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AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HAVILAPJA  

Ingyenes kiadvány      I. évfolyam, 11. szám – 2011. október 

 
 
 
 

NOVEMBER– SZENT ANDRÁS HAVA – ŐSZUTÓ – ENYÉSZET HAVA 
November 1. Mindenszentek ☼ November 2. Halottak napja ☼ November 3. A magyar tudomány napja, A 
szociális munka napja ☼ November 4. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének gyásznapja ☼ 
November 9. Feltalálók napja ☼ November 13. A magyar szentek emléknapja, A vakok világnapja ☼ No-
vember 14. A cukorbetegek világnapja ☼ November 16. A tolerancia nemzetközi napja ☼ November 17. 

Nemzetközi diáknap, dohányzásmentes nap  ☼ November 22. A magyar közoktatás napja ☼ November 27. 
A magyar véradók napja ☼  

BURSA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
 

Értesítjük az érdekelteket, hogy Zalakomár Köz-
ség Önkormányzat Képviselőtestülete csatlako-
zott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázat 2012. évi fordulójához. A pályáza-
tokat 2011. november 14-ig lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatalba. A pályázattal kapcsola-
tos felvilágosítás és formanyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatal em. 7. sz. helyiségében kérhe-
tő. 
 

Bővebb információ: 
http://zalakomar.hu/bursa-öszötöndíjpályázat  

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS A SZŐLŐ ÜNNEPE 
 

 
Szüreti felvonulás 1984. 

 
Az idei szüreti felvonulásról és a szőlő ünnepéről a 2. oldalon olvashatnak. 

ELKÖLTÖZTÜNK 
 

Elkezdődött az 
építkezés a 
Művelődési 
Házban. Az 
Árpád utca 
felől már látni 
lehet, hogy az 
udvaron elin-
dultak a mun-
kálatok. Az 
átépítés miatt a 
Művelődési 
Ház átköltözött 
a Fecskefészek 
Kulcsosházba. 
Néhány hóna-
pig ide várjuk a  
csoportokat, és 
itt kerülnek 
megrendezésre 
– lehetőségek-
hez mérten – 
programjaink.  

 



  

megalapozásában Önök is szerepet 

alálja a lakossági 

ű ődési 
őládába 
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A SZŐLŐ ÜNNEPE 

Október 10-16-ig tartó héten a szőlőt 
ünnepelte a Művelődési Ház. 

 
 

Ebből az alkalomból az általános iskola 
tanulóinak pályázatot hirdettünk: olyan 
alkotásokat vártunk az alsósoktól, ame-
lyek a szőlővel kapcsolatosak, a felső-
söktől pedig a szőlő műveléséről, a bor 
készítéséről szóló képregényeket. Az 
alkotópályázat eredményeit következő 
számunkban közöljük.  
A szőlő ünnepe hétre meghirdettük sü-
teménysütő versenyünket is, amire 
gyümölcs felhasználásával készült fi-
nomságokat vártunk. A szakértő zsűri 
Mózsi Jánosné lakodalmas őszibarack-
jának szavazta meg az első helyezést. A 
többi versenyző süteményei egyformán 
nyerték el a bírálók tetszését, így senki 
nem ment haza üres kézzel. Köszönjük a 
részvételt az Egymásért Klub képviselő-
inek: Borbély Józsefnének, Marton 
Józsefnének, Németh Lászlónénak (Be-
tyár) Ritecz Ferencnének. 

 

A felnőttekhez csatlakoztak gye-
rekek is, így „gyereksüti” kategó-
riában Opra Laura és Rebeka és 
Tóth Csenge Fanni sütijeit is ju-
talmazták. 
A szőlőt ki ünnepelhetné nagyobb 
örömmel, mint a szőlős gazdák és 
a bort kedvelők. Számukra egy 
borral kapcsolatos előadást és fó-
rumot szerettünk volna rendezni, 
de az őszi munkák miatt elhalaszt-
juk a téli hónapokra. 
A programok, és a hét megkoro-
názásképp október 16-án megtar-
tottuk a hagyományos szüreti 
felvonulást. Idén is ellátogattunk 
az Idősek Otthonába, ahol együtt 
táncoltunk, nótáztunk az ott la-
kókkal. A felvonulás képeit a Mű-
velődési Ház facebook oldalán 
tekinthetik meg, de hamarosan 
feltöltésre kerülnek a 
http://zalakomar.hu oldalra is, a 
videofelvételekkel együtt. 
Ezúton kérünk elnézést az Attila 
és Széchenyi utca lakóitól, akikhez 
az idő rövidsége miatt nem tud-
tunk felmenni. 

AZ ARADI 13 
 

 
 

Október 6-án gyertyát gyújtottunk 
az aradi vértanúkra emlékezve. A 
csendes megemlékezésen bárki 
meggyújthatta az emlékezés mé-
cseseit, így tisztelegve az aradi 13 
előtt. 

FÁKLYÁS FELVONULÁS 
 
Október 23-án, im-
máron második alka-
lommal került meg-
rendezésre a fáklyás 
felvonulás.  
A felvonulók a Műve-
lődési Ház előtt gyüle-
keztek, ahol meggyúj-
tották fáklyáikat és 
megtekinthették a 
Sorry Művészeti Cso-
port fáklyás formáció-
ját. A felvonulók elő-
ször a kiskomáromi 
temetőhöz mentek, 
ahol a képviselők meg-
koszorúzták Somogyi 
Lajos hősi halott sírját, 
majd a Kossuth utcán 
haladtak a Polgármes-
teri Hivatalhoz. Ott 
kezdetét vette a tűz-
zsonglőr bemutató, 
melyben közreműkö-
dött Hajmási Luca, 
Harmat Adrienn és 
Einger Gábor. 
 

Reméljük a rendez-
vényből  is olyan ha-
gyományt tudunk te-
remteni, mint a szüreti 
felvonulásból, és lehe-
tőségünk lesz arra, 
hogy minden évben 
így emlékezzünk az 
október  23-i esemé-
nyekre. 
 

„Ha rosszul szóltam 
bizonyítsd be a rosz-
szat, de ha jól, miért 
ütsz engem?” 

 

www.facebook.com/zalakomar 
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SULI HÍREK 

Digitális tábla 
 

Szeptember elején iskolánkba új, modern di-
gitális táblák érkeztek, amelyeket a TIOP 
1.1.1—07/1-es pályázatán nyert intézmé-
nyünk.  
Hét ilyen modern oktatási eszközt kaptunk. 
Közülük négy az informatika, a magyar, a 
matematika és biológia szaktanterembe, a 
másik három tábla pedig az alsós tantermek-
be került felszerelésre. A digitális táblák érde-
kesebbé teszik a tanórákat, és megkönnyítik a 
pedagógusok és a tanulók munkáját is. 
 

 

Új játékok 
 
Új játékokkal is gyarapodott iskolánk: harminc felnőtt 
kerékpár, labdák, rollerek kerültek beszerzésre. 
A labdákat és a rollereket a tanórák közötti szünetek-
ben valamint a délutáni szabadidőben a bicajokat pedig 
a kirándulásokon használhatják a tanulók. 
Mindezek mellett két tantermünk is teljesen megújult, 
hiszen a magyar és az ének szaktantermekbe új tanulói 
asztalokat és székeket kaptunk, amelyeket minden ta-
nuló nagy örömmel fogadott. 
 

Megemlékezés az Állatok Világnapjáról 
 

Iskolánkban hagyományainknak megfelelően idén is meg-
emlékeztünk az Állatok Világnapjáról.  
Ebből az alkalomból kisállat bemutatóra került sor az iskola 
nagy udvarán, ahol sok gazdi és kis kedvence mutatkozott 
be.  
Főleg cicákat és kutyákat láthattunk, de voltak lovak, nyu-
szik, halak és különféle madarak is.  
Az emeleti aulában nyílt kiállításon az alsósok által gyűjtött 
állatfigurás tárgyakat tekinthették meg az érdeklődök. A 
bemutatott gyűjtemény nagyon vegyes képet mutatott, hi-
szen a plüss állatoktól kezdve a különböző használati eszkö-
zökön át a táncoló csacsiig szinte mindenfélével lehetett 
találkozni.  
Közben két tanteremben vetítést is nézhettünk, amelyek 
különböző távoli tájak állatait, illetve a madarak életét is-
mertették meg velünk. 
A programon a korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy volt 
az érdeklődés mind a gyerekek, mind a szülők részéről. 
 

 

Megemlékezés a 13 Aradi Vértanúról 
 
Október 6-án reggel ünnepélyes keretek kö-
zött emlékeztünk meg a kivégzett 13 aradi 
vértanúról. A rövid kis műsorban a felsős 
tanulók, valamint iskolánk énekkara vett 
részt. 
A gyerekeket Hajmásiné Török Gyöngyi és 
Kovács Szilvia tanárnők készítették fel.  
 

 

 
Az iskolai hírek a Suli magazin, és a fiatal új-
ságíró szakkörösök munkái alapján készült. 
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Kiadja:  Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

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: 10:30-13 óráig 
 
Mentorhálózati munkatárs: 
Szmodics Ernő 
Telefon: 00 (36 93) 386-017 24-es mellék 
Kedd: 9-15 óráig 
Szerda: 9-15 óráig 
 

ISKOLÁNK SPORTEREDMÉNYEI 

 

Még alig kezdődött el az idei tanév, de iskolánk 
tanulói már szép sport eredményekkel is büszkél-
kedhetnek. 
 

Atlétika diákolimpia városkörnyéki döntő  
(Nagykanizsa) 
 

III. kcs. (5-6.o.): 60 m futás: 
1.Köncz Csilla 
2. Bogdán Anasztázia 
 

60m futás:  
3. Bakonyi Sándor 
 

Távolugrás:  
2. Köncz Csilla 
 

IV. kcs. (7-8.o.) 100 m futás:  
1. Orsós László 
3. Varga Krisztián 
 

Távolugrás:  
1. Birkás Beáta 
 

Kislabda hajítás:  
2. Horváth Tamás 
 

Súlylökés:  
2. Orsós László 
 

4x100 m váltófutás:  
1.Zalakomár (Varga Krisztián, Orsós László, Hor-
váth Tamás, Árvai István) 
 
Labdarúgó Diákolimpia városkörnyéki döntő 
(Nagykanizsa) IV. kcs. 
 

1. Zalakomár (Varga Szabolcs, Bogdán Áron, Hor-
váth István, Bogdán Krisztián, Bogdán Krisztofer, 
Varga Krisztián, Horváth Tamás, Bakonyi Kriszti-
án, Szőke Renátó, Árvai István, Orsós László, Szek-
rény József) 
 
Duatlon diákolimpia megyei döntő 
(Zalaszántó) 
II. kcs. (3-4.o.): 3. Szőke Renátó 
 

 
Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélfogadása 

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

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki 
a népszámlálás során az összeírásból 
esetlegesen kimaradt, az november 1–8. 
között jelentkezhet a települési népszám-
lálási felelősnél. 


