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„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja vé-
gig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” (Kodály Zoltán) 

JÚNIUS – SZENT IVÁN HAVA – NYÁRELŐ HAVA – NAPISTEN HAVA 
Húsvét utáni 50. nap  Pünkösd, a szentlélek eljövetele ☼ Pünkösd ünnepét követő vasárnap Szentháromság vasárnap ☼Pünkösd 

utáni tízedik nap Úrnapja, az Oltáriszentség Ünnepe ☼ Első vasárnap Pedagógus Nap ☼ Május 5. Esélyegyenlőség Napja ☼ Június 5. 
Környezetvédelmi Világnap ☼ Június 12. A Gyermekmunka Elleni Világnap ☼ Június 14. Véradók Világnapja ☼ Június 16. A Független 
Magyarország Napja ☼ Harmadik vasárnap Apák Napja ☼ Június 20. A Menekültek Világnapja ☼ Június 21. Gördeszkás Világnap ☼ 

Június 21. A zene ünnepe ☼ Június 23. Olimpiai Nap, Spamellenes Világnap ☼ Június 26. A Kábítószer fogyasztás Elleni Küzdelem 
Nemzetközi Napja, Közalkalmazottak Napja ☼ Június 27. Cukorbetegek Világnapja Június 29. A Duna Napja ☼  

Tizenötéves a Péczely Csoport 
 

Szeretettel köszöntöm őket egy 
verssel! 

 

Fúj a szél szálljon 
a dal a hagyományt 
őrzők ajkán. 
Legyünk tovább is 
dalos ajkú jóbarátok. 
Teljesüljön a régi álmotok. 
 

Ezer emlék fűz hozzátok 
hálával gondolok rátok 
mikor bajban voltam segítette-
tek 
befogadtatok, a dalos csoportban 
minden jót kívánok. 
 

Soha ne feledjétek 
Hit, a Remény, a Szeretet 
nélkül nem ér 
az élet semmit! 
 

Spajler Istvánné 
Marika néni 

Kedves Olvasóink! 
Májusi számunk technikai okok miatt a vártnál később került 
kihordásra, így a lapban maradtak aktualitásukat vesztett in-
formációk. A kellemetlenségért elnézésüket kérjük! 

Óvodai évzáró 
 

Elérkezett a 2010/2011-es tanév vége, melyet már nagyon vártak a 
szülők, gyerekek és az óvoda dolgozói egyaránt. Rendhagyó volt az 
idei rendezvény, mert 40 éves munkaviszony után köszönt el az in-
tézménytől annak vezetője Lakner Lajosné Marika néni.  
A polgármester úr, Varga Miklós megköszönte sok éves odaadó, 
lelkiismeretes, magas szakmai színvonalú vezetői munkáját és annak 
elismeréseként átnyújtotta részére a Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met. A középső és nagycsoportos gyerekek az ünnephez illő, színvo-
nalas, vidám műsorokkal léptek fel. A nagycsoportosok elköszöntek 
társaiktól és az őket gondozó, nevelő felnőttektől. Kezükben batyu-
val és virágcsokorral, szemükben könnycseppel vonultak végig az 
intézményen. 
„Kedves óvodám, sok víg nap után, 
itt a búcsúnap, indul a csapat…” 
Az ünnep zárásaként Varga Zoltánné megbízott óvodavezető vidám 
vakációt és jó pihenést kívánt a gyerekeknek és a felnőtteknek nyár-
ra. (Lőrincz Katalin) 
 



  

megalapozásában Önök is szerepet 

lékleteként megtalálja a lakossági 

ű ődési 
őládába 

K   O M Á R I H  Í R M ON D Ó 
 

 

Csillagvári élmények 
 

Tavaszi kirándulásunkon a balatonszentgyörgyi Csillag-
várhoz vezetett az utunk. Izgatott gyerekekkel megrakott 
busszal érkeztünk és boldog, fáradt lurkókkal tértünk haza. 
Hogy mi történt közben? 
Árnyas fák oltalma alatt futkároztak, hintáztak, különféle 
játékokon próbálhatták ki ügyességüket. A Csillagvárban 
pincétől a padlásig felfedező útra indultak. Elmélázhattak a 
régi idők emlékét felidéző kiállításon. Az elkerített udvar-
részben állatokkal ismerkedtünk, simogathattuk volna 
őket, de a bakkecske erőteljes „szemezése” jobb belátásra 
bírt bennünket. Megfutamodásunk után – az ország min-
den tájáról gyűjtött – régi használati tárgyak között baran-
goltunk, majd megéhezvén enni-inni kezdtünk. Erőt gyűj-
töttünk a hazatéréshez. 
Érdekes élmény, vidám délelőtt volt. (Major Erzsébet) 
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15. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPLI A 

PÉCZELY ATTILA NÉPZENEI 

CSOPORT 
 
A fennállásának 15. évét ünneplő helyi 
népzenei csoport szeretettel vár minden 
érdeklődőt születésnapi rendezvényére. 
 
Helyszín: Művelődési Ház 
Időpont: 2011. július 2. (szombat) 
     17 óra  

PROGRAMAJÁNLÓ 

Jöjjön el a Zalakomári 
Szentháromság Temp-
lomba 2011. július 24-
én, 17 órakor, és hall-
gasson ismert slágere-
ket Tóber László és 
barátai előadásában. 
Közreműködnek: 
Szoborits Nikolett, 
Szántó Réka, Tóth 
Ottóné, Pálfi Eszter, 
Tóth Pajor Szabolcsné, 
Császár Richárd, Laka-
tos Sándor és a Sorry 
Művészeti Csoport. 

EGY ÓRÁNYI DALLAM, EGY TORONYÓRÁÉRT 
 

 
Ha tetszett a műsor, szívesen fogadnak adományokat az 
elhelyezett gyűjtődobozban toronyóránk felújítására. 
Szeretettel várnak mindenkit a szervezők, hogy szóra-
kozzanak egy órát egy óráért! 
 

HÍREK AZ OVIBÓL 

Gyermekzsivaj 
 

2011. május 18-án óvodánkban ismét 
megrendezésre került a hagyománnyá 
vált Gyermekzsivaj találkozó, melyen 
Lakner Lajosné óvodavezető köszöntöt-
te a vendégeket és ismertette a progra-
mot. Öt községből érkeztek meghívá-
sunkra vendég óvodás csoportok kísé-
rőkkel (Galambok, Őrtilos, 
Zalaszentjakab, Orosztony, Miháld). 
Valamennyi vendég csoport valamint a 
helyi Katica csoport színvonalas műso-
rokkal, népi játékokkal kedveskedett. 
Vidám hangulat, jókedv töltötte be óvo-
dánk auláját. A vendégeket sütemény-
nyel, szendviccsel gyümölccsel, üdítővel 
kínáltuk. Ugyanezt megkapták helyi 
óvodásaink is. A szereplő csoportok 
ajándékcsomagot vehettek át. A prog-
ramokkal, eseményekkel teli délelőttöt a 
Csurgó zenekar jó hangulatú élő zenéje 
zárta. Az ebéd után a vidéki óvodások 
örömmel vették birtokukba óvodánk 
nagy és játékokkal teli udvarát. Vala-
mennyi csoport elégedetten, jókedvvel, 
ajándékkal, sok élménnyel térhetett 
haza. (Dani Lászlóné) 
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Tekergő találkozó - Őrtilos 

 

Az Őrtilosi Lurkó-Kuckó óvoda meghívására 
évek óta  a Tekergő ovis találkozónak résztvevői 
vagyunk. Melynek megrendezése gyönyörű ter-
mészeti környezetben a Szent Mihály hegyi sza-
badidő központban történt. Az  ünnepélyes  meg-
nyitó és közös fa ültetés után „Picurka túrán” 
próbálhattuk ki erőnket, kitartásunkat! Gyönyör-
ködtünk a táj szépségében, apró feladatokat ol-
dottunk meg. Jutalomként a Kolompos együttes 
koncertjét tapsoltuk, énekeltük végig. A délelőttöt 
közös ebéd zárta. Ebéd után kipróbáltuk a népi 
gyermekjátékok. 
Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk ha-
za.  

 
 

(Hózensteiner Lászlóné) 
 

Május 13-án 13 órától 15 óra 30-ig kóstolóval egy-
bekötött EGÉSZSÉGNAPRA került sor iskolánk-
ban. A megnyitó előtt a felsősök egy kvízjátékon 
vehettek részt (téma: fogápolás, allergia, gyógynö-
vények), ahol a helyes válaszokért cserébe a szpon-
zorok által felajánlott ajándékokat nyerhették el. 
(pl.: papír zsebkendő, fogkefe) 
A megnyitó után a 3.a osztályosok Pinokkió báb-
csoportja aranyos kis műsorral kedveskedett a jelen 
lévő diákoknak, szülőknek és tanároknak. 
Ezután az alsó és felső tagozat külön vett részt a 
különböző programokon. Amíg a nagyok az iskola 
körül futottak egy kört a faluban, addig a kicsik az 
udvaron közösen tornáztak és kötélhúzó versenyt 
rendeztek, majd a tantermekbe vonultak, ahol a 
tanító nénik az egészséges életmóddal kapcsolatos 
feladatokat oldottak meg velük. Szinte minden osz-
tályban más volt a téma, természetesen a gyerekek 
életkorának megfelelően. Megismerkedtek a helyes 
fogápolással, (fogmosás bemutatása) plakátokat 
készítettek gyógynövényekről, a gyűjtött gyógynö-
vényekből a nap végén teát készítettek.  
A felső tagozatosok kortárs előadók ismertetőjét 
hallgathatták meg az iskolai erőszakról és az első-
segélynyújtásról.  
 

A felnőttek, szülők és az iskola dolgozói eközben 
ingyenes szűrővizsgálaton vehettek részt az 
5funkciós mérőeszköz felhasználásával. (vércukor-
szint-mérés, testzsír, vizeletvizsgálat, vérnyomás 
mérés stb.) 
Az egészségnapon kóstolásra is sor került, ahol a 
tanulók fogyaszthattak az iskola konyháján sütött 
kenyerekből, amelyek teljes kiőrlésű lisztből készül-
tek, valamint almát is ehettek. 
Az egészségnap projekt egy 2011-es pályázat jóvol-
tából valósult meg. 

Egészségnap az iskolában 

Az iskolai hírek a Suli magazin, és a fia-
tal újságíró szakkörösök munkái alap-

ján készült. 
 

SULI SPORT 
Az elmúlt hónapokban eredményesen szere-
peltek iskolánk sportolói is, több sportágban 
is szép sikereket értek el. 

 

Labdarúgás 
 

I kcs. (1-2.o.) városkörnyéki döntő 
1. Zalakomár ( Hörcsöki Márk, Boros Mar-
tin,Tinó Roland, Bogdán Rajmund, Bogdán 
Dániel, Zsiga Kristóf, Rozs Péter, Major Alex, 
Neubauer Kevin, Horváth Tivadar, Kovács 
Zsolt )  
A csapat bejutott a megyei döntőbe, ahol az 
előkelő 5. helyen végzett. (Felkészítő tanár: 
Sziva László) 
 



  

K   O M Á R I H  Í R M ON D Ó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 
Összetett több próba 

 

Az összetett több próba bajnokság városkörnyéki döntőjében 
egyénileg és csapatversenyben is szépen szerepeltek tanu-
lóink. Egyéni eredmények: 
I kcs. (1-2 o.) 3. hely: Losonczi Lilla, Major Alex 
II. kcs. (3-4.o) 1. hely : Szőke Renátó 
                        2. hely: Losonczi Mária  
                        3. hely: Bogdán Anasztázia  
III. kcs. (5-6 o.): 3. hely: Varga Krisztián 
Csapatverseny: II. kcs (3-4 o.): 3. hely Zalakomár (Losonczi 
Mária, Bogdán Anasztázia, Nagy Szabina, Bogdán Jusztina, 
Bogdán Katinka) 
Felkészítő tanár: Sziva László, Szittár József 

 

Atlétika 
 

A városkörnyéki döntő egyéni eredményei: 
III. kcs. Kislabdahajítás: 1.hely Horváth Dóra  
                                          2. hely Árvai István 
             Távolugrás:        3.hely Varga Krisztián  
             60 m futás:          1. hely: Varga Krisztián 
IV. Kcs.: (7-8) 100 m futás: 3.hely: Orsós László 
                         Távolugrás: 3. hely: Orsós László 
                         1500 m futás: 3. hely: Bogdán Melinda 
                          Súlylökés: 3. hely: Horváth Gergő 
                         Magasugrás: 1. hely: Kocsis Alexandra  
Felkészítő tanár: Sziva László, Szittár József 
 

Atlétika Diákolimpia Megyei Döntő: 
 

III. kcs. (5-6)  Kislabdahajítás: 6 Horváth Dóra 
                                                   5. Árvai István 
60 m futás: 2. Varga Krisztián  
Eredményének köszönhetően bejutott a budapesti országos 
döntőbe! Gratulálunk! 
IV kcs (7-8): Magasugrás: 5. hely: Losonczi Csaba 
IV kcs (9-10) Magasugrás: 4. hely: Horváth Dániel  
Felkészítő tanár: Sziva László, Szittár József 
 

Kiadja:  Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

Hegedüs Konyhája 
 

Gombás Parasztreggeli 
 

Hozzávalók 2 személyre: 
• 60 dkg burgonya 
• 25 dkg csiperkegomba 
• 15 dkg apró szemű paradicsom 
• 2 fej vöröshagyma 
• 4 tojás 
• 1,2 dl tej 
• 4 evőkanál olaj 
• Só, bors, reszelt szerecsendió 
• ½ evőkanál szárított rozmaring 

 

Elkészítése: 
A meghámozott, megmosott burgonyát 
vékony karikákra vágjuk, majd a meg-
forrósított olajon kb. 15 percig sütjük. 
Közben a megtisztított vöröshagymát 
felkarikázzuk. A megtisztított, megmo-
sott gombát félbevágjuk, a hagymával 
együtt a burgonyához adjuk, és további 
5-8 percet sütjük. Sózzuk, borsozzuk, 
majd hozzáadjuk a megmosott és félbe-
vágott paradicsomot is. A felvert tojást 
kikeverjük tejjel. Sóval, borssal és re-
szelt szerecsendióval fűszerezzük, és a 
zöldségekre öntjük. Megszórjuk a roz-
maringgal, fedő alatt kis lángon megsüt-
jük. Akinek nem elég kalóriadús, az 
tehet bele füstölt szalonnát, sonkát, ka-
rikára vágott kolbászt is. 
Jó étvágyat hozzá! 
 

Házszámozás 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2011. június 1-én életbe lépett Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő- tes-
tületének 4/2011. sz. rendelete az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről. 
A rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében "Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant az ingatlanra megállapított 
házszám szerinti házszámtáblával ellátni, és azt a közterületről jól látható módon elhelyezni. A házszámtábla elhe-
lyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) kötelezettsége." 
Ez alapján megkérjük az ingatlanok tulajdonosait, lakóit, hogy az esetlegesen hiányzó házszámokat szíveskedjenek 
pótolni. A ingatlanok házszámozása most azért is különösen fontos, mert 2011 évben a Központi Statisztikai Hivatal 
népszámlálást tart. 

www.facebook.com/zalakomar 


