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Adventi ablakok - felhívás                         

3. oldal          

Állatok világnapja az  
oviban         2. oldal 
 

Pályaválasztási Szakmai Nap a   
sulisoknak                   2. oldal 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  

Sport:  labdarúgóink sikerei                     

4. oldal 

Megújulnak községünkben 
a buszvárók 

 

A Szociális START közmunka program keretében 
Önkormányzatunk felújítja a településen található 
buszvárókat, mely során a vasszerkezet lefestésre kerül, 
valamint a polikarbonát tető és oldalfal teljes cseréje is 
megtörténik. 
A buszvárók mellé rövidesen hirdetőtáblák kerülnek 
kihelyezésre, melyen a lakosságot tudjuk tájékoztatni a 
települést érintő aktuális hírekről. 
Kérjük a lakosságot, hogy  vigyázzanak felújított 
buszvárók állagára. 
 

IV. DalNap a Művelődési Házban 

Nagy sikerrel zajlott 2022. október 22-én a negyedik 

alkalommal megrendezett dalostalálkozó. 

A rendezvényre 10 környékbeli énekes, hangszeres csoport 

fogadta el meghívásunkat. 

A színpadon közel 120 fő lépett fel a műsor folyamán, 

melyben a hagyományos népdalcsokrokon túl hallhattunk 

bordalokat, katonadalokat, de a közelgő  évforduló kapcsán 

hangoztak el forradalmi, megemlékező dalok is.  

Így aztán hol együtt énekelve, hol meghitt hangulatban együtt 

emlékezve zajlott a délután, felejthetetlen élményt nyújtva a 

fellépőknek, meghívottaknak, nézőknek egyaránt. 

A programot közös estebéd, nótázás, és a Tóber László 

szolgáltatta zenére fergeteges  tánc zárta. 

Vendégeink voltak: 

Mol Bányász Nyugdíjas Klub - Nagykanizsa  
Rezedák Hagyományőrző Dalkör -  Bajcsa                             
Eszteregnyei Őszirózsa Dalkör - Eszteregnye                                 
Újudvari Dalkör - Újudvar                                                                                  
Galamboki Népdalkör - Galambok 
Rozmaring Népdalkör - Eszteregnye                                                                      
Tungsram Dalkör Nagykanizsa                                                                 
Belvárosi Gyöngyvirág Tánccsoport  - Nagykanizsa  
Zalakarosi Dalárda-Zalakaros                                           
Köszönjük a résztvevőknek a hosszú évek óta tartó barátságot, 

és hogy színes, szívből szóló  műsoraikkal széppé tették 

rendezvényünket! 

 

 

A DalNap vendéglátói: Péczely Attila Népzenei Csoport 

KÖSZÖNET 

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Testület! 

Nagy tisztelettel köszönjük, hogy a IV. DalNap-dalostalálkozó  
rendezését számunkra lehetővé tették. 

Köszönjük a szuper szervezést Lendvay Lászlónénak. 
Köszönet a baráti segítőknek. 

A csoportok felejthetetlen közös élményekkel, megelégedéssel 
tértek haza, s idén is, mint eddig minden évben jó hírünket viszik a 

környékbeli falvakban. 
Tisztelettel: 

Péczely Atila Népzenei Csoport nevében: 
Nagy Jolán csoportvezető 
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ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Ünnepi megemlékezés 
 
Idén október 21-én emlékeztünk meg 
iskolánkban az 1956-os forradalomról és 
szabadságharcról. 
Hagyományainkhoz híven a műsorban most is 
a nyolcadik évfolyamos tanulók szerepeltek, 
de az előadást zeneszámok és videó 
bejátszások is színesítették. 
Az ünnepi összeállítással a diákok méltó 
emléket állítottak az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hőseinek.  
A tanulókat az osztályfőnökök, Várhalmi 
Virág és Bencze Margit készítették fel. 

 

 

Pályaválasztási Szakmai Nap 
 Október 25-én iskolánk 8. évfolyamos tanulói  pályaválasztási szakmai 
kiállitáson vehettek részt a Kanizsa Arénában. 
A rendezvényen a nagykanizsai szakközépiskolák mutatkoztak be. A 
tanulók betekintést nyerhettek a különböző szakmákba, miközben egy 
feladatlap kitöltésével és leadásával még nyerhettek is.  
Az interaktív kiállításon a diákoknak sok helyen ajándékokkal is 
kedveskedtek, ha ügyesen megoldották az adott feladatokat. 
Miközben a gyerekek a szakmákkal és az iskolákkal ismerkedtek, 
addig osztályfőnökeik tájékoztatást kaptak a Nagykanizsán illetve a 
megyében található továbbtanulási lehetőségekről. A tájékoztatón a 
Nagykanizsai  Szakképzési Centrum három legnagyobb intézménye: a 

Cserháti Sándor Technikum és Kollégium, a Thúry György 
Technikum és a Zsigmondy Vilmos Technikum mutatkozott be. 

 

 

Eredményesen szerepeltek 
 Szép eredményt ért el III. korcsoportos 
labdarúgó csapatunk az októberben rendezett 
városkörnyéki bajnokságon, ahol az összes 
mérkőzését megnyerve az első helyen végzett. 
A csapat tagjai: Andrasek Krisztián Róbert; 
Bogdán Bálint; Harangozó József; Horváth 
Benjámin; Horváth István; Horváth Ronaldó; 
Kovács Krisztián; Szabó Kristóf; Tinó Lionel 
Felkészítők: Piecs Adrienn; Szakáll Tibor; 
Szloboda Judit 

 

ÓVODAI ESEMÉNYEK 
 

A pályaválasztási  szakmai napon a gyerekek 

nagyon jól érezték magukat, és olyan hasznos 
ismeretekkel tértek haza, amely majd 

segítségükre lehet a februári 
iskolaválasztásban. 

 

Állatok világnapja 
 

Az állatok világnapját minden évben nagy izgalommal várják a gyerekek, 
nem volt ez másképp idén sem. Sajnos az állatsimogatót nem tudtuk 
megtartani, azonban újdonságként makett asztalokon tematikusan 
elhelyezet állatfigurák vártak a gyerekekre.  
Nagy örömmel járták körbe az első asztalon kialakított kis farmot, melyen a 
háziállatok kaptak helyet. A második asztalon egy rögtönzött kis erdőben 
rejtőzködő vadállatokat kereshettek meg. Harmadik asztalon mini állatkert 
kapott helyet. Lakóit a gyerekek bátran figyelhették meg. Nem maradhatott 
el a vízi élővilág bemutatása sem. Ehhez egy átlátszó medencét használtunk 
fel.  
Az állatok világnapja programhoz kapcsolódva a Nagykanizsai 
Kutyaiskolából Nagy Kata (pedagógus, terápiás kutya felvezető) látogatott 
el hozzánk Zara nevű terápiás kutyájával. 
A délelőtt folyamán mind a négy csoportunk állatasszisztált foglalkozáson 
vett részt.  A mozgásos, fejlesztő feladatokat a kutyus jelenlétében a 
gyermekek aktívan és nagy örömmel végezték. 
 
 



 

 

 

  

    

  

 

 

 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

    

 

 

 

Csoport  Karton Újság Összesen: 

SÜNI 477,7 50,5 528,2 kg 

KATICA 493,8 0 493,8 kg 

MÉHECSKE 104,3 159,6 263,9 kg 

PILLANGÓ 163,2 14,5 177,7 kg 
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Kedves Mindenki! Reméljük, hogy évek óta mosolyt 
csalnak  az arcokra  azok a kis művek, amik  az „Ad-
venti ablakok Zalakomárban” kezdeményezés nyomán 
születtek tornyos kisfalunkban. Néhány éve azt gon-
doltuk ki, hogy díszítsünk ablakot a saját, a családunk,   
és  a  falu  örömére.  Így   lettek  aztán  sokan  
ADVENTI MANÓK! Ha szeretnél közénk tartozni, 
kérlek vállald be, hogy (december 1-és 24 között)  a 24 
napból az egyik reggelére kidíszíted egy ablakod, aztán 
lefotózod, és elküldöd a kulturhaz@zalakomar.hu e-
mail címre, mi pedig a készítő és a helyszín megjelölé-
sével megosztjuk azt 
https://www.facebook.com/ZalakomarMuvhaz olda-
lunkon.A díszítés bármilyen technikával, bármilyen 
eszközzel készülhet, bármit felhasználhatsz, egyetlen 
kikötés van csak, a nap sorszámának szerepelnie kell 
benne. A számot, ha gondoljátok, elkészítjük mi, de ha 
úgy gondoljátok, rátok bízzuk, és szerves része lehet a 
díszítésnek. Tehát az első kérdés: szeretnél-e Adventi 
Manó lenni? Második kérdés: advent hányadik napját 
szeretnéd/tudod bevállalni? Harmadik kérdés: készít-
sünk-e számokat, amiket a rendelkezésetekre bocsáj-
tunk? Negyedik kérdés: Ugye ti is úgy gondoljátok, 
hogy egy közösséghez tartozni jó, hogy fontos, hogy 
bár különböző helyeken, de együtt mozduljunk ezért a 
közösségért? 
Ha az 1. és a 4. kérdésre igennel válaszolnál, kérlek tu-
dasd ezt velünk, és a 2.  3. kérdésre adott válaszodat is        
https://www.facebook.com/ZalakomarMuvhaz  
oldalnak küldött üzenetben, hogy tervezni tudjunk a 
remekműveddel! 
Alkossunk, aztán örömködjünk együtt, hogy ez milyen 
jó!Jó MANÓLKODÁST kívánunk, és köszönet min-
denkinek a csatlakozásért!                           Lendvay Lászlóné 
 

Papírgyűjtés az oviban 
 

Októberben óvodánkban őszi papírgyűjtést 
szerveztünk. A hetek alatt látványosan gyűlt a 
csoportok teraszán a kötegelt újság- és kartonpapír. A 
mérlegelés  napján  az  alábbi  eredmény  alakult  ki:  
   Köszönjük a szülők közreműködését! 

 

Színházi előadás a legkisebbeknek 
 

 
2022.10.28-án óvodánk aulájába látogatott el a Karaván 
Színház. Banyamesék című bábos mesejáték keretében három 
rövid népmesét láthattak tőlük a gyerekek, melyekben 
megjelentek a roma kultúra motívumai. Az interaktí, 
humoros meséket bábok segítségével adták elő a színészek. 
Paravánt nem használtak, hanem ők is látszottak, így a 
színészi játékkal, mimikával és a hegedű hangjával még 
színesebbé tették az előadást. 

 

 

mailto:kulturhaz@zalakomar.hu
https://www.facebook.com/ZalakomarMuvhaz
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Megyei I. osztály 2022/23 
10.forduló 
 
Flexibil-Top Zalakomár–Szalai-Edelholz Zalalövő 
4–1 (2–1) 
Zalakomár, 100 néző. Jv.: Kondákor M. 
Zalakomár: Tóth-Pajor – Fenyvesi, Takács Cs., 
Csalló, Szőke, Tinó (Madarász F.), Horváth J. 
(Mutter), Madarász Z. (Takács D.), Nagy M., 
Horváth T., Madarász Sz. Edző: Mutter Attila. 
Zalalövő: Balogh B. – Gyenese, Csik (Czömpöl), 
Bakó, Horváth D., Kellner, Elek (Tóth G.), 
Cseresznyés, Bekes, Molnár Á. (Horváth T.), Végh 
(Bíró). Edző: Ostrom János. 
A komáriak eddigi szereplése egyértelműen 
csalódást keltő, míg a Zalalövő az idei bajnokságban 
még nem szerzett pontot idegenben, így mindkét 
csapatnak volt javítanivalója. Villámrajtot vettek a 
hazaiak (2-0) Horváth J. és Tinó révén. Mindkét 
komári támadó ezzel egy-egy hosszú gólcsendet tört 
meg. Ezt követően érthetetlen módon visszaállt a 
hazai csapat, a vendégek átvették a játék irányítását, 
aminek meg is lett az eredménye, egy büntetőt 
követően Gyenese szépített a félidő közepén, 2-1. A 
játékrész további részében is a Lövő birtokolta 
többet a labdát és az esélyük meg is volt az 
egyenlítésre, ám Kellner fejesét Csalló vágta ki a 
gólvonalról. A második félidő hasonló mederben 
zajlott, a vendégek irányították a játékot, a hazaiak 
pedig kontrázni próbáltak. A második félidő elején 
Madarász Z. ugrott ki, és nagy erővel a hosszúba 
lőtt, 3-1. Ezt követően a lövői támadások már nem 
voltak olyan minőségűek, mint előtte, majd a 
találkozó végén Szőke ugrott ki és beállította a 4-1-es 
végeredményt. A gólkülönbség kissé túlzónak 
mondható, két azonos képességű csapat mérkőzésén 
a helyzeteit jobban kihasználó Zalakomár otthon 
tartotta a három pontot a mezőnyben jól futballozó 
Zalalövő ellen. 
Gólszerzők: Horváth J., Tinó, Madarász Z., Szőke, 
ill. Gyenese (11-esből). 
Jók: az egész csapat, ill. Horváth D., Kellner, 
Gyenese. 
 
U19: Zalakomár–Zalalövő 2–3 (1-2). 
Gólszerzők: Horváth K., Váradi R. 
 
U16: Letenye-Zalakomár 13-0 (7-0). 
 
 

Megyei I. osztály 2022/23 9.forduló 
 
Tarr Andráshida SC–Flexibil-Top Zalakomár 3–0 (1–0) 
Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Farsang B. 
Andráshida SC: Paksy – Szabó B. (Zsíros), Nagy-Palócz (Horváth B.), 
Temlén, Hajdu (Fekete), Pataky, Takács, Karóczkai, Simon, Fülöp, 
László (Bakos). Edző: Dobos Sándor. 
Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Fenyvesi, Takács Cs., Szőke, Takács D., 
Horváth J., Madarász Z., Madarász F. (Tinó), Nagy M. (Bodai), Horváth 
T., Madarász Sz. Edző: Mutter Attila. 
Jól játszott a hazai csapat, a helyzetei alapján reális eredmény született. 
Gólszerzők: Fülöp (2), Takács G. 
Jók: Fülöp, Karóczkai, Pataky, Temlén, ill. Tóth-Pajor M., Madarász Z., 
Madarász Sz. 
U16: Zalakomár–Keszthely 6-3 (2-1). 
Gólszerzők: Tinó P. (2), Kovács Á. (2), Horváth J., Kovács E. 
 

 Megyei I. osztály 2022/23 11.forduló 
Szepetnek–Flexibil-Top Zalakomár 0-1 (0-1) 
Szepetnek, 50 néző. Jv.: Siket. 
 
Szepetnek: Szekeres P. - Farkas R. (Déri), Szabó Be. (Fadgyas), 
Rákhely, Pál Mi., Pál F., Baksai, Orsós R. (Pál Ma.), Nagy T., Bános 
(Dömötör), Csavari. Edző: Németh István. 
Zalakomár: Tóth-Pajor – Fenyvesi (Mutter M.), Takács Cs., Csalló, 
Szőke Re., Tinó, Horváth J. (Madarász F.), Madarász Z., Nagy M. 
(Takács D.), Mészáros M. (Horváth T.), Madarász Sz. Edző: Mutter 
Attila. 
Az elmúlt hónapok történéseit nézve azt láthattuk a tabella alapján, 
hogy a Szepetnek a valamivel korábbi éveihez hasonlóan a mezőny 
első fele felé igyekszik, míg a Komár egyelőre nem hozza például az 
elmúlt szezonja stabil középmezőnybeli teljesítményét. Ennek ellenére 
tudnak veszélyes ellenlábasként futballozni Mutter Attila focistái. 
Miként azt a hazaiak edzője, Németh István meccs utáni értékelésében 
elmondta: ellenfelük a kontrákra rendezkedett be, saját csapata meddő 
mezőnyfölényben futballozott a sok helyzetet nem hozó találkozón, 
melyet egy védelmi megingás el is döntött. Mutter szavai sem 
árulkodtak túlzottan másról, mint azt megfogalmazta, egy jó erőkből 
álló Szepetnekkel szemben szereztek értékes három pontot úgy, hogy 
mezőnyben taktikusan, kivárásra játszottak, s ennek meg is lett az 
eredménye. 
Gólszerző: Horváth J. 
Jók: Nagy T., Pál F., Pál Mi., ill. az egész csapat. 
 
U19: Szepetnek-Zalakomár 2–5 (0-2). 
Gólszerzők: Horváth K. (3), Tirászi, Váradi R. 
 
U16: Zalakomár-Nagykanizsa 0-14 (0-4). 
 


