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Meghívó 
 
Szeretettel meghívjuk Önt és 

kedves családját a 2015. 
december 19-én, 17:30-kor 
kezdődő karácsonyi ünnep-

ségünkre. 
 
 

Ünnepi műsort adnak: 
Óvoda Maci csoportja, 

Általános Iskola tanulói, 
a Művelődési Ház csoportjai 

 
 

„Karácsonyünnepén az a kívánságom, 
Legyen boldog mindenki ezen a világon. 
Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke, 

mint amilyen bent lakik az emberek 
szívébe.” 

 

-MűvHáz 

SZOCIÁLIS TŰZIFA 

OSZTÁS 
 

Községünkben idén is volt lehetőség 
szociális tűzifa kérelmezésére. 255 fő 
adott be igénylést, amiből 246-ot tud-
tunk elfogadni. A kérelem elbírálása a 
rendelet szerinti 1 főre jutó jövedelem 
számításán alapult. A háztartásonként 
járó 1m3 tűzifa kiosztását már elkezd-
tük, és folyamatosan végezzük is. 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 

 

Az „Ügyes kezek” tehetséggondozó csoport 

gyermekei nagy lelkesedéssel készítették el 

óvodánk közös adventi koszorúját. Az első 

adventi gyertya meggyújtására november 

30-án került sor az óvoda aulájában Mar-

ton Józsefné alpolgármester asszony köz-

reműködésével. Karancz Zoltánné óvoda-

vezető helyettes A négy gyertya  történetét 

ismertette meg a jelenlévőkkel, majd a 

gyermekek közös énekléssel üdvözölték 

Advent kezdetét.  

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

November utolsó péntekén ismét fellobant az 
első adventi gyertyaláng. Iskolánkban már 
évek óta hagyomány, hogy Adventkor minden 
héten közösen meggyújtunk egy-egy gyertyát. 
Idén az alsós és felsős diákok együtt készülnek 
a szereplésre, és a rövid kis műsort is közösen 
adják elő. Az első gyertya gyújtásakor az első 
és ötödik évfolyamosok szerepeltek, dalokkal, 
versekkel valamint az Adventről szóló rövid 
kis ismertetőkkel.  
A gyerekeket a tanító nénik és az osztályfőnö-
kök készítették fel. 

 
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és 

Sikerekben Gazdag Új Évet kíván Zalakomár 
 Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testülete és a Zalakomári Közös  
Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozója! 

 

December 4-én volt az Idősek napja a 
Zalakomári Művelődési Házban. 
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5 ÉVES A KOMÁRI HÍRMONDÓ 

 

Idén decemberben 5 éves a Komári Hírmondó. Ez alkalomból 

az eddig megjelent számokból kiállítást rendeztünk a Zalako-

mári Művelődési Házban. A tárlat december 19-ig tekinthető 

meg. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

-MűvHáz 

MEGÉRKEZETT AZ ÚJ  
KÖZSÉGI-BUSZ 

 

Előző számunkban tájékoztatást 
adtunk arról, hogy Községünk Euró-
pai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó támogatást ka-
pott, amiből új mikrobuszt vásárol-
tunk. A buszt december 3-án kaptuk 
meg. Gyermekszállítást, közösségi, 
művelődési, sportrendezvények szer-
vezését, egészségügyi ellátáshoz való 
hozzájutás segítését, önkormányzati 
feladatok megoldását segítő szolgál-
tatások megoldását illetve egyéni 
hivatalos ügyek intézésének segítését 
fogja szolgálni az új gépjármű. A 
buszt számos extrával felszerelve 
kaptuk, pl.: kerekesszékhez felépít-
mény, tolatóradar, sebességhatároló, 
hő-védő üvegezés, függönylégzsák. A 
gépjárműben szállítható személyek 
száma 9, csomagtere 3,4 m3. 

 

SZÜLŐI FÓRUM 

AZ OVIBAN 
 
2015. 11. 12-én délután a kiscsopor-
tos szülőket invitáltuk szülői fó-
rumra, melynek témája: A beszok-
tatás sikeressége, vagyis ki hogyan 
élte meg az Óvodakukkantó hetét 
valamint a beszoktatás időszakát.  
 
A fórumot az óvónők nyitották meg, 
majd érdeklődve hallgatták a szülők 
tapasztalatait. 
A visszajelzésekből ítélve pozitívan 
fogadták az augusztus utolsó hetében 
megrendezett Óvodakukkantót, ahol 
ők is részt vehettek gyermekeikkel 
együtt az óvoda és az óvónők meg-
ismerésében. Majd következett a 
tényleges beszoktatás tapasztalatai-
nak megbeszélése, kölcsönös véle-
ménycsere óvónők és szülők között. 
Összegezve: pozitívan élték meg a 
gyermekek, a szülők és az óvodape-
dagógusok is az óvodába történő 
beszoktatást. 
 

MÁRTON NAP (NOVEMBER 11.) 

A Márton-napi népszokás-
ok egyrészt az év végéhez, 
a mezőgazdasági munkák 
befejeződéséhez, illetve 
az advent közeledtéhez 
kötődnek, másrészt ahhoz a 
legendához, amely szerint 
Szent Márton egy libaólban 
próbált elrejtőzni, amikor 
püspökké akarták megvá-
lasztani, de a ludak elárul-
ták gágogásukkal. 
 

Márton nap alkalmából az 
óvodások is „libás” hetet 
tartottak. Verseket, mon-
dókákat tanultak, libákat 
színeztek, festettek, ra-
gasztottak.  
Nagycsoportosaink még 
libazsírt is kóstoltak, ami-
ért saját maguk utaztak el 
a nagykanizsai Vásárcsar-
nokba. 
 

ZALAKAROSI TÚRA 

Napocska csoportunk kihasználva a 
novemberi kellemes időjárást zalakarosi 
kirándulást szervezett. Céljuk a Zalaka- 

rosi Parkerdőben kialakított 
Csiga-túra tanösvény felkeresé-
se volt. A gyermekek szemlé-
lődve ismerkedhettek az őszi 
erdő hangulatával. Táblák 
segítettek nekik megismerni az 
erdő élővilágát (növények, 
gombák, erdei állatok) és inte-
raktív hangos táblákon meg-
hallgathatták az egyes madárfa-
jok „énekét”. A bátrabbak még 
a Kilátóra is felmerészkedtek. 
Fáradtan, de szép élményekkel 
tért vissza a kis csapat. 

MESEBÁB KIÁLLÍTÁS 
Pom-Pom, Süsü, Mirr-Murr, nagy Ho-Ho-Ho Horgász 
– van-e olyan felnőtt vagy gyerek, aki még nem hal-
lott róluk.  

 
Maci nagycsoportosaink 
2015.11.26-án a Nagykani-
zsai Hevesi Sándor Műve-
lődési Központban meg-
rendezett Csukás István 
mesefiguráinak kiállítását 
tekintették meg. A mese-
beli főszereplők „teljes 
embernagyságban”, kilép-
ve a mesekönyvek, mese 
 

filmek világából nagy 

hatással voltak a gyerme-

kekre. 

FÁSÍTÁS, PARKOSÍTÁS 
 
Községünk szépítése céljából új 
fasort telepítettünk a Petőfi utca, 
Ifjúság utca, Széchenyi utca és Tán-
csics utca közterületi részére. Első-
ként a meglévő fákat emelték ki 
közmunkásaink a talajból, majd az 
új fákat elhelyezték egymástól átla-
gosan 7 m távolságra. 275 db gömb-
juhar fát ültettünk, ami a világ talán 
legnépszerűbb gömb koronájú dísz-
fája. Kistermetű, lapított gömbko-
ronájú fa, aminek lombja 3-4 m 
átmérőjűre is megnő.  
Emellett parkosítást végeztettünk a 
Művelődési Háznál, a temető rava-
talozójának a környékén illetve a 
játszótérnél. A dísznövények ülteté-
sét a GINKGO Faiskola segítségével 
végeztük nagy gondossággal. A 
beruházás közel 3.000.000 Ft-ba 
került, ami a dísznövényeket, a 
tervezést illetve a kivitelezést foglal-
ja magába. 
A szépítések mellett a településün-
kön a vízelvezető árkok tisztítása is 
folyamatosan zajlik. 
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ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT 

Az iskolaválasztás jegyében telt 
az elmúlt hónap iskolánk nyol-
cadikosai számára, akik több 
intézménybe is ellátogattak. 
Megtekintették többek között a 
Nagykanizsai Szakképzési Cent-
rum Műszaki Szakképző iskolá-
jának könnyűipari tanműhelyét, 
ahol a szóbeli tájékoztatás után 
betekintést nyerhettek a varró-
nők, az asztalosok és a kárpito-
sok munkájába is. 
A lányok a varrodában próbára 
tehették ügyességüket, tűpárnát 
készítettek, a fiúk pedig az aszta-
los műhelyben szalvéta tartót 

barkácsolhattak maguknak.  
Ugyancsak az iskolaválasztást 
segítette elő az a pályaválasz-
tási kiállítás is, amelyet 
nagykanizsán tekintettek meg 
novemberben a hetedik-
nyolcadik évfolyamosok.  
A kiállításon a kanizsai kö-
zépiskolák mellett számos 
távolabbi iskola is bemutatko-
zott. A szóbeli tájékoztatáson 
kívül a tanulók különböző 
prospektusokat is kaptak, 
valamint érdekes gyakorlati 
bemutatókon is részt vehet-
tek. 

 

EREDMÉNYESEN  
SZEREPELTEK 

 
November elején rajzversenyt 
hirdetett a nemesvidi Hóy Tibor 
Általános Iskola. A versenyzők egy 
verset hallgattak meg, majd a 
felolvasott vershez kellett illusztrá-
ciót készíteniük. Az elkészült 
munkákat pilóták zsűrizték, és a 
legügyesebb tanulók jutalomban is 
részesültek. 
Iskolánkból Horváth Zalán 2. b 
osztályos tanuló első helyezést ért 
el. Felkészítő: Türei-Horváth Eni-
kő. 
Nagykanizsán rendezték meg a 
„Szép Zalában születtem” népdal-
éneklési verseny körzeti fordulóját, 
amelyen iskolánk tanulói is szép 
eredményeket értek el. 
Az 1.-2. osztályosok kategóriájában 
Bogdán Tamás 2.a és Gerencsér 
Attila 2.a (felkészítő: Győrfyné 
Bándi Zsuzsánna), az 5.-6. osztá-
lyosok kategóriájában pedig a 
Rozmaring Énekegyüttes (Somogyi 
Árpád 4.b; Bogdán Tibor 4.a; Bog-
dán György 5.a; Bogdán Lajos 6.b; 
Bogdán Lajos 6.b) arany minősítést 
kapott. Felkészítő: Foricsekné 
Kovács Szilvia 

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 

A Deák Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár együttműködve a Halis 
István Városi könyvtárral a kiste-
lepülési könyvtári ellátás kereté-
ben író-olvasó találkozót szerve-
zett.általános iskolás diákoknak., 
amelynek vendége a bíróból lett 
írónő, Turbuly Lilla volt, aki 
maga is zalai származású. 
 A Zalakomári Könyvtárban 
megrendezett találkozón mintegy 
huszonöt fő vett részt, érdekes-
ség, hogy a fiúk nagyobb szám-
ban képviseltették magukat, mint 
a lányok. Először az írónő mesélt 
a gyerekeknek az életéről, majd 
az óra másik felében bemutatta 
az összes könyvét. Az alsósok 
figyelmét különösen a Talált szív 
című mese kötötte le, amelyet 
már korábban elolvastak, illetve 
az elsősöknek idősebb testvéreik 
olvasták fel.  A kisdiákok számos 
kérdést tettek fel az írónőnek a 
könyvvel kapcsolatosan, aki meg  
 

is dicsérte őket. A nagyokat 
inkább a Kosár suli könyvé-
nek története kötötte le. 
 Ezután a Turbuly Lilla  
autogrammot adott a gyere-
keknek, és a könyvtári köny-
veket is aláírásával látta el. 
Egyesek a tőle kapott színező-
re, míg mások a kezükre  
dedikáltattak.  
A résztvevők egy maguk 
készítette plüss szívvel kö-
szöntek el tőle. 
A találkozó végén a Suli Ma-
gazin diákjai interjút is készí-
tettek az írónővel. 
 

 

SPORTHÍREK 
 
Teremlabdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő (Zalakomár) 
III. kcs.(5-6.o.): 1. Zalakomár (Major Krisztofer, Neubauer Antal, Horváth 
Tivadar, Neubauer Kevin, Tirászi Márk, Lakatos László, Kérges Zsolt, Kovács 
János, Bogdán Tibor) A MEGYEI DÖNTŐBE JUTOTTAK! 
Teremlabdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő (Murakeresztúr) 
IV. kcs.(7-8.o.): 3. Zalakomár (Bakonyi Krisztián, Szőke Renátó, Bakonyi Ke-
vin, Major Tibor, Tinó Ronald, Horváth Tivadar, Kovács Ferenc, Sárközi Ni-
kolasz, Bogdán Dániel)  
Teremlabdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő (Zalakomár) Lány 
IV. kcs.(7-8.o.): 1. Zalakomár (Opra Rebeka, Horváth Stefánia, Papp Regina, 
Horváth Patrícia, Molnár Laura, Horváth Viktória, Bogdán Katinka, Bogdán 
Szilvia, Tinó Adrienn) A MEGYEI DÖNTŐBE JUTOTTAK! 

Ismerd meg mindannyiunk örökségét! 
 

Minden Csütörtökön 17:00 órától, esti beszélgetés a Biblia körül! 
Várunk sok szeretettel a Zalakomári Művelődési Házban. 

„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és 
megnyitja az ajtót bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő énvelem.” 

(Jelenések 3:20) 

 

Akciós karácsonyi  
hajvágással várom a 

kedves érdeklődő 
 Vendégeket! 

 
Plusz szolgáltatásként - 

időpont egyeztetés után – 
az idős, mozgáskorlátozott 

emberekhez  
 

házhoz megyek! 
Elérhetőségeim:  
06 30 / 387-5887 
06 70 / 594-2226 
 
Kellemes Karácsonyi Ünne-

peket és Boldog Új Évet 
Kívánok! 

Tóth Pajorné  
Molnár Andrea 
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Művelődési Ház 

Isten veled, Marci atya! 

Csak elköszönünk Tőled, de bú-
csúzni nem fogunk. Szívünkben és 
emlékeinkben mindig élni fogsz. 
Köszönünk mindent, ami voltál és 
vagy nekünk! 
Azzal az írásoddal köszönünk el, 
amit a Nagybajomi Jézus Szíve 
Plébánia Credo című kiadványának 
novemberi számába írtál.  
 
TÚLPART! 
Nagy élmény és gyönyörű látvány 
a sötétben sétálni a Balaton parton. 
A túlsó part kivilágított falvai, 
városai jelzik az ott lévő életet. 
Nem találhatunk szemléletesebb 
képet, ha a halál utáni életről aka-
runk beszélni. Életünkben a „túl-
partról” vannak tapasztalataink. 
Hitünk, a Biblia tanítása olyanok, 
mint a túlsó parton égő lámpák 
látványa. Látjuk, tudjuk, hogy van 
élet, hogy van ott élet. De részlete-
ket a „túlsó parti” életet a maga 
teljességében nem ismerjük. 
 
„Most még csak… homályosan lá-
tunk.” 
„Most még csak töredékes a tudá-
som.” (1Kor 13, 12) 
 
Radnóti Miklós: KÉT KARODBAN 
Két karodban ringatózom 
csöndesen. 
Két karomban ringatózol 
csöndesen. 
Két karodban gyermek vagyok, 
hallgatag. 
Két karomban gyermek vagy te, 
hallgatlak. 

 

Két karoddal átölelsz te, 
ha félek. 
Két karommal átölellek 
s nem félek. 
Két karodban nem ijeszt majd  
a halál nagy 
csöndje sem. 
Két karodban a halálon, 
mint egy álmon 
átesem. 
 
Nem tudom, a költő kinek és miért 
írta ezt a versét. Azt viszont tudom, 
hogy a verseket az ember értelmez-
heti. Számomra, amikor olvasom, 
mindig az a kép jut eszembe, hogy 
Krisztus keresztjét ölelem. Ő „ölel” 
engem! Így ez a vers az elmúlásom-
tól való félelmeimben egy csodála-
tos gyógyír. 

„…átölelsz te, ha félek. 
…átölellek, s nem félek.” 

Fiatal papként gyakran föltettem 
tanítványaimnak a kérdést. Lehet-e 
bizonyítani a halál utáni életet? Az 
egyik fiú a következőt mondta: 
igen! Jézus mondta, hogy van! Én 
bízom Jézus szavaiban. Van más 
bizonyítékunk? Jézus szavai, a 
bennünk való bizalom adhat szá-
munkra ilyen nagy hitet. 

„Két karodban nem ijeszt majd 
a halál nagy 
csöndje sem. 

Két karodban a halálon, 
mint egy álmon 

átesem.” 
A vigasztalás! Gyász idején a szó, 
de nehéz! Néha csak hallgat az 
ember, minden erőtlen, közhelysze-
rű. Pedig érezzük, dolgunk a vigasz-
talás. Pedig érezzük, de jó lenne, ha 
vigasztalnának. Vigasztaljanak! 
Segítsenek a mások vigasztalásában 
Szent Ágoston szavai: 
 
„Ne sírj, mert szeretsz engem. 
A halál nem jelent semmit. 
Csupán átmentem a másik oldalra. Az 
maradtam, aki vagyok 
És te is önmagad vagy. 
Akik egymásnak voltunk, 
Azok vagyunk mindörökre. 
Úgy szólíts, azon a néven, 
Ahogy mindig hívtál. 
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, 
Ne keress új szavakat. 
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú 
arccal,  
Folytasd kacagásod, nevessünk együtt 
 

Mint mindig tettük. 
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, 
szólíts. 
Hangozzék a nevem házunkban, 
ahogy mindig is hallható volt, ne 
árnyékolja be távolságtartó pátosz. 
Az élet ma is olyan, mint volt, ma 
sem más. 
A fonalat nem vágta el semmi, 
Miért lennék a gondolataidon kí-
vül… 
Csak mert a szemed nem lát… 
Nem vagyok messze, ne gondold. 
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól 
van minden. 
Meg fogod találni a lelkemet és 
benne 
Egész letisztult szép gyöngéd szere-
tetemet. 
Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld 
le könnyeidet, 
És ne sírj azért, mert annyira sze-
retsz engem.” 
 
Nagyon gazdag ez a világ, ezért 
szeretnék ráadásként még két 
gyönyörű verset megosztani. 
Segítsenek idősödve is. Mindent, 
mindent, ami rendelve vár még: 
Fiatal szívvel akarni. Segítsenek 
nagy derűs szívvel érezni a „Min-
degy” nyugalmát, békéjét. 
 
SÍK SÁNDOR: BORONGÁS NAP-
LEMENTEKOR 
Közelebb hozzám a vég, mint a 
kezdet.  
Még dús gerezdek  
Hintálnak izmos száramon.  
A szüretelők fiatalja, vénje  
Sikongva jár még mézes venyigém-
re,  
Még idecsalja illatom. 
Még szeretem az ablakom kitárni,  
Hegyeket járni  
Hajlós bokám nem lomha még.  
Megkönnyezem az eldobott virágot,  
S ha két szerelmest összenézni látok,  
Még mindig áldást mondanék. 
De néha nincsen íze a gyümölcsnek.  
Már néha bölcsnek  
És hűvösnek érzem magam.  
Sokszor messzének látom már a 
messzét,  
S mint nesztelen fecske a ház 
eresszét,  
Valami olykor megsuhan. 
Hajamban több a szürke, mint a 
barna.  
Az évek karma  
Belém-belémkap vérzetőn.  
 

Meg-meglegyint a túlnani sötétség,  
Mikor az esti nap legördülését  
Lesem a hűlő hegytetőn. 
Nézem a gyorsan eltűnő korongot,  
És elborongok,  
De sohasem a múltakon:  
Még nem tanultam visszanézni 
mélán,  
A pezsgő pír az esti ég acélán  
Nekem még hívó sugalom. 
Megyek, megyek az alkonyati 
fényben,  
Piros reményben,  
Előretárva két karom.  
Mit bánom én, ha nő az árnyék!  
Mindent, mindent, ami rendelve vár 
még:  
Fiatal szívvel, akarom. 
 
REMÉNYIK SÁNDOR: MINDEGY 
Ha ezt a szót, e kurta szót  
Ki tudnám egyszer ejteni  
Egyszerűn, hangsúlytalanul, 
Ahogy ágról a zúzmara pereg,  
Ahogy az esőcsepp a mélybe hull...  
Ha tudnám egyszer ezt kiejteni  
Vigaszt nem várón, visszhangtala-
nul.  
Ha tudnám egyszer ezt úgy ejteni,  
Hogy nem kellene mögé rejteni  
Fájó lemondást, keserű dacot, 
Titkolt reményt, elfojtott haragot.  
Ha úgy ejthetném, hangsúlytalanul,  
Ahogy ágról a zúzmara pereg,  
Ahogy az esőcsepp a mélybe hull. 
Akkor én derült volnék, mint az ég,  
És nyugodt, mint a halottaknak arca  
Az ünnepi, ravatalos szobában, 
És rendületlen, mint az Alpesek, 
S erős, mint az Isten a magasságban. 
 

Marci atya 

 

 
 
 
Napok óta égnek az emlékezés 
gyertyái a paplak előtt. 
 
December 14-én, hétfőn este 17 
órakor vigyünk egy mécsest a 
Zalakomári Plébánia elé, és 
emlékezzünk együtt Marci 
atyára! 
 

Isten veled, Marci atya! 
 

 
 


