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Tóth Ottóné: Karácsony 
Hát újra itt van! 
Megint eltelt egy édesen szomorkás, 
nyüzsgő esztendő. 
Ilyenkor a meghitt szeretet mindenki 
otthonába eljő. 
Elfeledjük egész évi bánatunkat, meg-
álmodott s be nem teljesült vágyainkat, 
s csak egy érzés járja át szívünket,-
szeretetben, vidáman tölteni az ünnepe-
ket. 
Megannyi gyertya fénye ragyog, 
tündöklik szemünkben újra. 
Áldott legyen az ünnep! 
Szent karácsony itt van újra. 

A Képviselő-testület jóváhagyásával hírlap jelenik meg a tele-
pülésen. 
Komári Hírmondó címen havonta megjelenő kiadvánnyal jelent-
kezik az Önkormányzat. A kiadvány ingyenes, melyet minden 
háztartáshoz eljuttatnak. A megjelenés elsődleges célja a község 
lakóinak tájékoztatása aktuális hírekről, eseményekről.  
A Komári Hírmondó nem az első helyi sajtókiadvány települé-
sünkön. A 90-es években a Virágzik Ifjúsági Klub tagjai szerkesz-
tettek községi újságot, pár száz darabos példányszámmal.  
A legelső – decemberi – számban az ősz főbb hírei is olvashatóak, 
emellett közérdekű információk is megtalálhatóak benne. 
 

ÚJSÁG SZÜLETIK  DECEMBER-KARÁCSONY 
HAVA  

December 1. 
Az AIDS Elleni Világnap 
A Magyar Rádiózás Napja 
 

December 3. 
Fogyatékos Emberek Nemzet-
közi Világnapja 
 

December 5. 
Az Önkéntesség Nemzetközi 
Napja 
 

December 6. 
Szent Miklós Napja 
 

December 7. 
A Nemzetközi Polgári Repülés 
Napja 
 

December 9. 
Labdarúgás Világnapja 
 

December 10. 
Emberi Jogok Napja 
 

December 13. 
Luca napja 
 

December 14. 
A Hűség Napja Magyarorszá-
gon 
 

December 16. 
A Magyar Kórusok napja 
 

December 21. 
Téli napforduló, a csillagászati 
tél kezdete 
 

December 24. 
Szenteste 
 

December 25. 
Karácsony – Jézus Krisztus 
születése 
 

December 26. 
Karácsony másnapja 
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December 29. 
A Magyar Kártya Napja 
 

Karácsony utáni első vasárnap 
Szent Család Vasárnapja 
 

December 28. 
Aprószentek 

Áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk 
minden Kedves Olvasónknak! 

ROVATAINK : 
 

Önkormányzati hírek……………………….2-3. oldal 
 

Aktuális hírek……………………………….4. oldal 
 

Iskola- Óvoda hírei…………………………5-6. oldal 
 

Karácsonyi melléklet……………………….7. oldal 
 

Kultúra……………………………………...8. oldal 
 

Sport, Szabadidő……………………………9. oldal 
 

Mozaik………………………………………10. oldal 



  

Hétfő  9 – 12 
Kedd     – 
Szerda  13 – 17 
Csütörtök    – 
Péntek  9 – 12 

Amennyiben online szeretné kitöl-
teni a kérdőívet, azt megteheti a 
dec. 15-től a következő oldalon: 
http://www.zalakomar.hu/kerdoiv. 
Számítunk aktív részvételére, építő 
hozzászólásaira, javaslataira. Mun-
káját és véleményét előre is köszö-
ni Zalakomár Község Önkormány-
zata és a Tér-t-Rend Kft. 

megalapozásában Önök is szerepet 
kapnának, elmondhatnák vélemé-
nyüket, gondolataikat. Lapunk mel-
lékleteként megtalálja a lakossági 
kérdőívet, melyet kérjük szívesked-
jen 2011. január 31-ig a Polgármeste-
ri Hivatalban vagy a Művelődési 
Házban elhelyezett gyűjtőládába 
tenni. 

Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény és a Balaton 
törvény értelmében Zalakomár 
Község Önkormányzata közvéle-
mény-kutatást folytat a község 
településrendezési eszközeinek, 
terveinek megalapozásához. Sze-
retnénk, ha a település jövőbeli 
fejlesztéseinek 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 

 

1 .  sz .  orvos i  rendelő  korszerűs í tése  Zalakomárban 

Zalakomár Község Önkormányzata 2010 feb-
ruárjában sikeresen támogatást nyert a 
NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0001 azonosító 
számú pályázaton. A háziorvosi rendelő fej-
lesztése jelentősen hozzájárul a településen 
élők életminőségének javulásához, a felújított 
épület a lakosok részére egy komfortosabb, a 
mai kornak megfelelő helységet tud biztosítani 
az egészségügyi alapellátás szolgáltatásának 
igénybevételére. 
 
Zalakomár Község Önkormányzatának hosszú 
távú célja a település és vonzáskörzetében 
minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak 
a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal ren-
delkező egészségügyi intézmények. Kiemelten 
az 1. sz. orvosi körzet fejlesztése, akadálymen-
tesítése. Az 1998. évi XXVI. törvény értelmé-
ben biztosítani kell, hogy a fogyatékossággal 
élőszemélyek számára biztosított legyen a köz-
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyhozzáfé-
rés. 
 
 

 
 

 

 

Megváltozott a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási ideje. 
2010. novemberétől az ügyfél-
fogadása következők szerint 
alakul:  

PO L G Á R M E S T E R I  H I V A T A L  

T E L E P Ü L É S R E N D E ZÉ S -M I N D E N K I  É R D E K E  
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Projekt címe: 1. sz. orvosi rendelő korszerűsítése Zalakomárban 
Projekt azonosító: NYDOP-5.2.1/-09-2010-0001 
Kedvezményezett: Zalakomár Község Önkormányzata 
A projekt összköltsége: 21 437 645 Ft 
Elnyert támogatás: 19 293 880 Ft 
A Projekt megvalósítás kezdete: 2010.07.16. 
A Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2011.04.30. 
A pályázat Közreműködő Szervezete: VÁTI Nonprofit Kft. 
Nyugat-Dunántúli Területi Iroda, 9400 Sopron, Verő József u. 1, 
(99) 512-710 Fax: (99) 512-717, http://www.vati.hu 
A Gazdasági Operatív Program Irányító Hatósága: 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok 
Irányító Hatósága, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., (1) 474-
9610, http://www.nfu.hu/rop_ih 

A projekt adatai: 



  

VÁLASZTÁSI EREDMÉNY  

Talajterhelési rendeletváltozás 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK  
 

 
 

Zalakomár Község Helyi Választási Bizottsága a szavazóköri 
jegyzőkönyvekből megállapítja, hogy a 2010. október 03. 
napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán a polgármester jelöltek közül legtöbb 
(387) szavazatot Varga Miklós kapta, így a választás eredmé-
nyeként polgármesternek Varga Miklós került megválasztás-
ra. 
Zalakomár Község Helyi Választási Bizottsága megállapítja 
továbbá, hogy a települési egyéni listás képviselőjelöltek 
közül a hat legtöbb szavazatot az alábbi jelöltek kapták így a 
választás eredményeként helyi önkormányzati képviselővé: 
 

Hatos Tibor István (420 szavazat) 
Marton László (388 szavazat) 
Tóth-Pajor Szabolcs (368 szavazat) 
Nagy Gábor (318 szavazat) 
Marton Józsefné (290 szavazat) 
Csizmadia László (268 szavazat), 

Zalakomár község Önkormányzatának képviselő - testülete 
15/2010. (XI.10.) rendelete a talajterhelési díjról szóló 18/2004. 
(IX.01.) rendeletének módosításáról Zalakomár község Önkor-
mányzata Képviselő - testülete (továbbiakban: képviselő - testü-
let) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a talajterhe-
lési díjról szóló 1/2005.(I.31.) rendeletével módosított 18/ 2004. 
(IX.01.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.§ A 18/2004.(IX.01.) rendelet (továbbiakban: R.) az alábbi 
5/A.§-al egészül ki: „Díjkedvezmény 5/A. §. 
 
(1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátót – kérelmé-
re – a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díj-
kedvezmény illeti meg az alábbi feltételek fennállásakor: 
 
a) a háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme – a 
kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hat egymást követő 
hónap átlagában – nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum) 
 
b) egyedül élő esetén – a kérelem benyújtását közvetlenül meg-
előző hat egymást követő hónap átlagában – a nyugdíjminimum 
150 %-át. 

Polgármester ügyfélfogadási ideje: 
Szerda: 13-17 óráig 
 

Jegyzői ügyfélfogadás ideje: 
Szerda: 13-17 óráig 
 

A pénztár nyitva tartása: 
Hétfő: 8-12 óráig 
Szerda: 13-16 óráig 
 

Családsegítő és gyermekjóléti központ: 
Gerő Sándor, Pusztainé Takács Ildikó, 
Varga Zoltán 
Telefon: 00 (36 93) 386-017 22-es mellék 
Email: csaladsegites@zalakomar.hu 
Hétfő: 8-12 óráig 
Kedd: 8-12 óráig 
Szerda: 13-17 óráig 
 

Falugazdász: Pusztainé Fodor Ágnes 
Minden páros héten: Kedd: 14-16 óráig 
 

Mentorhálózati munkatárs: 
Szmodics Ernő 
Telefon: 00 (36 93) 386-017 24-es mellék 
Kedd: 9-15 óráig 
Szerda: 9-15 óráig 
 

a) súlyos fogyatékosság (1998. évi XXVI. tör-
vény 23. §. (1) bekezdése, b) tartós betegség 
(1993. évi III. törvény 41. §. (3) bek. b) pontja), 
c) hat hónapot meghaladó munkanélküliség 
(1991. évi IV. törvény 58. §. (5) bekezdés d) 
pontja az 5. alpont kivételével) megléte, illetve 
bekövetkezése, d) nyugdíjas, 
e) a családban 3 vagy annál több gyermeket 
nevel.  
 

(3) Mentes a díjfizetés alól az 1.§-ban díjfize-
tésre kötelezett kibocsátó, amennyiben az in-
gatlanon a) huzamos tartózkodásra szolgáló 
épület elhelyezve nincs, és b) kizárólag kerti 
csapot szezonálisan üzemeltet.” 
2.§ (1) Jelen rendelet 2010. november 10. nap-
ján lép hatályba. 
 

(2) Az 1.§-ban foglaltakat a 18/2004.(IX.01.) 
önkormányzati rendelet hatályba lépésétől kell 
alkalmazni. 
 

Zalakomár Község Önkormányzata a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. 
§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi gazdálkodási előadó és ügykezelő munkakörök be-
töltésére. 

További részletek: 
Web: http://zalakomar.hu/allas, Telefon: (93) 386-042 
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Tilos vezetés előtt és 
alatt az alkohol, gyógy-
szer, vagy kábítószer 
fogyasztása. Aki alko-
holt kíván inni, gondos-
kodjon sofőrről, vagy 
használja a tömegközle-
kedési eszközöket, ve-
gyen igénybe taxit! 
A téli közlekedés során 
megváltozott időjárási, 
út - látási viszonyok 
felelősségteljesebb hig-
gadtabb közlekedést 
kíván.  
Elindulás előtt érdemes 
az útvonalat megtervez-
ni, a gépjárművet tele-
tankolni és érdeklődni 
az utak járhatóságáról. 
Mindenki időben indul-
jon el! Ne a közúton 
történő száguldozással 
kívánják behozni az 
esetleges időbeli lema-
radásokat, késéseket! 
Ha a hó fogságában 
rekedt, elakadt semmi-
képp ne hagyja el jár-
művét, gyalog ne indul-
jon útnak! Telefonon 
kérjen segítséget a 107, 
112 ingyenesen hívható 
számon, majd várja meg, 
amíg a segítség megér-
kezik.  Az elhagyott 
járművek a közlekedés-
ben akadályt, veszély-
helyzetet képeznek, 
jelentősen növeli az 
esetleges mentési időt. 
 

AKTUÁLIS HÍREK  
 
 
 
 DECEMBERI 

PROGRAMOK  
 

Karácsonyi műsor 
 

Sok szeretettel várjuk Zalakomár apra-
ját és nagyját az idei községi karácso-
nyi műsorra. 
Az ünnepségen közreműködik a helyi 
általános iskola tanulói, tanárai, vala-
mint a Művelődési Ház művészeti 
csoportjai. 
 

Belépő: egy karácsonyfadísz, amit a 
műsor előtt mindenki elhelyezhet a 
közös karácsonyfára. 
 

A műsor helye: Művelődési Ház 
Ideje: 2010. december 20. (hétfő) 17 
óra 

 

Karácsonyi vásár 
 

A Művelődési Ház karácsonyi kézmű-
ves vásárt rendez, ahol a kreatív klub 
tagjai és a klubtagok szülei közösen 
elkészített ajándéktárgyait, karácsonyi 
díszeit vásárolhatják meg. 
 

A vásár nyitva tartása: 
 

Kedd-péntek: 16-18 óra 
Szombat: 9-11 óra 
A vásár december 18-ig látogatható. 

 

Idősek napja 
 

Helyszín: Általános Iskola 
Időpont: 2010. december 17. 14 óra 
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Karácsonyi műsorszórás a képúj-
ságon Idén meglepjük a kábelté-
vével rendelkezőket. 
December 23-31 között a képújsá-
gon karácsonyi filmeket és rajz-
filmeket láthatnak. 

BUSZKÖZLEKEDÉS AZ ÜNNEPEK ALATT  
 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a két év végi ünnep közötti 
időszakban, 2010. december 27-31. között a helyközi autóbusz-
közlekedésben országosan egységesen a tanszünetes munkanap 
szerinti közlekedési rend szerint közlekednek az autóbuszok. 

Ferencz Zsolt - önkormányzati referens 
KTI Ny-D-i Regionális 

Közlekedésszervezési Iroda 

A karácsonyi és szilveszteri ünnepek 
közeledtével intenzívebbé válik a be-
vásárló forgalom, emellett sokan kel-
nek útra, hogy felkeressék szeretteiket. 
Ez nagyobb toleranciát és több figyel-
met kíván a közlekedőktől. 
 

Korán sötétedik, így a gyalogosokra, a 
megszokottnál jobban kell ügyelni. A 
kerékpárral közlekedők részére, lakott 
területen kívül éjszaka, illetve korláto-
zott látási viszonyok között, láthatósági 
mellény viselése kötelező!  
 

Kijelölt gyalogátkelőhelyen az elsőbb-
ség a gyalogosoké! Az iskolai téli szü-
net során, a gyermekek felszabadultab-
bak, ezért kérjük, figyeljenek jobban 
rájuk. A hó megérkezését követően, 
sokan előveszik a téli sporteszközöket, 
melyekkel a behavazott közúton is 
gyakran találkozhatunk. 
 

A csomagok autóval történő szállításá-
nál, ügyelni kell a megfelelő rögzítésre. 
A Síbox és egyéb a csomagok tárolásá-
ra alkalmas eszköz, jó szolgálatot tehet. 
Ennek hiányában, csomagokat a cso-
magtartóban szállítsunk és tároljunk. 
Az utastérben elhelyezett tárgyak, egy 
hirtelen fékezés során, az utasokban és 
a vezetőben kárt tehetnek, komoly 
sérüléseket okozhatnak. 
Az utazás során, az autóban ügyeljenek 
a passzív biztonsági eszközök haszná-
latára. Gyermekeket, az arra alkalmas 
gyermekülésben bekötött állapotban 
szállítsák. Fontos a láthatóság, 7 Celsi-
us-fok alatti közlekedés során, pedig a 
téli gumi használata. 
 

Az időjárás gyakori változásai és a 
frontok megterhelik a szervezetet. 
 

Hasznos tanácsok a télen közlekedőknek 

Külföldre tervezett út kapcsán érdemes 
tájékozódni az egyes országok eltérő 
közlekedési szabályairól, esetlegesen 
előírt kötelező tartozékokról (téli gumi, 
nemzetközi vezetői engedély, zöldkár-
tya, láthatósági mellény, hólánc). 

KARÁCSONYI SZÓRAKOZÁS  
A KÉPÚJSÁGON 
 



  

Zökkenőmentes beszoktatás 

Óvoda csoportjainak száma 7 
Gyermekek száma 157 fő 

Három kiscsoport 
2. sz. csoport – Méhecske csoport 23 fő 
3. sz. csoport – Pillangó csoport 24 fő 
5. sz. csoport – Napocska csoport 22 fő 

Kettő középső csoport 
4. sz. csoport – Virág csoport 24 fő 
6. sz. csoport – Maci csoport 23 fő 

Kettő nagycsoport 
1. sz. csoport – Katica csoport 25 fő 
7. sz. csoport – Süni csoport 16 fő 
 

ISKOLA – ÓVODA  
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Az idei óvodai nevelé-
si év 2010. szeptember 
1-jén indult Módosí-
tott Óvodai Nevelési 
Programmal. 
Zalakomár Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 
86/2010 (VII.20.) 
számú határozatával 
elfogadta a módosítást, 
melynek a címe: 
„Együtt az úton…” 

A Zalakomári Napközi Otthonos 
Óvoda idei kiscsoportos beszokta-
tása gördülékenyen zajlott. 

A Beóvodáztatási Mun-
kacsoport munkája azon-
ban már áprilisban el-
kezdődött, hogy meg-
könnyítsék az óvodai 
beilleszkedésüket a mos-
tani kiscsoportosoknak. 
Beíratáskor sütemény-
nyel, teával várták a 
gyermekeket és játszhat-
tak a leendő óvó nénik-
kel. 

A beszoktatás folyamatát lezárva 
az óvoda egy fórumot rendezett, 
ahol a kiscsoportos óvodások szü-
lei tapasztalataikat oszthatták meg 
egymással és az óvónőkkel az óvo-
dakezdés kapcsán. 
 

A helyi óvodába járó minden gyer-
mek egyénre szóló fejlesztést kap, 
figyelembe véve egyéni képessége-
it, anamnézisét és mérési eredmé-
nyeit. Az alternatív foglalkozáso-
kon, mint a báb vagy az ügyes 
kezek, olyan gyermekekkel foglal-
koznak az óvónők, akik tehetsége-
sek, gyorsabban fejlődnek társaik-
nál. 
 

Augusztus utolsó hetében a szü-
lőkkel együtt indult el a beszokta-
tás folyamata. Gyermekek és szü-
lők megismerkedhettek az óvó 
nénivel, dajkával, csoportszobával, 
az óvodai élet szokásaival. 

„Együtt az úton…” 
 

Októberi rövid hírek az iskolából 
Október 6-án reggel iskolánk 
tanulói megemlékeztek a 13 
Aradi vértanú kivégzéséről. A 
műsorban 6. és 8. osztályos 
tanulók szerepeltek közösen az 
énekkarral. 
A megemlékezést diavetítés 
egészítette ki, majd mécsese-
ket gyújtottunk a vértanúk 
emlékére. 
A tanulókat Michalovicsné 
Bencze Margit és Kovács Szil-
via készítette fel. 

Október 8-án rendezték meg isko-
lánkban az Állatok Világnapját. 
Ebből az alkalomból az iskola 
aulájában műanyag állatfigurák 
kiállítására, az udvaron pedig kis-
állat-bemutatóra került sor. A tanu-
lók sokféle érdekes és szép állatot 
hoztak: macska, kutya, ló, póniló, 
gyík, aranyhalak, teknős, hörcsög, 
kecske.  Az emeleti aulában Vajda 
Máté 7.a osztályos tanuló által 
összeállított vetítésnek örülhettek 
az érdeklődők, hiszen a csodálatos 
képeknek köszönhetően különböző 
egzotikus és különleges állatfajt is 
megismerhettek. 

Október 7-én megtartották a 
Diákönkormányzat második 
ülését. 
Az ülés során tárgyaltak az 
Állatok Világnapjára tervezett 
programokról. A házirendben 
történt változásokat egyhangú-
lag elfogadták, majd javaslatot 
tettek az iskola névadójára. A 
javaslatok között Ady Endre, 
Péczely Attila és Fekete István 
neve szerepel, döntés később 
születik. 

Az iskolai híreit a fiatal újságíró szakkörösök írták. 



  

ISKOLA – ÓVODA  
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Népdaléneklési verseny 
Október 13-án rendezték iskolánkban a népdaléneklési 
versenyt, amelyen 34 tanuló vett részt 1.-8. osztályig. A 
versenyzők két szabadon választott népdalt adtak elő. A 
zsűri tagjai, Tóth-Pajor Szabolcsné és Tóth Ottóné, értékel-
ték a gyerekek előadását, majd a legügyesebb tanulók juta-
lomban részesültek. 

EREDMÉNYEK 
1.-2. osztályból 
1. hely: Bogdán Zsanett 2.b 
2. hely: Horváth Melinda Mária 1.b 
3. hely: Bogdán Erika 1.b 
 
Különdíj : Bogdán Lajos 1.b 
 
3.-4. osztályból 
1. hely: Horváth Stefánia Réka 
2. hely: Losonczi Mária 
3. hely: Tóth Csenge Fanni 
 
Felső tagozatból 
1. hely: Bogdán Ildikó 5.o 
2. hely: Pálfi Eszter 8.a 
3. hely: Bogdán Szabina 7.a 
 
 Október 22-én iskolánk alsó tagozatos tanu-

lói a nemesvidi Hóy Tibor Általános Iskola 
által szervezett körzeti versmondó verse-
nyen és rajzpályázaton vettek részt, ahol 
nagyon szép eredményeket értek el. 
 

VERSMONDÓ VERSENY EREDMÉNYEI: 

Téma: Év múlik évet ér… 
 

1. o I. hely: Horváth Nikolett 
2. o III. hely: Debrei Veronika 
3. o II: hely: Horváth Stefánia Réka 
4. o I. hely: Losonczi Mária 
 

SZÁMÍTÓGÉPES RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYEI: 
 

3. o I. hely: Opra Rebeka 
 II: hely: Horváth Stefánia Réka 
4. o I. helyezett Marci Alex 
 II. helyezett Kérges Valentin 
 III. helyezett Szalavári Csaba 

 

 

Versmondó verseny és 
rajzpályázat 

EMLÉKEZÉS  

 
 
Október 22-én iskolánk a Zalakomári Művelődési 
Házban tartotta megemlékező ünnepi műsorát, az 
1956. október 23-i forradalom és szabadságharc év-
fordulója alkalmából .  
A megemlékezésen 6.-8. évfolyamos tanulók szerepeltek, 
akik felelevenítették a forradalom legfontosabb esemé-
nyeit, helyszíneit. A műsort filmrészletek és zenei beját-
szások egészítették ki. A tanulókat Hatos Eszter készítet-
te fel. 

KÖZÉPISKOLAI TÁJÉKOZTATÓ  
Októberben iskolánk két volt tanulója, 
Horváth Bence és Virág Sándor tartottak 
tájékoztatót a 8. osztályosoknak. Bemutat-
ták a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző 
Iskolát, ahol jelenleg ők is tanulnak. 
Főként a fiúk érdeklődtek az iskola után.  
A tájékoztatás végén az érdeklődők kártya-
naptárt kaptak. 
 



  

A KARÁCSONYFA  
A karácsony közismert jelképe a feldíszí-
tett fenyőfa. A karácsonyfa-állítás német 
eredetű, hazánkban először az arisztokrá-
cia majd a városi polgárság, majd a falusi 
parasztság körében terjedt el. Magyaror-
szágon először Brunswick Teréz állí-
tott karácsonyfát, 1824-ben. A kará-
csonyfadísz korábban az alma, dió, 
házilag készített sütemények, mézes-
kalács volt. Az 1880-as években je-
lent meg az üvegdísz és az 1890-es 
években a lametta a városokban. A 
karácsonyi ajándékozás a karácsony-
fa-állítás szokásánál is újabb. Aján-
dékot régen a kántálók, betleheme-
zők, köszöntők kaptak, azok is ételfé-
lét és legfeljebb egy kis pénzt.  

MAGYAR KARÁCSONY  
Magyarországon a katolikus keresztények számára Jézus szü-
letésnapjának fénypontja a karácsonyi misén való részvétel 
(24-én éjfélkor vagy 25-én napközben). December 24-én ha-
gyományosan a családok böjtölnek (karácsony böjtje), és 
csak este fogyasztják el a böjti vacsorát. Ez eredetileg alma, 
dió, méz és fokhagyma, majd vajas bableves hús nélkül (böj-
tös bableves), végül mákos guba volt, de újabban kialakult 
hogy hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor az asztalra.  
A néphagyomány szerint a karácsonyi asztal fontos szerepet 
játszott az ünnepkor. Az asztal díszítésének és az étkezésnek 
szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt tulaj-
donítottak. Régebben a karácsonyi abroszt tavasszal vetőab-
rosznak használták és abból vetették az első gabonamagvakat, 
hogy bő termés legyen. 
A megterített asztalra gabonamagvakat helyeztek és abból 
adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá pedig 
szalmát tettek, annak emlékére, hogy Jézus jászolban szüle-
tett. Később ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges 
legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belőle, jó 
termést remélve. A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gaz-
daasszony nem állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy 
jól tojó tyúkjai legyenek. 

KARÁCSONYI MELLÉKLET  
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Először a burgonyát tegyük fel főni sós vízben. Amikor emgfőztt 
tegyünk vele vajat és tejfölt, kevés örölt borsot és jól dolgozzuk 
össze. Néhány perc hülés után tegyünk hozzá tojássárgáját és 
ismét dolgozzuk össze gyors mozdulatokkal. A halat sütés előtt 
vagdossuk be a bőrén, hogy ne ugorjon össze sütéskor. Sózzuk, 
borsozzuk, majd vaj és olivaolaj keveréken mindkét oldalát 
süssük meg. A sütést a bőrös felén kezdjük. Besamel: kevés vajon 
habzásig hevítjük a lisztet, majd hozzáadjuk a forró tejet lés jól 
kiforraljuk. Sózzuk, borsozzuk majd hozzáadunk kevés halapalét 
és reszelt sajtot, így jó sűrű masszát kapunk. A parajt kevés 
olivaolajon fokhagymával és só valamint kevés balzsamecet 
hozzáadásával néhány perc alatt megfonnyasztjuk. Tálaláskor a 
burgonyapürét habzsákba tesszük és a tányér két oldalára 
rányomjuk. Középre tesszük a halfilét, ráhelyezzük a parajt majd 
az egészet leöntjük a mártással. Kb. 2-3 percre még forró sütőbe 
tesszük, hogy a burgonyapüré egy kicsit megpiruljon. 
 

 

Hegedüs Konyhája 

A levest hasonló módon készítjük el, 
mint a húslevest. Lassú tűzön 3-4 órát 
főzzük, üllepedés után leszűrjük, a 
zöldségeket félretesszük a későbbi 
felhasználásig. 
A levestésztát lisztből, tojásból és egy 
kevés tejföl hozzáadásával össze- 
gyúrjuk, majd 15-20 percig pihentetjük. 
Pihentetés után vékonyra kinyújtjuk, és 
kb. 5 cm átmérőjű pohárral vagy 
pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. A 
ledarált halhúst ízesítjük sóval, borssal, 
halfűszerkeverékkel és apróra vágott 
zöldpetrezselyemmel, valamint adunk 
hozzá felvert tojásfehérjét. A masszát jól 
összedolgozzuk, a kiszaggatott tésztába 
kb fél kanálnyit teszünk és összehajtjuk a 
széleit, villával összenyomkodjuk. Az 
alaplével lassú tűzön kifőzzük. 
Tálaláskor a leveszöldséget vékony 
csíkokra vágjuk és rámerjük a levest a 

Gyömbéres halleves 
Hozzávalók:  
halaprólék (fej, csontok, ikra, halfej) 
az alapléhez:  
leveszöldség (sárgarépa, fehérrépa, 
zeller, vöröshagyma) 
néhány szem egész bors, só 
gyömbér ízlés szerint (2 ujjnyi) 
sáfrányos szeklice (szebb színhatásért) 
 

Süllőfilé parajjal, sajtos besamel 
mártással és tojásos 
burgonyapürével 
Hozzávalók: 
süllőfilé, balzsamecet, paraj (lehet 
konzerv is), halalaplé (az előző 
levesből is félretehetjük), só, bors, a 
sütéshez vaj, olivaolaj, 
burgonyapüréhez: burgonya, vaj és 
tejföl, tojás, só, örölt bors 
 



  

KULTÚRA  
 

 
 
 
 
 
 
 

Koszorúzás és emlékezés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

November első napjaiban a halottakra emlékezünk. A 
helyi népzenei csoport tagjai ebből az alkalomból láto-
gatott el a kiskomáromi temetőbe, ahol megkoszorúzták 
Péczely Attila sírját. Az orvos és népzenekutató Kodály 
Zoltán megbízásából gyűjtött népdalokat főként Zala és 
Csongrád megyében. A Dunántúlon megközelítőleg 
kétezer dallamot lejegyző Péczely életéről és munkássá-
gáról Nagy Jolán csoportvezető beszélt, így emlékezve 
névadójukra. 

Fáklyás felvonulás 
 

Október 23-án a forradalom emlékére fák-
lyás felvonulást szervezett a Művelődési 
Ház. A felvonulás előtt az érdeklődök tűz-
zsonglőr bemutatót tekinthettek meg. A 
szép számmal megjelentek a Kossuth utcán 
keresztül vonultak a Polgármesteri Hivatal 
elé, ahol a Dalkör és a Péczely Attila Nép-
zenei Csoport egy-egy forradalmi nótát 
adott elő. Útközben a képviselő-testület 
megkoszorúzta Somogyi Lajos sírját. 

Az Úr 2010. esztendejében, trágyahordás havá-
nak 24. napján ismét szüreti felvonulásra vártuk 
a falu népét. 
Kértük a tisztelt tátogató közönséget, hogy tar-
tózkodjanak a sértő megjegyzésektől, mert élet-
fogytiglani vízivásra ítélünk mindenkit. Ugyan-
csak felhívtuk a figyelmet arra is a felvonulók 
etetése, itatása nem tilos, sőt kötelező. 
 

Mulatott a falu apraja és nagyja 
Búját és bánatát mindenki otthon hagyta. 
Bor folyt a csapból, itta, aki bírta. 
Részegségért ki-ki csak magát okolta. 
Réges-régen nem volt felvonulás nálunk 
Pedig mi a jó bort igencsak imádjuk 
Összeszedtünk ezért szőlőt, lovat, kocsit 
S, így ünnepeltük a szüretnek jöttit 
így volt, hogy utánuk haladt a felvonulás népe. 
 

SZÜRETI FELVONULÁS  

 

Polgármester urat meghívtuk bírónak, 
De kukoricái még szedetlen voltak. 
Ám a kultúrosok nem estek kétségbe, 
Ám a kultúrosok nem estek kétségbe, 
így volt, hogy utánuk haladt a felvonu-
lás népe. 
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Zalakomár Egyetértés Sport Egyesület labdarúgó csa-
pata 

ISKOLAI SPORTHÍREK  

SPORT, SZABADID Ő 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISKOLAI SPORTEREDMÉNYEK 
 

Karate: 
Losonczi Mária (kumite) 3.hely 
Opra Laura (kata) 2.hely 
Foci: 
IV.korcsoport (7.-8. osztály) 
 

Labdarugó diákolimpia város környéki 
döntő: 
1. hely: Zalakomár 
(Csapattagok: Bogdán László; Losonczi Csa-
ba; Horváth Dániel; Varga Krisztián; Árvai 
István; Bognár Máté; Kovács László; Hor-
váth János; Horváth Tamás; 
Horváth Gergő) 
Köztársasági Kupa Csapi: 
2. hely: Zalakomár 
(Csapattagok: Losonczi Csaba, Bogdán Lász-
ló, Horváth Tamás, Horváth Gergő, Árvai 
István, Kovács László, Horváth János) 
Atlétika: 
IV. korcsoport: 
3. hely: Bogdán Melinda (1500m-es futás) 

A labdarúgás csakúgy, mint a világ sportélet-
ében, Zalakomárban is a legnagyobb tömegeket 
mozgat meg. A helyi szakosztály pedig azon 
dolgozik, hogy a legnépszerűbb legyen a község-
ben is, bár ebben akadnak nehézségek. Hosszú 
évek óta a csapatépítésben a fegyelem, rendsze-
resség mellett az elfogadható magatartású és 
értelmi színvonalú emberek beépítését tartották 
irányadónak. Mára elmondható, hogy a település 
csapata az elmúlt években stabil tagja a Zala 
megye II. osztálynak valamint, ami mellett nem 
lehet szó nélkül elmenni, az egyesület elérte, 
hogy a környező településekről jelentkeznek a 
fiatalemberek, hogy itt futballozhassanak. Ez a 
falu hírére nézve hatalmas előrelépést jelent. 
A labdarúgó csapat célkitűzése 2010/2011-es Me-
gyei Labdarúgó II. osztályban továbbra is a kö-
zépmezőny elérése, valamint a község fegyelme-
zett és egységes csapatának további bővítése 
helyi fiatalokkal. Jelenleg az őszi idényében a 
felnőttek a 8. helyen, a fiatalok 9. helyen végze-
tek, amely a felnőtt csapatra nézve jó eredmény-
nek mondható, mivel ezzel az eredménnyel az 
elmúlt hat évben a legjobb őszt produkálták, 
olyan településeket megelőzve, mint Letenye, 
Zalaszentbalázs. Az idei évben a helyi csapat 
feljutott a Magyar Kupa főtáblájára, mellyel 
nívós szintű csapatokat hozott Zalakomárba, 
ezzel településünk jó hírnevét vitték a régióba. 

 

Kapusposzton ifj. Tóth-Pajor Mátyás személyében sikerült egy 
megbízható jól teljesítő helyi fiatalembert beépíteni, mely a 
vezetőség véleménye szerint nagyban befolyásolhatja az egye-
sület jövőjét, ezen az úton szeretnének a csapatépítésben to-
vábbhaladni!  Az ősz folyamán a fiatal kapus mellett Mutter 
Attila nyújtott még egyenletes, megbízható jó teljesítményt. A 
legtöbb gólt Tóth-Pajor Szabolcs lőtte.  
Zalakomárnak méreténél fogva szüksége van minimum ilyen 
színvonalú sportra, szórakoztatásra, mint amilyen jelenleg 
működik községünkben. A környező településeket elnézve 
nem maradhatunk el ettől a nívótól. 

Tóth-Pajor Szabolcs 

  M Gy D V LG KG Pont 

1 RÉDICS KSE 14 11 2 1 42 11 35 

2 SZEPETNEK SE 14 9 2 3 32 11 29 

3 SK 
GUTORFÖLDE 

14 9 2 3 29 16 29 

4 GALAMBOK SC 14 8 5 1 27 8 29 

5 KISKANIZSA SE 15 8 4 3 27 20 28 

6 FELSŐRAJK SE 13 8 2 3 26 21 26 

7 BAGOLA VSE 13 7 1 5 31 18 22 

8 ZALAKOMÁR 
ESE 

15 6 3 6 19 20 21 

9 BECSEHELY SE 15 6 2 7 34 29 20 

10 LETENYE SE 14 5 3 6 36 25 18 

11 BORSFA SE 15 5 3 7 23 30 18 

12 SÖJTÖR DFSE 15 5 1 9 31 37 16 

13 ZALASZENTBA
LÁZS  

14 4 2 8 22 35 14 

14 PÁKA SE 14 4 1 9 26 40 13 

15 MOLNÁRI SE 14 2 0 12 11 50 6 

16 HAHÓT SE 15 0 1 14 13 58 1 

 

Megyei II. osztály Déli csoport felnőtt tabella 
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SZILVESZTERI TŰZIJÁTÉK 
 
 

MOZAIK  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortuna Pizzéria 
ÚJDONSÁGOKKAL VÁRJUK KEDVES VENDÉGE-

INKET : 
 

=> 50 cm átmérőjű, 4 az 1-en Családi Pizza 2400 Ft 
 

=> Emeletes Hamburgerek: 
 - Retro   800 Ft 
 - Sajtos   850 Ft 
 

=> Új Pizzák: 
30. Tonhalas (Pizzaszósz, Sajt, Sonka, Tonhal, Olíva) 
31. Szardíniás (Pizzaszósz, Sajt, Szardínia, gomba, 
hagyma) 
 
 

Sajtos Tejfölös Langali is Kapható! 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS : 

HÉTFŐTŐL VASÁRNAPIG 1600 – tól 2100 – ig 
Rendelésfelvétel: 

(93) 386 - 084 vagy (20) 496 -7332 

Polgári célú pirotechnikai terméket a rendőrhatóság 
által kiállított engedély birtokában lehet felhasználni 
és tárolni. Kivételt képeznek az ún. játékos pirotech-
nikai termékek (I. pirotechnikai osztály), a kis tűzijá-
tékok (II. osztály), valamint a közepes tűzijáték ter-
mékek III. osztály) - a bombák, a római gyertya és a 
mozsarakban lévő tűzijáték bombák kivételével. A 
gyakorlatban a fenti osztályokba sorolt pirotechnikai 
termékeket a csomagolásukon található, magyar nyel-
vű címkéről lehet felismerni. 
Az I. osztályba tartozó termékeket a 14. életévét be-
töltött személy engedély nélkül (14. életévét be nem 
töltött személy csak nagykorú felügyelete mellett) 
megvásárolhatja, felhasználhatja egész évben (pl.: 
torta tűzijátékok).  
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A II. osztályba tartozó, valamint a III. osztályba 
tartozó, szabadon forgalmazható termékek 2010. 
december 31-én 18.00-tól 2011. január 1-jén 06.00 
óráig  használhatók fel engedély nélkül, kizárólag 
nagykorú személy által. Az eszközök 2010. decem-
ber 28-tól december 31-ig árusíthatók. 
Ünnepek után, a forgalmazó az általa értékesített 
hibás vagy lejárt szavatosságú pirotechnikai termé-
ket, illetve a fel nem használt kis tűzijátékokat 
2011. január 05-ig köteles térítésmentesen vissza-
venni. 
Pirotechnikai termék postai, illetve csomagküldő 
szolgálat útján történő értékesítése tilos! A petárda 
birtoklása, felhasználása továbbra sem engedélye-

Közérdekű Információk  
 

Zalakomári KMB Iroda: 
Cím: Zalakomár, Árpád utca 44 
Telefon: (93) 386-428 
 

Zalakarosi Rendőrőrs: 
8749 Zalakaros, Hegyalja út 45. 
Telefon: (93)340-433  
 

Orvosi ügyelet: 
Cím: Zalakaros, Jegenye sor 1.( a mentőállomás-
nál) 
Telefon:(93)340-910 
Munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 08:00 
óráig, hétvégén és ünnepnapokon péntek 16:00 
órától az első munkanap reggel 08:00 óráig 
 

Hibabejelentők: 
Közvilágítási hibabejelentő: 
Telefon: 06-80-20-50-20 (zöld szám) 
e-iroda: kozvilcc@eon-hungaria.com 
 

Áramszolgáltatási hibabejelentő: 
Telefon: 06-80/205-020, 06-40/545-545 
 

Vízmű ügyelet: 
Telefon: 06-80/314-019 
 

E-ON hibabejelentő: 
Telefon: 06-80/301-301 
 

Távközlési hibabejelentő: 
Telefon: 194 
 

Környezetvédelmi Felügyelőség: 
Telefon:06-80/401-111 

Kiadja:  Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. E-mail: 
info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

„Egyik karácsonyra egy légpuskát vettem a fiamnak. 
Ő meg egy pólót vett nekem, céltáblával a hátán.” 
 
„Már hetedik éve, hogy anyósom átjön karácsony-
kor. Idén újítunk. Beengedjük.” 
 

(Woody Allen) 


