együtt! 
 



  

megalapozásában Önök is szerepet 

lékleteként megtalálja a lakossági 
jen 

ri 
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ADVENT - VÁRAKOZÁS, FELKÉSZÜLÉS KRISZTUS ELJÖVETELÉRE 

 
Adventet a kereszténység egyik legnagyobb ün-
nepeként tartjuk számon, tulajdonképpen ez a 
Megváltó eljöveteléig való várakozás időszaka. 
 
Az advent, melynek jelentése „eljövetel”, a la-
tin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami 
annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt meg-
előző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított 
időszak. Advent első vasárnapja egyúttal az egyhá-
zi év kezdetét is jelenti. 
A várakozás időszakához több, szép hagyomány is 
társul. Többek között a XIX-XX. századtól szokásos 
adventi koszorú, melyen vasárnaponként gyertyát 
gyújtunk, minden alkalommal eggyel többet. A 
világító gyertyák számának növekedése szimboli-
zálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a 
várakozónak ad karácsonykor. Minden gyertya 
szimbolizál egy fogalmat is: hit, remény, szeretet, 
öröm. Az utóbbit gyakran- tévesen- úgy értelmezik, 
hogy a negyedik vasárnapon kell meggyújtani, de 
valójában advent harmadik vasárnapja az "örömva-
sárnap"- ami a böjtbe (régebben egyes vidékeken 
nevezték ezt az időszakot „kisböjtnek” is.) egy kis 
vidámságot hoz, hogy már közel van Krisztus eljö-
vetele, azaz a Karácsony. Mindezen túl, a „Jézuska 
várás” talán mélyebben is megérinti a hívő embe-
reket. 
Ahogy belépünk az adventi időszakba, a várakozás 
időszakába, és lelkesen várakozunk karácsonyra, 
feltesszük magunknak a kérdést, hogy ez a várako-
zás, majd a karácsony, mit hoz nekünk? Mit sze-
retnénk, hogy hozzon a családunknak? Mit is vá-
runk tulajdonképpen? 
Van, aki arra vár, hogy ünnepeljen, jó ételekkel, 
italokkal megünnepelje december 25- ét, vagy 
megünnepelje Jézus születését!? 
A keresztény ember számára a hangsúly Jézus szü-
letésének ünneplésén van. 
A gyermekek tele izgalommal várják a kis Jézust, 
aki legtöbbjük számára csak az ajándékozást jelenti 
- vajon mit fog „hozni”? - karácsonyfát, édességet, 
új ruhát, vagy a mai divatos eszközöket egy 
iphone-t vagy egy iPod-ot?  
Mi, felnőttek is sokszor, nem is kis izgalommal te-
kintünk az ünnep elé. Talán mindannyiunknak 
gyermek szíve is van, mert bizony mi is sok min-
dent várunk, még ha nem is olyan ajándékokat, 
amilyeneket a gyermekek.  
Amikor az éjféli mise után a gyermek Jézus „jász-
lához” járulunk várjuk, hogy meghallgassa  
 

kérésünket és megadja nekünk is, amit szeret-
nénk. 
Azt akarjuk, hogy gyermekünk jól tanuljon, sike-
resek legyenek a vizsgái, egészséges legyen, fele-
lősségteljesen cselekedjen, hallgasson ránk. Ne 
legyen önző, ne kerüljön rossz társaságba, kerülje 
a tudatmódosító szereket! 
Azt szeretnénk, hogy a férj becsülettel dolgozzon 
a családjáért, anyagi jólétet biztosítson. Legyen 
kedves, szerető, figyelmes, megértő, önzetlen, 
nagylelkű, józan életű! 
Azt szeretnénk, hogy a feleség legyen szolid, halk 
szavú, türelmes, szorgalmas. Legyen igazi szövet-
ségese férjének jóban és rosszban! 
Jézus azt mondta: kérj és meg fogod kapni, keress 
és megtalálod, kopogtass és az ajtó ki fog nyílni. 
Mi, gyarló emberek türelmetlenek vagyunk, ha 
kérésünk nem teljesül azonnal. 
Legyen példa számunkra a kínai bambusz! Elül-
tetjük, évről évre csak várakozunk, nem látunk 
semmit. Négy év alatt csak egy kicsi hajtást hoz. 
Az alatt a négy év alatt minden a föld alatt törté-
nik. Nagy, rostos szerkezetű gyökérzetet fejleszt. 
Majd az ötödik évben hatalmas növekedésnek 
indul, akár 80 m-es fa is nőhet belőle. 
Sokszor a család életében is a történések úgy ala-
kulnak, mint az elültetett kínai bambusz. Dolgo-
zol, befektetsz, időt, fáradtságot nem sajnálsz. 
Megteszel mindent, amit csak lehetséges, de he-
tekig, hónapokig, talán évekig néha nem látsz 
semmit. Lehet, hogy csak az ötödik évben lesz 
eredménye a munkádnak, ha türelmes vagy meg 
lesz eredménye. 
Advent üzenete legyen a következő: a hit és a 
remény hozzásegít bennünket ahhoz, hogy ha 
türelmesek vagyunk, elérjük légfőbb célunkat. Ha 
családunkkal a legnagyobb szeretetben élünk, és 
ez a szeretet nem csak szavakban mutatkozik 
meg, hanem tettekben is, akkor öröm és boldog-
ság hatja át életünket nemcsak karácsonykor, a 
szeretet ünnepén, hanem az év minden napján.  

Hatos Tibor 
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Változott a helyi iparűzési 

adóról szóló rendelet 
 
A változás értelmében 2013. 
január 1-től az önkormány-
zat illetékességi területén az 
ott székhellyel, telephellyel 
nem rendelkező vállalkozó 
az ideiglenes jelleggel vég-
zett iparűzési tevékenység 
után naptári naponként 
5.000.- Ft helyi iparűzési 
adót köteles fizetni.  
 
 
Változott az építményadó-

ról szóló helyi rendelet 
 
2013. január 1-től az épít-
ményadó alapja az önkor-
mányzat illetékességi terüle-
tén lévő építmény m2-ben 
számított hasznos alapterü-
lete, Az adó mértéke a lakás 
céljára szolgáló épület (lakás, 
lakóház) után 500.- Ft/mI, 
valamint valamennyi nem 
lakás céljára szolgáló épület, 
építmény (műhely, garázs), 
kereskedelmi egység után 
300.- Ft/mI. 
 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKUL 

Zalakomár Község Önkormányza-
tának Képviselő – testülete a 
167/2012 (XI.27.) képviselő-testületi 
határozatával úgy határozott, hogy 
2013. január 1. napjától kezdődően 
Balatonmagyaród Község Önkor-
mányzatával, Kisrécse Község Ön-
kormányzatával és Zalasárszeg Köz-
ség Önkormányzatával közös ön-
kormányzati hivatalt kíván alakíta-
ni. A közös hivatal megalakulása 
mindenek előtt az új önkormányzati 
törvény rendelkezéseiből eredő kö-
telezettség. Az együttműködés a 
jövőben gazdaságosabb hivatali 
működést eredményez az abban 
résztvevő önkormányzatnak. 

A közös önkormányzati hiva-
tal felállításáról szóló megálla-
podást a képviselő-testület a 
fenti határozatával jóváhagyta 
a közös hivatalt alkotó képvi-
selő-testületek 2012. november 
27. napján megtartott közös 
testületi ülésen. A lakosság 
számára a szervezeti átalaku-
lás észlelhető változásokat 
nem eredményez, hiszen a 
Polgármesteri Hivatal ügyfél-
fogadási ideje jövőre sem fog 
változni, így továbbra is hét-
főn 9-12, szerdán 13-17 és pén-
teken 9-12 óráig várjuk ügyfe-
leinket. 
 

A közeledő ünnepekre tekintettel Békés Karácsonyi Ünnepeket és Bol-
dog Új Évet kíván a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója. 

ZALAKOMÁR RÖVID BŰNÜGYI STATISZTIKÁJA 
 
A képviselő-testület november 27-i ülésén a napirendi pontok között 
szerepelt a rendőrség ez évi beszámolója. A Zalakaros Rendőrőrs tájé-
koztatása szerint Zalakomárban a 2012. évben eddig eltelt időszak figye-
lembe vételével elmondható, hogy a bűncselekmények száma 9,3 %-kal 
emelkedett, amely emelkedést javarészt a személy elleni bűncselekmé-
nyek, ezen belül is a testi sértések számának növekedése eredményezett. 
A rendőrség a szabálysértési adatokat tekintve 2011. évben összesen 146 
szabálysértési feljelentést tett Zalakomár község területén elkövetett 
cselekmény miatt, amelyből a Zalakomári körzeti megbízott csoport 
tagjai 68 esetben éltek e jogintézmény lehetőségével. 2012. évben ez idá-
ig ezen számadatok nőttek, ugyanis eddig összesen 127 esetben került 
kezdeményezésre szabálysértési eljárás a község területén elkövetett 
cselekmény miatt, amelyből a Zalakomári körzeti megbízott csoport 
tagjai 79 esetben tettek feljelentést. A statisztika adatok alapján megál-
lapítható, hogy 2011. évhez képest megnőtt a szándékos testi sértés és 
lopás bűncselekmények száma, ezzel szemben a betöréses lopások száma 
felére csökkent. Községünkben egy sikeres pályázatnak köszönhetően 
folyamatban van a kamerarendszer bővítése, mellyel a fenti adatok 
csökkentése az elsődleges cél. 

Színházlátogatás 
 

 
Egy pályázatnak köszönhe-
tően november 8-án isko-
lánk ötven alsós kisdiákja 
vehetett részt 
színházi előadáson. Ennek 
keretében a nagykanizsai 
Hevesi Sándor Művelődés 
Házban megtekintették Nils 
Horgerson történetét. A ze-
nés mesejátékot a Budapesti 
Fogi Színház mutatta be. 

Táncpedagógiai témanap 
 
Érdekes bemutatóra került sor iskolánkban az elmúlt csütörtökön, amikor is ellátoga-
tott hozzánk a keszthelyi Nagyváthy Néptáncegyüttes néhány képviselője. A rendha-
gyó ének órákon a tanulók először megismerkedhettek a különböző népi hangszerek-
kel, majd a háromtagú zenekar muzsikájára táncra is perdülhettek. A néptánc alaplé-
péseivel Horváth Károly népi táncos ismertette meg a gyerekeket, aki fergeteges han-
gulatba hozott kicsiket és nagyokat egyaránt. A jól sikerült rendezvény a „Színáz-
zene-tánc” kulcskompetencia alapozás a Zala megyei intézményekben pályázatnak 
köszönhető, amelyhez iskolánk ebben az évben csatlakozott. A foglalkozásnak a máso-
dik félévben folytatása lesz a diákok nem kis örömére.  



  

Koszorúzás az Ady szobornál 

136 évvel ezelőtt, 1877. novem-
ber 22-én születtet Érmindszen-
ten a 20. század egyik legna-
gyobb költője, Ady Endre. 
 
Mellszobrát, amely 1992 óta díszíti 
az iskolánk előtti parkot, az Er-
délyből származó Tőzsér Erzsébet 
szobrászművész készítette. Az 
évek során igazi közeli kapcsolat-
ba került velünk. Néha már úgy 
érezzük, figyel ránk, és bátorít 
minket, ha iskolába igyekszünk, 
vagy tanítás után velünk örül. 
Minden évben ilyenkor a költő 
születésnapján még melegebb 
szívvel és büszkén gondolunk  

Ady Endrére. Köszönjük a szobor 
alkotójának,Tőzsér Erzsébet-
nek,hogy ilyen maradandó ajándé-
kot készített nekünk. 
Ebből az alkalomból a diákönkor-
mányzat tagjai most is megemlékez-
tek a költőről az iskolánk parkjában 
található szobornál. Az ünnepélyen 
két Ady vers is elhangzott: A Pá-
rizsban járt az ősz (Szőke Kinga) és 
a Föl-földobott kő (Margitka néni) 
előadásában. A versek és a megem-
lékező beszédek után iskolánk két 
tanulója koszorút helyezett el a szo-
bornál. 
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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 

SULI HÍREK  

Rajzból jeleskedtek 
 
A Zalaszabari Sík Sándor Római 
Kat. Ált. Iskola által hirdetett rajz-
pályázaton eredményesen szere-
peltek iskoláink tanulói is. 
A felsősök közül Hörcsöki Márk 5. 
b osztályos tanuló ért el első he-
lyezést Petőfi Sándor tájleíró ver-
séhez készített illusztrációjával. 
(Felkészítő tanár: Hajmásiné Tö-
rök Gyöngyi) 
Az alsó tagozatosoknál az 5 pályá-
zó közül Boros Gergely szerzett 1. 
helyezést. (Felkészítő tanár: 
Kőfalviné Beke Magdolna) 

Pályaválasztási kiállítás 
 
Mint minden évben, idén 
is meg rendezték Zala-
egerszegen a pályaválasz-
tási kiállítást, amelyre 
iskolánk 7.-8. osztályos 
tanulói is hivatalosak vol-
tak. A rendezvényen a 
pályaválasztás előtt álló 
fiatalok az iskolák képzési 
rendszeréről, az oktatott 
szakmákról, valamint a 
megszerezhető végzettség-
ről kaptak tájékoztatást. A 
szervezők a kiállításra 
látogatók szórakoztatásá-
ról is gondoskodtak. Az 
iskolák bemutatásával 
párhuzamosan a színpa-
don egymást váltották a 
fellépő csoportok, amelyek 
színes műsoraikkal igazi 
felüdülést biztosítottak az 
érdeklődő általános iskolá-
sok és szüleik számára. 

Egészségnevelési verseny 
 

Idén is megrendezésre került iskolánkban az egészségnevelési 
verseny, amelyre meghívást kaptak a környék általános iskolái-
nak 4. osztályos tanulói is. Végül a megmérettetésre a helyi diá-
kokon kívül Zalaszabarból, Nagyrécséről és Galambokról érkez-
tek még versenyzők. 
A rendezvényt a nagykanizsai Eraklin Táncklub táncosainak 
bemutatója nyitotta meg, majd iskolánk igazgatója, Berkenyés 
Lászlóné köszöntötte a jelenlévőket, és jó versenyzésre buzdítot-
ta őket, kiemelve az egészséges életmód fontosságát. 
A négy fős csapatok érdekes feladatokban mérhették össze tudá-
sukat, amelyek között voltak elméletiek, pl. az egészséges élet-
móddal kapcsolatos tanácsok megfogalmazása, totó a helyes 
táplálkozásról, illetve gyümölcsök felismerése bekötött szemmel, 
magvak válogatása. Az izgalmas versengésben végül az 1. helyet 
Zalaszabar csapata szerezte meg. A második helyezett Zalako-
már, a 3. pedig Nagyrécse lett.  


