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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

TANÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS AZ ÓVODÁ-

Varga Zoltánné 
óvodavezető köszön-
tötte a vendégeket és 
megtartotta beszédét. 
Ezt követően népvi-
seleti ruhába öltözött 
Virág- illetve Katica 
nagycsoport ünnepi 
műsorát tekinthettük 
meg, mely néptáncot,  

énekeket és verseket  

foglalt magába. Szo-
kásainkhoz híven a 
kiscsoportosok és 
középsősök versek-
kel köszöntek el az 
iskolába készülő 
„nagyoktól”.  
Kezükben virággal és 
tarisznyával, szívük-
ben szép emlékekkel 
búcsúztak nagy - 

csoportosaink az 
óvó néniktől, 
dadus néniktől és 
az óvodától. 

Ősztől egy új 
korszak kezdődik 
majd 43 gyermek 
életében, várja 
Őket a betűk és a 
számok birodalma 
az iskola.  

A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda Tanévzáró ünnepélyére 
és a nagycsoportosok ballagására 2015.05.29-én pénteken került 
sor. Az aulát erre az eseményre gyönyörű virágdíszbe öltöztet-
ték a szülők.  

 

KEOP PÁLYÁZAT 

A 2014. őszén a Környezet és 
Energia Operatív Program 
keretein belül beadott ener-
getikai pályázaton 2015. év 
márciusában nyert az Ön-
kormányzat 47,1 millió forint 
vissza nem térítendő támoga-
tást.  
 
E hónap elején megkezdődtek 
a munkafolyamatok. Első kör-
ben a Művelődési Ház hőszige-
telése valósul meg a támoga-
tásnak köszönhetően. Az épü-
let külső falaira egy 10 cm 
vastagságú szigetelő réteg 
kerül. A fejlesztés nagymér-
tékben hozzájárul a téli időszak 
fűtés költségeinek csökkenésé-
hez. A nyári időszakban pedig 
megakadályozza a falak átme-
legedését, így gátolva meg a 
meleg bejutását az épületbe. A 
szigetelésen felül tervben van 
még megújuló energia kihasz-
nálásának növelése napelemes 
és napkollektoros rendszer 
kiépítésével. Hamarosan el-
kezdődnek a Zalakomári 
Napköziotthonos Óvodában is 
a munkálatok, így két intézmé-
nyünk is megújul a KEOP 
pályázatnak köszönhetően. 
 

KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE 

Ismételten tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalakomár 
Község Önkormányzatának a környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló 6/2004. (III.31.) önkormányzati rende-
let 3. §(3) bekezdése értelmében: 

„Belterületen a kerti műveltetésből keletkezett kis ned-

vességtartalmú hulladék és avar égetése hétfői napokon 

9 óra és 18 óra között, szombati napokon 9 óra és 12 óra 

között megengedet kizárólag  

szélcsendes időben.” 

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és a jogszabály-
ok betartását!  

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 

 

LADIK  

MÉDIAVETÉLKEDŐ 

 
Idén is megrendezésre 
került a „LADIK, Lapot a 
diákoknak!” országos 
médiavetélkedő, amelynek 
első két fordulóját még 
február-áprilisban bonyo-
lította le a Zalai Hírlap.  
A levelezős játékba isko-
lánk újságíró csapata is 
benevezett, sikeresen vette 
az első akadályokat, és 
bejutottak a megyei döntő-
be. Ennek megrendezésére 
május elején, Zalaegersze-
gen került sor, ahová az öt 
legjobb eredményt elért 
csapatot hívták meg.  
A vetélkedésen a diákoknak 
olyan médiaismerettel, 
újságírással kapcsolatos, 
kreativitást igénylő felada-
tokat kellett megoldaniuk, 
mint például dalszöveg 
írása, oknyomozó riport 
vagy villáminterjú készíté-
se. Az izgalmas megméret-
tetésen Tollkoptatók nevű 
csapatunk a 3. helyen vég-
zett, és az eredményes sze-
replésért a tanulók okleve-
let, könyvutalványt, és 
egyéb ajándéktárgyakat 
kaptak jutalmul. A csapat 
tagjai: Kérges Valentin; 
Riczu Marietta; Szalavári 
Csaba; Tóth Csenge; 
Zsovár Kinga Felkészítő 
tanár: Bencze Margit 
 

ANYÁK NAPJA 

Május első vasárnapján ünnepel-
jük az Édesanyákat. Óvodánk 
csoportjaiban május első hetében 
tartottuk meg az ünnepségeket. 
Az óvónők segítségével a szere-
tetet és hálát kifejező szívhez 
szóló verseket, énekeket tanultak 
meg a gyermekek és ajándékot is 
készítettek az édesanyák és 
nagymamák részére. 
 

A KÖZMUNKA-

PROGRAM TAVASZI 

TEVÉKENYSÉGEI-

RŐL, AZ AKTUÁLIS 

MUNKÁKRÓL A 3. 

OLDALON OLVAS-

HATNAK! 
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VÁRJUK A VAKÁCIÓT 
 
A tanuló és a pedagógus is nagy vá-

rakozással tekint a közeledő nyári 

szünetre. Tanévzárónkon értékeljük 

a mögöttünk álló esztendőt. 

 
Elmondhatjuk: vállalásainkat teljesítet-
tük. 
Iskolánk nyitott, a megyében is, az 
országban is jól cseng a neve. 
Tanulóink szép eredményekkel büsz-
kélkedhetnek. A teljesség igénye nél-
kül csak néhány a sok közül: környe-
zetvédelmi verseny (6.a), városi első 
hely; újságíró verseny (8.a), megyei III. 
hely; megyei atlétikai verseny, három 
első hely; járási mesemondó verseny és 
rajzpályázat, három első hely; pénz-
ügyi ismeretek (7.-8. évf.), regionális 
verseny IV. hely; tucatnyi siker a kör-
zeti rajz, magyar nyelv és irodalmi 
valamint sportversenyeken. 
Mindezeken felül sikeres pályázati 
tevékenységünk (TÁMOP 3.1.4.C – 
Innovatív iskolák fejlesztése; Nyugat – 
Magyarországi Környezetvédelmi 
Egyesület gyermeknapi programok) 12 
milliós forrást biztosít programokra és 
technikai eszközök beszerzésére. 
Talán ezek az adatok azok számára is 
meggyőzőek, akik gyermekeiknek 
(vállalva utaztatásukat) másik, szintén 
falusi iskolát szemeltek ki. Ennyire 
biztosak a sikeres tanulásban? Gondol-
nak-e arra, hogy a fiatalság számára is 
fontos a gyökerezés, a szülőföld meglé-
te, szeretete? 
A mindent összefogó és egybekapcsoló 
együttműködés törvénye szerint az 
óriási naprendszerek éppen olyan fon-
tosak, mint a legapróbb porszem. (pl. 
intézményünk) 
A közelgő nyári szünetre intézmé-
nyünk valamennyi dolgozója és tanuló-
ja számára aktív pihenést, kellemes 
kikapcsolódást, és feltöltődést kívánok 
a következő tanévre. 

Szakáll Tibor 
A Zalakomári Általános Iskola  

Intézményvezetője 

VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ! 

Immáron 5. alkalommal került 
megrendezésre Zalaegersze-
gen a K&H Bank által szerve-
zett „Vigyázz, kész, pénz!” 
pénzügyi vetélkedő. 
 Három megye iskoláinak 124 
csapata jelentkezett a verseny-
re. A regionális középdöntőbe 
öt csapat jutott be,  

közöttük iskolánk „A 
Tavasz Street Farka-
sai”nevű csapata is. Az 
izgalmas megmérettetésen 
a sok logikai pénzügyi 
feladat mellett diákjaink a 
színjátszásban is reme-
kelhettek. A tanulók vé-
gül az előkelő 4. helyet  

szerezték meg, a verseny-
zők egy ajándékpólóval 
lettek gazdagabbak. 
A csapat tagjai: Zsovár 
Kinga, Horváth Stefánia 
Réka, Tóth Csenge Fanni, 
Szalavári Csaba Kérges 
Valentin. Felkészítő tanár: 
Fábián András. 

MESEMONDÁSBÓL  

ÉS RAJZBÓL JELESKEDTEK 

Nemcsak felsős, de alsós 

diákjaink is remekeltek az 

elmúlt hónapban: 
 

Nemesvidon a Ki(s)számoló 
matematikai versenyen hatan 
képviselték iskolánkat, és 
bár nem sikerült dobogós 
helyet elérniük, derekasan 
helyt álltak, és szoros küzde-
lemben a 4.-8. szereztek 
meg.   
A Sármelléki Ált. Isk. Zala-
vári Tagintézménye által 
meghirdetett rajzversenyen 
Benedek Elek meseillusztrá-
cióval I. Völfinger Zsófia, II. 
Pfeifer Mercédesz Viktória, 
mindketten 1.a osztályos 
tanulók. Felkészítő tanáruk: 
Győrfyné Bándi Zsuzsánna 
 

Ugyanitt mesemondás 
kategóriában: I. Marci 
Veronika 3.b osztályos 
tanuló. Felkészítő tanár: 
Kocsis Mátyásné. 
A Kőrösi Csoma Sándor - 
Péterfy Sándor Ált. Isk. 
Péterfy Sándor Tagintéz-
ménye által szervezett 
megyei mesemondó verse-
nyen I. Marci Veronika 3.b 
osztályos tanuló. Felkészítő 
tanár: Kocsis Mátyásné 
Ugyanitt rajzból „Kedvenc 
mesém” témában: I. 
Völfinger Zsófia 1.a osztá-
lyos tanuló, felkészítő: 
Győrfyné Bándi Zsuzsán-
na, és I. Somogyi Árpád 
3.b osztályos tanuló, felké-
szítő: Kocsis Mátyásné. 

KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY 
 

Ugyanezen a héten iskolánk 6.a osztályos 
tanulói: Lakatos Rebeka, Marci Katalin, 
Horváth Viktória, Debrei Veronika (A 
Zöld Lányok csapata) részt vettek Nagy-
kanizsán a Zrínyi Miklós Általános Isko-
lában megrendezett Fenntarthatósági 
vetélkedőn, ahová ugyancsak egy levele-
zős játék legjobbjaiként kaptak meghí-
vást.  
Diákjaink derekasan helyt álltak és az I. 
helyezést zsebelték be. Jutalmuk fejen-
ként 10000 forint értékű könyvutalvány, 
emellett pedig a zalaszabari kalandparkba 
nyertek belépőket. Felkészítő tanár: 
Bedenek Gábor. 

 

Ebben a tanévben kétszer 

is ellátogathattunk Zalae-

gerszegre, a múzeumba. 
Első alkalommal egy bronz-
kori kiállítást tekinthettünk 
meg, másodszor pedig a nem 
régen megnyílt „Múltbéli 
arcok” című  időszaki kiállí-
tást, amelyet a múzeum 
régészei mutattak be nekünk.  
A rendhagyó tárlaton kopo-
nyaleletek alapján készült 
szoborszerű és rajzos re-
konstrukciókat láthattunk. A 
feltárásokon előkerült csont-
vázak koponyáiból a szak-
emberek pontosan tudták 
rekonstruálni az egykoron élt 
emberek arcvonásait. 

MÚLTBÉLI ARCOK ZALAEGERSZEGEN 

A 6. században néhány 
langobard emberen - a 
germán népcsoport a férfi-
ak hosszú szakálláról kapta 
a nevét - jelképes koponya-
lékelést végeztek A kulti-
kus beavatási, vagy gyó-
gyító szertartás része volt, 
hogy felnőttkorban a kopo-
nya felső részéből egy 
kisebb darabot "kihántol-
tak". A tárlaton látható 
lékelt koponyát Keszthely 
környékén, Vörsön végzett 
régészeti kutatásokon talál-
ták meg. 
A koponyák alapján re-
konstruálták egy 9. század 
ban élt nő, egy avar vezér 
és két magyar honfoglaló 

arcát is. A művészi rekonst-
rukciók láttán az állapítható 
meg, hogy a különböző 
korokban élt emberek arca 
szinte semmiben sem kü-
lönbözik a huszonegyedik 
századi utódokétól 
    A kiállításon bemutatnak 
egy 14. századból származó 
csontvázas sírt és néhány 
jellegzetes, a tárgyi kultúrát 
reprezentáló régészeti lele-
tet is. A kiállítás június 28-
ig tekinthető meg a Göcseji 
Múzeumban, a programot 
múltunk iránt érdeklődő 
felnőtteknek és gyerekek-
nek egyaránt ajánljuk. 
A múzeumban gyorsan 
elrepült az idő, haza kellett 
indulni az iskolába.  
Nagyon jól éreztük magun-
kat ezen a programon, és 
várjuk a következő szép, 
tanulságos kirándulást a 
múzeumba. 

 
Lajos Petra 

7.a osztályos tanuló 

MADARAK ÉS 

FÁK NAPJA 
 
Május 11-én reggel emlé-
keztünk meg a Madarak és 
fák napjáról. Ebből az alka-
lomból Bedenek Gábor 
biológiatanár tartott tájékoz-
tatót, majd a diákok rövid 
ismeretterjesztő filmet te-
kinthettek meg a témával 
kapcsolatban, ezután pedig 
Marci Veronika 3.b osztá-
lyos tanuló meséjét hallgat-
hatták meg. 
A megemlékezéshez kap-
csolódóan délután a felső-
söknek Böröcz Zsolt, a 
nagykanizsai Rozgonyi Úti 
általános Iskola földrajzta-
nára tartott vetítéssel egy-
bekötött élménybeszámolót 
legérdekesebb utazásairól, 
így többek között: az Al-
pokban és a Himalájában 
átélt hegymászó kalandjai-
ról. 
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FOLYAMATBAN VANNAK A KÖZMUNKA PROGRAMOK  
 

 

A közmunkaprogramok 
előrehaladtával megtörtént 
községünkben a saját nevelé-
sű virágpalánták kiültetése a 
virágágyásokba és a viráglá-
dákba. Reméljük, hogy sokáig 
fogják díszíteni községünket. 
Kérjük a lakosságot, hogy 
vigyázzanak a kiültetett dísz-
növényekre, ne rongálják 
azokat. 
Folyamatosan történik a rossz 
járdaszakaszok kijavítása, 
újra betonozása. 
A község közigazgatási terü-
letén megtörtént az illegálisan 
kihelyezett szemét összegyűj-
tése és elszállítása. Reméljük, 
hogy a közeljövőben nem kell 
elölről kezdenünk  

ezt a munkát, és vigyázunk 
környezetünkre az által is, 
hogy a keletkezett hulladé-
kunkat nem a településünk 
környezetében szórjuk ki. 
Folyamatban van a nevelt 
kultúrnövények palántáinak 
kiültetése is. A korábbi 
évekhez hasonlóan, a betaka-
rítások kezdetével minden 
héten piaci napokat tart az 
Önkormányzat, amelyeken a 
község lakossága kedvező 
áron tudja megvásárolni az 
előállított terményeket 
(uborka, paprika, paradi-
csom, káposzta, karfiol, stb. . 
Az árusítások pontos kezde-
téről értesíteni fogjuk Önö-
ket. 

 

18 ÉVESEK LETTEK A NÉGYESIKREK 

 

Ádám, Máté, Lilla, Zsófi - 
skandálta 18 évvel ezelőtt a 
neveket mindenki, aki meghal-
lotta a hírt: megszülettek Za-
lakomárban a négyesikrek.  
 

Május 19-én töltötte be 18. élet-
évét Bognár Lilla, Bognár Zsó-
fia, Bognár Ádám és Bognár 
Máté. Ez alkalomból köszöntötte 
őket a Zalakomári Művelődési 
Házban Csárdi Tamás Zalako-
már polgármestere, Marton 
Józsefné alpolgármester, 
Hajmásiné Török Gyöngyi és 
Hatos Tibor képviselők. A pol-
gármester köszöntője után átad-
ták az önkormányzat ajándéka- 
 

it, majd közös tortázásra és pezs-
gőzésre invitálták a fiatalokat. 
Az ünnepség során a testvérek 
elárulták, hogy habár nem volt 
könnyű az érettségi, mindegyi-
küknek jól sikerült. "Máté marad 
a Cserhátiban technikusi képzé-
sen, a lányok közül Lilla logisz-
tikai, Zsófi pénzügy-számviteli 
ügyintézői szakra jelentkezett, 
mely szakképzések a Thúryban 
indulnak. Én az Óbudai Egyetem 
Kandó Kálmán villamosmérnöki 
karára adtam be a felvételit" - 
mesélte Ádám a továbbtanulási 
terveket.  
A vendéglátók sok sikert kíván-
tak a kitűzött célok eléréséhez. 

-csnb 

Rendezési terv 

     Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadta Zalakomár teljes közigazgatási területére 
kiterjedő településszerkezeti tervét és helyi építési szabály-
zatát. A 215 oldalas dokumentum letölthető az alábbi he-
lyen weboldalunkon: 

http://zalakomar.hu/files/terv/zalakomar_vegleges.pdf 

GYERMEKNAP AZ ÓVODÁBAN 

 

2015.05.15-én 
gyermeknap kere-
tein belül került 
megrendezésre a 
„Ki állja ki a 7 
próbát?” elneve-
zésű játékos vetél-
kedő.  
A bemelegítő torna 
után a csoportok 
elindultak 

a próbák helyszínei-
re. Minden állomá-
son izgalmas feladat 
várta Őket: találós 
kérdések, tekézés, 
szélforgó készítés, ki 
mit tud?, interaktív 
mese, ügyességi 
vetélkedők. A próbák 
sikeres teljesítéséért 
menet levelük- 

be pecsétet, matricát 
kaptak.  
A jól megérdemelt 
jutalom se maradha-
tott el, müzli szelet 
és a szülők által 
elkészített finom 
palacsinta várta a 
vidám gyereksere-
get. 
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A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

A családsegítés és gyer-
mekjóléti szolgáltatással 
kapcsolatos feladatok 
ellátását Zalakomár, 
Ormándpuszta, Kápol-
napuszta településen 
2007.07.01-től a Nagy-
kanizsa-Zalakomár 
Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulása, 
2013. 07.01-től a Nagy-
kanizsa-Surd-
Zalakomár Szociális és 
Gyermekjóléti Tárulása 
keretében a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Köz-
pont látja el.  
 

Rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben 
554 gyermek részesül, 
315 gyermek halmozottan 
hátrányos, 82 hátrányos 
helyzetű. A Zalakomári 
oktatási intézményekbe 
145 óvodás, 293 általános 
iskolás gyermek jár. 
 

Szolgálatunk a települé-
sen 6 gondnoksági, 4 
gyámsági és 5 gyermek-
tartásdíj államáltali meg-
előlegezése ügyében ké-
szített környezettanulmá-
nyokat. 
 

A gyermekjóléti szolgá-
lat szakmai tevékenysé-
gének adatai: 
2014-ben a 132 ellátott 
gyermekkel 1235 alka-
lommal történt szolgáltató 
tevékenység, melynek 
zöme, 756 segítő beszél-
getés. 63 esetben történt 
hivatalos ügyekben köz-
reműködés, 238 családlá-
togatást végeztünk. 
 

Zala Megyei Kormány-
hivatal Nagykanizsai 
Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatalában 41 
alkalommal kellett a 
családgondozóknak 
megjelenni: 
 

Első védelembe vételi 
tárgyalás: 4 
Védelembe vétel felül-
vizsgálati tárgyalás: 18 
Elhelyezési értekezletek 
száma: 14 
Gyámság ügyében meg-
tartott tárgyalás: 5 A 
2014-es évben több alka-
lommal végeztünk helyet-
tesítést a Nagykanizsai 
 

Csellengők Közösségi 
Házában. A nyár folya-
mán részt vettünk a Moz-
gás-Tér szabadidős prog-
ramsorozatban, az Útke-
resők-Útvesztők megyei 
döntőjén valamint  a 
Ligetvárosi Forgatag 
rendezvényen. 
 

A munkánk során ta-
pasztalt leggyakoribb 
problémák: 
- Nagyon kevés szülő 
rendelkezik munkahellyel 
(a közfoglalkoztatásban 
kb. 80 főt    foglalkoztat-
nak jelenleg, az év folya-
mán 240 főt is foglalkoz-
tattak) – anyagi problé-
mák 
- Több család bűnöző 
életmódot folytat 
- Elhanyagolás 
 - Krízis helyzet, krízis 
állapot  
 - Tankötelezettség meg-
szegése (jelentősen nőtt 
az igazolatlan órák szá-
ma) 
 - Felelőtlen gyermekvál-
lalás (pl. második, har-
madik, további gyerme-
kek vállalása) 
 - A korábban emelkedő 
tendenciát mutatott sza-
bálysértések száma csök-
kent  
 

A családgondozás ta-
pasztalatai: a korábbi 
évekkel ellentétben nagy 
mértékbe csökkent a 
védelembe vett gyerme-
kek száma, az alapellá-
tásban gondozottak száma 
viszont emelkedett. 
- a szülők többsége be-
tartja a nevelési tervben 
maghatározott magatartá-
si szabályokat, együttmű-
ködik a családgondozók-
kal,  
- a szülők többsége meg-
teszi a konkrét lépéseket a 
probléma megoldás terén 
- a családok igénybe 
veszik a családgondozók 
által felajánlott segítséget 
 

További tervek, célkitű-
zések, prioritások: 
- A 2014-es évben szolgá-
latunk ismét részt vett az 
óvodáztatási támogatás 
első alkalommal történő 
természetbeni juttatásá-
nak lebonyolításában. 

Szolgálatunk egyeztetett a 
helyi óvodával, hogy milyen 
ruházati cikkekre van szük-
sége a gyermekeknek. 17 
gyermek részére szereztük 
be az óvodáztatási támoga-
tás természetbeni juttatása 
által biztosított ruhanemű-
ket. 
- Elsődleges feladataink 
között szerepel az, hogy 
minél több gyermek fejezze 
be az általános iskolát és 
tanuljon tovább, szerezzen 
szakmát. Ezzel is növelve a 
munkaerőpiacra való kijutás 
esélyét.  
- Továbbra is célunk, hogy 
minél kevesebben szüljenek 
tanköteles korban. Ehhez 
segítséget adunk családter-
vezési tanácsadásokkal, 
természetesen a védőnők 
szakértelmét figyelembe és 
igénybe véve.  
2014-ben ideiglenes hatályú 
elhelyezési javaslatot nem 
adott a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat. 
2014. évben összesen 30 
átmeneti nevelésbe vett 
gyermek 19 családját gon-
dozta szolgálatunk. 
Nevelésbe vételi javaslatot 1 
gyermek ügyében adott 
szolgálatunk, aki nevelésbe 
került, 1 gyermeknek szűnt 
meg a nevelésbe vétele, 
visszakerülhetett családjába.  
2014-ben két gondozott 
gyermek esetében, egy szü-
lői bántalmazás és egy kis-
korú veszélyeztetése ügyé-
ben indult nyomozás és 
történt vádemelés. Ítélet 
még nem született. 
Három Zalakomári gyer-
mekkorú követet el tulajdon 
elleni szabálysértést és két 
fiatalkorú bűncselekményt 
2014-ben. Az egyik fiatal-
korút korára való tekintettel 
alapellátásban gondoztuk, 
négy gyermek ügyében 
védelembe vételi javaslatot 
tettünk. Egy fiatalkorú ese-
tében a 2014 nyarán elköve-
tett szabálysértésről csak 
2015  februárjában kaptunk 
jelzést, őt korára való tekin-
tettel szintén alapellátásban 
gondozzuk. 
Gerő Sándor családgondozó 

koordinátor 

 

MOSOLYBIRODALOM 

A Mosolybirodalom alapítvány munkatársai 
idén is ellátogattak óvodánkba. Légvárakat  
és népi játékokat hoztak magukkal a gyere-
kek nagy örömére. A jó hangulatú délelőtt 
folyamán arcfestést is kérhettek, illetve 
fényképek is készültek. Az elkészült fény-
képeket a szülők a közeljövőben megvásá-
rolhatják.  

SZÍN-JÁTÉK KIÁLLÍTÁS  
 

…és hazahoztam. 
Megtaláltam méltó helyét a falon. Hozzá illő 
kerettel mondanivalója még jobban kibonta-
kozott. 
Először, mikor láttam, hogy készülnek ezek 
a remek művek, azt gondoltam: igen, mint 
régen, nagyon menő volt a kifestőkönyv, 
kiszínező, előre megadott formákkal, szí-
nekkel: a gyerekeket lekötötte, de az alkotás 
az előkészítő mestert dicsérte.  
Az idő haladtával Éva és Bea rájöttek, hogy 
olyan tevékenységekkel foglalkoztatja a 
fiatalokat, ami nem csupán időtöltés: a szí-
nek kigondolása különböző szempontok 
szerint, odafigyelve a színt határoló vonalak-
ra, bizony ma ez a tevékenység sem gyakori. 
Precizitás, odafigyelés, tervezés… Alakul a 
forma, … szinte helyükre ragadva folytatják 
– és ez esetben a fiatal csapat ötlete: Kiállít-
ják – az eladott darabokért kapott összeget 
jótékony célra ajánlják fel. 
Gratulálok Évának, Beának, a csoportnak a 
kettős célért: a fiatalok koncentrálóképes-
ségét erősítő, lelki nyugalmát simító, közös-
ségteremtő, művészi alkotásteremtő munká-
jáért – és a felajánlásért. 
Nekem az első percben ez, az általam ki-
szemelt megvett mű ragadta meg a szeme-
met. 
A címe lehetne: Egymásért… 
… és hazahoztam. 
 

Németh Lászlóné 
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVRŐL 

2014-ben is programtervünk 

határozta meg mindennapjain-

kat, igyekeztünk megtartani a 

betervezett programokat. Van-
nak programok, melyeket évről-
évre megtartunk, s vannak olya-
nok, melyeket az adott év aktuali-
tása határoz meg. A visszatérő 
programok oka kettős: vagy köte-
lezettségünk van rá az IKSZT 
miatt, vagy hagyományos, sikeres 
programok. A 2014-es év prog-
ramjainak megvalósítását segítet-
te, hogy a Művelődési Ház és hat 
partnerintézményének részvételé-
vel augusztus 15-ig még zajlott a 
„Hétszínvilág” pályázat, ennek 
segítségével néhány rendezvé-
nyünket színvonalasabbá tudtuk 
tenni, illetve ezt felhasználva 
lehetőségünk volt például ingye-
nes színházi előadást kínálni a 
lakosság részére is. A pályázat 
adta azt a lehetőséget is, hogy 
szorosabbra fűzzük kapcsolatun-
kat az általános iskolával és az 
óvodával, hiszen a projekt kere-
tében számukra szerveztünk szí-
nes, változatos programokat. 
2015. február 2-án megtörtént a 
pályázat teljes körű ellenőrzése, 
az ellenőrök mind a pénzügyi, 
mind a szakmai részt rendben 
találták.  
A választások közeledtével min-
den pártnak lehetőséget biztosí-
tott az Önkormányzat, hogy egy 
alkalommal választási rendez-
vény céljából igénybe vehesse a 
Művelődési Házat, így helyet 
adtunk ezeknek a programoknak. 
Külső rendezvényekre terembér-
leti szerződéssel több alkalommal 
is adtunk ki helyiséget. Ezek 
többsége sajnos termékbemutató 
volt, melyek nem igazán etikus 
módszereket használva, esetlege-
sen a résztvevőket megkárosítva 
igyekeznek termékeiket eladni. 
Gondot okoz, hogy a bemutatók 
szervezői ugyan nem mi va-
gyunk, de félő, hogy a lakosság 
velünk azonosítja a programot, 
ezért szeretnénk, ha a jövőben 
ezekre a megkeresésekre nemet 
mondhatnánk.  
Csoportjaink számára biztosítot-
tuk a próba-illetve a találkozási 
lehetőséget, igyekeztünk segíteni 
abban, hogy profiljuknak megfe-
lelő rendezvényeken vehessenek 
részt, léphessenek fel. 
A testvértelepülési tábort igye-
keztünk a legjobb tudásunk sze-
rint szervezni, lebonyolítani, 
reméljük minden résztvevő szép  

élményekkel távozott. Erre utal, 
hogy kerestek meg bennünket 
közösségi oldalon gyerekek, hogy 
segítsünk abban, hogy idén is 
részesei lehessenek a tábori prog-
ramoknak. 
A Műv.Ház felújítása lehetőséget 
nyújt arra, hogy helyet adhattunk 
egy mezőgazdasági tanfolyam-
nak, melyben közmunkások sze-
rezhettek szakmai tudást a későb-
bi elhelyezkedés reményében. 
Több kívülről jövő kezdeménye-
zésnek is helyet adtunk, (egyházi 
előadások, Takarékszövetkezeti 
közgyűlések….) ami jelzi, hogy a 
községben egyre inkább tudato-
sul, hogy intézményünk jól hasz-
nálható terekkel rendelkezik. 
Terveink között szerepelt, hogy 
lehetőség szerint távolabbról is 
fogadhassunk rendezvényeket, 
ezért is örültünk a nálunk meg-
rendezett Sport-történeti konfe-
renciának, hiszen így talán egyre 
több helyre jut el a hír, hogy ilyen 
nagyobb volumenű rendezvé-
nyekre is alkalmas a Zalakomári 
Művelődési Ház.  
Sokan segítik munkánkat, akik-
nek köszönettel tartozunk: Kö-
szönjük az Önkormányzat volt, és 
jelenlegi vezetőinek, dolgozóinak 
segítő háttérmunkáját, a leköszö-
nő, és az újonnan megválasztott 
Képviselő Testület támogatását, a 
technikai feltételeket biztosító 
dolgozók helytállását. Köszönjük 
a csoportoknak, hogy részvétel-
ükkel színessé, emlékezetessé 
tették rendezvényeinket!  
 

Lendvay Lászlóné  
Műv.Ház vezető 

 

 

 

forrás: http://tinypic.com/view.php?pic=nc0cb5&s=5#.VXczyc-8P8Q+ 

SUDOKU GYEREKEKNEK 

 

forrás: http://sudoku.kepek1.hu/ 

FEJTÖRŐ 

Egy kosárban öt alma van. Az almákat 

úgy kell elosztani öt ember között, 

hogy mindenki kapjon egy almát és a 

kosárban is maradjon egy. Hogyan csi-

nálnád? 

A fejtörő megoldása: Egyik 

ember az almával együtt a 

kosarat is megkapja. 
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ELADÓ PARADICSOMPALÁNTA 

Rendkívül kedvező,  

60 forint darabáron  

vásárolható paradicsompalánta az  

önkormányzat udvarán a következő  

napokon: 

 

Hétfő – Csütörtök: 08:00-14:00 

Péntek: 08:00 – 12:00 

SULI-SPORT 
Nem tétlenkedtek az elmúlt hónap-
ban sportolóink sem, akik ugyancsak 
szép eredményeket értek el:  
 

Atlétika diákolimpia egyéni bajnok-
ság megyei döntő (Zalaegerszeg) 
III. kcs. (5-6.o.): Magasugrás: 2. Major 
Alex      
IV. kcs. (7-8.o.): 1500m futás: 1. Szőke 
Renátó   
 

Tanulásban akadályozottak labdarú-
gó diákolimpiája megyei döntő (Za-
laegerszeg) 
1. Zalakomár (Bakonyi Krisztián, Tinó 
Ronald, Sárközi Nikolasz, Major Krisz-
tofer, Bakonyi Kevin, Major Tibor, 
Baranyai Patrik, Horváth István) 
 

Tanulásban akadályozottak atlétika 
diákolimpiája országos döntő (Zán-
ka) 
III. kcs. (5-7.o.): 
100m futás: 5. Major Tibor 
Magasugrás: 7. Major Tibor 
Távolugrás: 3. Major Tibor 
 
IV. kcs.  (8-9.o.):  
Távolugrás: 5. Horváth István 
 
Atlétika diákolimpia országos döntő 
(Székesfehérvár) 
IV. kcs. (7-8.o.):  
1500m futás: 7. Szőke Renátó  
(24 induló)  
 

Iskolájuk gratulál sportoló diákjainak 
az eredményekhez! 

SZÉPSÉGEKET KORONÁZTUNK 

 
A gyermeknaphoz kap-
csolódóan került sor 
annak a szépségverseny-
nek az eredményhirdeté-
sére is, amelyet még 
februárban indított útjá-
ra az iskolaújság.  
A két fordulós megméret-
tetésen az első körben 
bárkire lehetett szavazni, 
majd ennek lezárása után a 
jelöltek neve és fényképe 
megjelent a Suli Magazin-
ban is. A fiúk közül heten, 
a lányoknál pedig kilencen 
vállalták a második fordu-
lót is.  
A tanulók és az iskola 
dolgozóinak összesített 
szavazatai alapján az 
alábbi eredmények szület-
tek: 
A fiúknál a 6.b osztályos 

Major Alex lett a harma-
dik, a második legtöbb 
szavazatot a 6.a osztályos 
Bogdán Dániel kapta, míg 
2015-ben az iskola „leg-
menőbb fiúja” kitüntető 
címet Szőke Renátó 7.b 
osztályos tanuló szerezte 
meg. 
A lányoknál harmadik 
helyezést ért el Bogdán 
Regina a 6. a osztályból, 
második lett Bognár 
Barbara a 6.b-ből, és a 
„Suli Szépe 2015” címet 
és a vele járó jutalmakat 
Horváth Stefánia Réka 7. a 
osztályos tanuló nyerte el. 
Minden helyezettet csoki-
val jutalmaztak, a nyerte-
sek ezen felül egy koronát 
és egy gravírozott nyak-
láncot is kaptak. 

GYERMEKNAP AZ ISKOLÁBAN 
 
Május utolsó hetében került 
sor a hagyományos gyermek-
napra, amelyet az idén kicsit 
rendhagyó módon ünnepeltünk 
meg. 
Amíg az alsósok az iskola terüle-
tén vettek részt különböző játé-
kos ügyességi feladatokban, 
addig a felsősök autóbusszal a 
Kis-Balatonra kirándultak. Itt az 
osztályok bejárták a Búbos vö-
csök tanösvényt, és az állomáso-
kon különböző feladatokat oldot-
tak meg. Ezután kis pihenésre, 
eszem-iszomra, röplabda-
mérkőzésre is sor került, mielőtt 
visszatértek az iskolába. A prog-
ram ingyenes volt, a gyerekek 
utaztatásának költéségére a „Zöld 
béka” környezetvédelmi pályáza-
ton nyert pénzt az intézmény. A 
vetélkedésnek mind az alsósok-
nál, mind a felsősöknél komoly 
tétje volt, hiszen a Szülői Mun-
kaközösség által felajánlott ván-
dorserleget, és a vele járó „A 
legjobb osztály” kitüntető címet 
mindenki szerette volna elnyerni. 
Végül az izgalmas megméretteté-
sen idén az alsósoknál a 3. a 
osztály (osztályfőnök: Ács Esz-
ter), a felsősöknél pedig az 5. b 
osztály (Osztályfőnök: 
Hajmásiné Török Gyöngyi) 
bizonyult a legjobbnak. A gyer-
meknapon a Szülői Munkakö- 

zösség tagjai is részt 
vettek, akik perecet osz-
tottak a diákoknak, és a 
győztes osztályokat nápo-
lyival jutalmazták. A 
program folytatásaként 
másnap délután zenés 

klubdélutánt szerveztek 
a felsősöknek és a ne-
gyedik évfolyamosoknak 
a tornateremben, ahol 
mindenki kedvére kibu-
lizhatta magát. 

 


