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Spajler Istvánné: Karácsony 
 
Ó, Jézuska, 
Gyere be a hajszolt házba, 
Szomorú szívek hajlékába. 
Oly rossz a világ, 
Ajtó, ablak zárva. 
 
Nincs az a régi fény, 
Csak karácsonyi. 
Békét váró, rozzant faistálló. 
Sötét, hideg éjben 
Vakon lát az ember, 
Gyere kis Jézus,gyújtsál fényt, 
Békét a szívekbe. 
 
Karácsonyi Béke, 
Tekints ki az ablakon 
Rozzant istállóra, 
Ott van az öröm melege, a 
jászolban kis Jézus, 
A szeretet, a Béke, 
Világít a sápadt lámpa fénye. 
 
 

Legyen a Földön  
Boldog Karácsony és Béke! 

Hörcsöki József: Karácsonyi dal 
 
Szent karácsonyunknak ünnepe, 
Krisztus Urunk születése, szívünk öröme. 
Kis Jézuska, arra kérünk, 
Szereteted hozd el nékünk. 
Szeretete tőled kapunk, 
Mi mostan boldogok vagyunk. 
Áldunk téged, édes Istenünk. 
 
Szívünkben szeretet lángja ég, 
Kis Jézuska vigyáz reá, el ne aludjék. 
A kis Jézuska elhozta,, 
A szívünkben meggyújtotta. 
Édes Jézus, arra kérünk, 
Maradjon meg a láng nékünk 
Erre kérünk, édes Istenünk. 
 
Ünnepeljünk mi most boldogan, 
A boldogság a szívünkbe eljött és itt van. 
Kis Jézuska megköszönjük, 
Szeretetet adtál nékünk. 
Megköszönjük, s téged áldunk, 
Elhoztad a boldogságunk. 
Áldunk téged, édes Istenünk. 

ITT VAN MÁR A MIKI-MIKULÁS… 

 
A baba-mama klubba idén is ellátogatott a Mikulás. Folytatás a 2. ol-
dalon. 
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www.facebook.com/zalakomar 

KÖRJEGYZŐSÉG ALAKUL 
 
Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 
a 98/2011 (VI.27.) képviselő-testületi határozatával úgy hatá-
rozott, hogy 2012. január 1. napjától kezdődően Kisrécse 
Község Önkormányzatával, Sand Község Önkormányzatával 
és Zalasárszeg Község Önkormányzatával körjegyzőséget 
kíván alakítani. A körjegyzőség megalakulása mindenek 
előtt gazdaságosabb hivatali működést eredményez az abban 
résztvevő önkormányzatnak. A körjegyzőségi megállapodást 
a képviselő-testület a 133/2011 (X.17.) számú határozatával 
jóváhagyta és a körjegyzőséget alkotó képviselő-testületek 
2011. november 28. napján megtartott közös testületi ülésen, 
a pályázati kiírást követően beérkezett pályázatokat elbírál-
va, Papné Szabó Mónikát nevezték ki a körjegyzőség kör-
jegyzőjének. A körjegyző asszony jelenleg is ellátja 
Zalakomári Polgármesteri Hivatalban a jegyzői teendőket 
2011. október 01. napjától megbízottként. A lakosság számá-
ra a szervezeti átalakulás észlelhető változásokat nem ered-
ményez, hiszen a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje 
jövőre nem fog változni, így továbbra is hétfőn 9-12, szerdán 
13-17 és pénteken 9-12 óráig várjuk ügyfeleinket. 
 
A közeledő ünnepekre tekintettel Békés Karácsonyi Ün-
nepeket és Boldog Új Évet kíván a Polgármesteri Hivatal 

valamennyi dolgozója. 
 

Vaskáné Holló Adrienn 
aljegyző 

MIKULÁSVÁRÁS 
 
December elején izgatott apróságok 
gyűltek össze a Fecskefészek 
Kulcsosházban. A nagyobbak Mikulá-
sos dalokat énekelve várták a nagy-
szakállút, aki hangos ajtókopogtatás-
sal megérkezett hozzájuk. Minden 
gyerkőchöz volt egy-két kedves szava, 
és mindenki kapott tőle apró ajándé-
kot. A baba-mama klub tagjainak 
meglepetés tánccal készült a Sorry 
Művészeti Csoport, melyet a Mikulás 
és a babák is nagy örömmel fogadtak. 
Ezen az estén a Mikulásnak sok dolga 
volt, élményekkel telve búcsúztak el 
tőle a gyerekek, akik jövőre is vissza-
várják a piros ruhást.  

 
Selek Flóra és a Mikulás 

MIKULÁS PARTY A PÉCZELY KÖZBEN 

 
December 4-én Mikulás partyra volt hivatalos az idősek ott-
honába a Harmonika Zenekar. A tél hangulatának megidézé-
sét követően féktelen mulatozás vette kezdetét. Az intéz-
mény lakói énekeltek, táncoltak, nagy örömmel fogadták a 
harmonikásokat.  

 
A Művelődési Ház 

(Kulcsosház) ünnepi 
nyitva tartása: 

 
December 21-től január 

9-ig zárva 
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SULI HÍREK 

 

Az iskolai hírek a Suli magazin, és a fiatal újságíró szakkörösök munkái alapján 
készült. 

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS 
 

November 11-én iskolánk két évfo-
lyama, a7. és a két 8. osztály elláto-
gatott  Zalaegerszegre, a pályavá-
lasztási kiállításra. A rendezvényen 
mindenki jól érezte magát, és sok 
ismeretet szerezhetett a továbbtanu-
lási lehetőségekről. A helyszínen 
számos megyéből mutatkoztak be 
iskolák. Az érdeklődők megtekint-
hették többek között a szakácsok 
varázslatos faragásait, amelyeket 
gyümölcsből készítettek, és a cukrá-
szok marcipánból készült állatkáit és 
figuráit. De a lányok nagy örömére 
volt kozmetikus és fodrász is, ahol 
sminket és frizurát lehetett készít-
tetni. A fiúk pedig virtuálisan fociz-
hattak és szórakozhattak. 

 

MATEMATIKA VERSENY 
 

Matematika versenyt is hirdettünk a 
környék általános iskolásainak, 
hogy népszerűsítsük, és megkedvel-
tessük a matematikát. A verseny-
ben, amelyre kilenc iskola nevezett 
1.-8.-ig vehetnek részt a tanulók.  
A zalakomári diákokon kívül Ga-
lambok, Gelse, Miháld, Nemesvid, 
Nagyrécse, Zalakaros, Zalaszabar és 
Sármellék iskoláiból jelentkeztek 
versenyzők, mintegy 210-en. 
 
KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY 

 
Iskolánk természettudományi mun-
kaközössége környezetvédelmi ver-
senyt hirdetett a környék általános 
iskolásai részére 4-8. osztályig. Öt 
település (Galambok, Nagyrécse, 
Zalakaros, Zalakomár, Zalaszabar) 
iskoláiból összesen 82 tanuló neve-
zett a háromfordulós levelezős já-
tékra, amelynek eredményhirdetésé-
re májusban kerül sor.   

KOSZORÚZÁS AZ ADY-SZOBORNÁL 
 

134 évvel ezelőtt, 1877. november 22-én, Érdmindszenten szüle-
tett a 20. sz. egyik legnagyobb költője, Ady Endre. 
Mellszobrát, amely 1992 óta díszíti az iskolánk előtti parkot, az 
Erdélyből származó Tőzsér Erzsébet szobrászművész készítette. 
Az évek során igazán közeli kapcsolatba került velünk. Néha 
már úgy érezzük, figyel ránk, és bátorít bennünket, ha iskolába 
igyekszünk, vagy tanítás után velünk örül. Minden évben ilyen-
kor a költő születésnapján még melegebb szívvel és büszkén 
gondolunk Ady Endrére. Köszönjük a szobor alkotójának, Tő-
zsér Erzsébetnek, hogy ilyen maradandó ajándékot készített ne-
künk. 
Ebből az alkalomból a diákönkormányzat tagjai most is megem-
lékeztek a költőről az iskolánk parkjában található szobornál. Az 
ünnepélyen két Ady-vers is elhangzott: A magyar Ugaron 
(Szekrény Xénia) és a Párisban járt az Ősz (Buchelt Barbara) 
előadásában. A versek és a megemlékező beszédek után iskolánk 
két tanulója koszorút helyezett el a szobornál. 

 

ÜZEMLÁTOGATÁS 
 

November közepén a környezetvédelmi szakkörösök ellátogat-
hattak a Beleznai Pannon Pellet  Üzembe, ahol sok érdekességet 
hallhattak erről a tüzelőanyagról. Körülnézhettek a telepen, és 
miközben szóbeli tájékoztatást is kaptak, betekintést nyerhettek 
a pellet elkészítésének munkafolyamatiba. A látogatás után ta-
nulóink hasznos ismeretek birtokában térhettek haza. 
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EGÉSZSÉGNEVELÉSI VERSENY 

 

November 17-én rendezték iskolánkban az egészségnevelési 
versenyt, amelyre 4 fős csapatok jelentkezhettek 1.-4. osztá-
lyig. 
Az idei megmérettetésen három iskola képviseltette magát: 
iskolánk két csapatán kívül még Zalaszabarból és 
Nagyrécséről érkeztek csapatok.  
Eredmények: 
1. Nagyrécse  
2. Zalakomár 
3. Zalaszabar 
4. Zalakokmár II. 
 

A verseny jó hangulatú volt. 
Játékos, tevékenykedtető, érdekes feladatok az egészséges 
táplálkozásról, életmódról. 
Újdonságnak számított, hogy a tanulók a gyógy-és fűszernö-
vények ismeretéről is számot adhattak. A zsűrizést a helyi 
védőnők és a környező iskolák pedagógusai végezték.  
Minden tanuló vidáman, ajándékkal térhetett haza.       

 

FAÜLTETÉS 
 

Iskolánk udvarában új fák kerültek 
elültetésre. A két fa a mostani első 
osztályosokat szimbolizálja, amelyek 
velük együtt fognak majd nőni és 
gyarapodni. Az ültetésében a kicsik is 
aktívan részt vettek, minden elsős egy 
marék földet dobott az elültetendő 
fára. 
 

 

SPORTHÍREK 
 

Ismételten szép eredményeket értek el 
sportolóink a különböző városkörnyé-
ki és megyei versenyeken: 
 

Tanulásban akadályozottak atlétika 
diákolimpiája megyei döntő (Zala-
egerszeg) 
 
 

IV. kcs.  (7-8.o.) 800m futás: 1. Bogdán Melinda 
 
Mezei futóverseny (Nagykanizsa) 
I. kcs. (1-2.o.): 2. Szőke Csenge 
II. kcs. (3-4.o.): 1. Bogdán Jusztina, Szőke Renátó 
                          2. Losonczi Lilla 
 

Sakk diákolimpia városkörnyéki döntő (Zalakaros) 
IV.kcs. (7-8.o.): 1. Opra Laura 
I. kcs. (1-2.o.): 3. Zsiga Balázs 
 
Teremlabdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő 
(Miklósfa) 
II. kcs. (3-4.o.): 2. Zalakomár (Szalavári Csaba, Sző-
ke Renátó, Bakonyi Kevin, Tinó Ronald, Kovács 
Ferenc, Hörcsöki Márk) 

RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYEI 
 

A „szőlő ünnepe” hét keretein belül a Műve-
lődési Ház rajzpályázatot hirdetett, melynek 
eredményei a következők: 
 

Alsó tagozat: 
1. Bogdán Katinka és Horváth Patrícia 

4.b 
2. Bogdán Boglárka 2.b 
3. Bogdán Éva 1. b 

 

Felső tagozat: 
1. Vasi Dávid 5.o. 
2. Losonczi Mária 5. o. 
3. Riczu Marietta 5. o. 

 
Különdíjban részesült a 3. b osztály. 
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EURÓPA BAJNOKSÁGON A ZALAKOMÁRI 

KARATÉSOK 
 

Az AJKA Karate Egyesület zalakomári tagjai ok-
tóber elején részt vettek a Győrben megrendezett 
WUKF Gyerek, Kadett és Junior Karate Európa 
Bajnokságon. Az eseményen csaknem az összes 
európai ország képviseltette magát és az 1500 
gyermek között a mieink is ott lehettek a megmé-
rettetésen .A gyerekek nagy izgalommal várták a 
versenyt,mivel ilyen nagy szabású bajnokságon 
még nem vettek részt. A versenyzők nagy része 
sok éves edzés- és versenytapasztalattal a háta 
mögött érkezett. Azért a mieink is nagy erőfeszí-
téssel küzdöttek, büszkék vagyunk rájuk. A csa-
patból Losonczi Lilla a korcsoportjában bronz 
érmet szerzett. 
 

Részt vettek a versenyen: 
 

• Losonczi Mária 
• Losonzi Lilla 
• Szanyi Gertrúd Jusztina 
• Varga Szabolcs 
• Vajda Máté 
• Présel Roland  
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Zalakomár Község Polgármesterének és a képvi-
selő testületnek valamint a helyi vállalkozóknak 
és az összes szponzorunknak a támogatásért, 
hogy a gyerekeket hozzásegítették a versenyre 
való eljutáshoz és egy felejthetetlen élményhez! 
 
Köszönjük! 

Zalakomári karatésok 
 

 

PÁLYÁZAT 
 
Az olvasás népszerűsítésére olvasásversenyt 
hirdet a Művelődési Ház a könyvet szerető ki-
csiknek és nagyoknak. Feladat: adott idő alatt 
minél több könyvet elolvasni. A kihívás a de-
cember 20-tól indul és 2012. április 20-ig tart. A 
pályázónak ez idő alatt kell elolvasnia annyi 
könyvet, amennyit tud. Havi lebontásban vár-
juk a listát az olvasott művekről, minden hónap 
20-ig. Az első határidő január 20. Az olvas-
mánylistát elektronikus úton a 
kulturhaz@zalakomar.hu e-mail címre várjuk, 
de papír alapon is elfogadjuk.  
 

Könyvekhez kapcsolódó kérdések, feladatok 
(melyeket minden könyvhez kötelező kitölteni): 
• Könyv szerzője, címe 
• Oldalszám 
• Minimum két idézet a könyvből 
• Főbb szereplők felsorolása 
• 5-10 mondatos értékelés 
 

Pályázhat: 
• 9-10 évesek 
• 11-14 évesek 
• 14-18 évesek 
• 18 év felettiek 
 

Külön értékeljük a legtöbb könyvet és a legtöbb 
oldalt elolvasót. Minden korcsoportban az első 
helyezett kerül díjazásra. 
 
Ünnepi könyvajánló 
 
Andersen, Hans Christian: A gyufaárus kislány 
Tim Burton: Karácsonyi lidércnyomás 
Fekete István: Régi karácsony 
Lackfi János: Karácsonyi vándorok 
Lázár Zsófia: Téli mese 
Szabó Magda: Mézescsók Cerberusnak 
Szilvási Lajos: Karácsony 
 

Hírek és információk: 
 

http://zalakomar.hu 
 

Tél Kiskomáromban a mai Fortuna Pizzériánál 
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Kiadj a: Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

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 mentőál-
lomásnál) 
Telefon:(93)340-910 
Munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 
08:00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 
péntek 16:00 órától az első munkanap reg-
gel 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 

BETLEHEMEZÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December havának végén betlehemezni indult a Sorry 
Művészeti Csoport. Pásztorjátékukkal igyekeztek minél 
több helyre eljutni. Meglátogatták az idősek otthonának 
lakóit, a helyi óvodásokat, iskolásokat, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóit, az Egymásért Klub tagjait, a helyi képvi-
selőket, a baba-mama klub tagjait és útjukat megkoronáz-
va a Művelődési Ház csoportjait. 

IDŐSEK NAPJA 
 
December 9-én a Zalakomári Napköziotthonos Óvo-
dában ünnepeltük az időseket. 

 
Varga Miklós polgármester úr meglepetés dala után Ha-
tos Tibor alpolgármester úr köszöntötte az ünnepelteket, 
majd az óvodások, iskolások és a helyi csoportok mutat-
ták be műsoraikat az idősek nagy örömére. A produkciók 
után a képviselő-testület megvendégelte a meghívotta-
kat. 


