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ÉBREDJETEK 
 
Szent karácsony reggelén, 
Mária mutatja az utat 
hit és szeretet felé. 
Karácsony reggel szól 
a harang, imára hív, 
megszületett a kis Jézus. 
 
Hol van az ifjúság? 
A házasság szentsége? 
Hol vannak a keresztények? 
Szülők, nagyszülők, 
álljatok fel! Győzzön 
a hit és a szeretet Isten iránt. 
Ne csak karácsony este. 
 
Gyöngyszem született 
nem palotában. 
Csak egy rongyos istállóban, 
jászolban, szent karácsony éjjel. 
 
Aranyló fénysugár 
emberi pici lény, 
szemében égi fénysugár. 
tündököl a hit, szeretet felette 
és a reménység. 
 

Adjunk mi is szeretetet  
az év minden napján 

 
Áldott, békés ünnepeket  

az egész világnak! 
 

Spajler Istvánné 

MIKULÁS NAP 

 
Pici cipőben kicsi láb , 

Hová siet ilyen szaporán . 
Pici száját csücsörítve , 

Mikulást kiált. 

 
Mikulás, Mikulás gyere már, 

Hozz nékem édes hajas babát. 
De boldog az ember ha  

Ilyen boldognak lát 
egy pici embert! 

Varga Lajosné 
 

 

December 8-án Mikulás 
napot tartottunk a Műve-
lődési Házban. A megje-
lenteket Hugi néni mese-
játékával, Farkas Tibi 
bácsi pedig dalaival szó-
rakoztatta, aki a gyerekek 
segítségével megalakítot-
ta a Zalakomári Szimfo-
nikusokat. Közös éneklés-
sel közénk csalogattuk a 
nagyszakállú Mikulást is, 
akitől édességet kapott 
minden kicsi és nagy. 

TÁJÉKOZTATÁS 
 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő- testülete a 2013. november 
25-én tartott ülésén módosította az ön-
kormányzati lakások bérletéről és a lak-
bérek mértékéről szóló 9/2006. (V. 31.) 
számú rendeletét. 2014. január 1-től az 
önkormányzati bérlakások lakbérének 
mértékét 250.-/mD/hó összegre emelte 
meg. 

zalakomar.hu 
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DECEMBER 25-E, JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK IDŐPONTJA!? 

 
Mikor született Jézus? Arra gondolha-
tunk, hogy ezt a kérdést már régen 
eldöntötték a Biblia tudósai. 
 
Ha nagyon naiv valaki, akkor a nulladik 
esztendő december 25-re esnék a válasza. 
Hiszen karácsony ünnepe erre a napra esik. 
A nagykorú keresztény azonban tudja, 
hogy nem ilyen egyszerű a dolog. A tényle-
ges születés dátuma, illetve az időszámítá-
sunk kezdete között mindenképpen eltérés 
van. Az eltérés egy Dionysus Exigus nevű 
római apát számításai miatt van, aki 540-
560 között halt meg valamikor. Ő ugyanis a 
naptárban, amelyben akkor Diocletianus 
248. évét írták "Urunk Jézus Krisztus 532. 
évé"-nek vette, mert méltóbbnak tartotta, 
hogy az évek folyását Krisztus megszületé-
sétől számolják, "és nem olyan ember után, 
aki inkább zsarnok volt, mint császár". A 
szándék tehát nagyon üdvözlésre méltó, de 
hibát vétett a számításban, több helyen is, 
mert nem egységes számítási rendszert 
használtak a császárok uralkodási időpont-
jának a megadására. 
A Bibliában írtak alapján, mit mondhatunk 
biztosan, és milyen következtetéseket lehet 
azokból levonni. Lukács evangéliumának a 
3. Fejezetéből kell kiindulni. Ott Tibériusz 
császár uralkodásának a 15. évét olvassuk, 
mint Keresztelő János fellépésének az idő-
pontját. Ez Kr.u. 28, vagy 29. augusztus 29 - 
én volt, ebben a történészek egyet értenek. 
Jézus, amikor elment megkeresztelkedni 
akkor az ige szerint "mintegy 30 éves volt". 
Ez nem jelenti azt, hogy harminc éves volt 
pontosan, de a harmincas éveiben kellett 
járnia, mert a zsidó törvények szerint senki 
nem lehetett tanító 30 éves kora alatt. A 
másik biztos pont, hogy Jézusnak, Nagy 
Heródes uralkodása alatt kellett születnie. 
Ezt az időpontot is meg lehet határozni 
valamelyest, és az evangéliumok is írják, 
mert ő volt az, aki elrendelte a gyermek-
gyilkosságot, ami szerint Betlehemben, 
minden 2 évnél fiatalabb fiúgyermeket 
megöltek, és Heródes számításai szerint 
Jézusnak is közöttük kellett volna lennie. 
(Mt. 2,16-18,) Így menekültek Jézus szülei 
Egyiptomba. Nagy Heródes pedig Kr.e. 4. 
Niszán hónap 1-én, meghalt. Ezt pontosan 
lehet tudni, mert holdfogyatkozás volt, így 
ez egy pontos csillagászati dátum. Tehát 
Jézusnak 4. előtt meg kellett születnie. 
Mennyivel született 4. előtt? 
Harmadik jelentős esemény volt a 12 éves 
Jézus fellépése a templomban. (Lk. 2, 41-52.) 
Mit tudunk ennek az időpontjáról? Tudjuk, 
hogy Archelaosznak a Heródes utáni ural-
kodónak az idejében nem történhetett, mert  

 
mert Archelaosz, minden messiás gyanús 
személyt kiirtatott. Ha visszaszámolunk ezt 
figyelembe véve, akkor a 12 éves Jézus 
fellépése valamikor Kr.u. 9 tavaszán lehe-
tett. Ezért valószínűleg Kr.e. 6-ban- vagy 5-
ben született Jézus, és pedig tavasszal, de 
legkésőbb őszig mindenképpen. Erre utalás 
a Bibliában, hogy a pásztorok a mezőn 
voltak. (Lk 2, 8-9.) Palesztinában sincsenek 
télen, a mezőn a pásztorok. Ehhez viszo-
nyítva 5 nyarán lehetett a menekülés 
Egyiptomba, és 4 tele után mehettek vissza 
Egyiptomból Palesztinába, mert ekkor halt 
meg Nagy Heródes. Kr.u. 28-29 tavasza volt 
a keresztségének az időpontja, de 28 való-
színűbb, mert feljegyzés van arról, hogy 
ekkor a Jordán megáradt, tehát alkalmasabb 
volt a keresztségre. Kr.u. 31 - 33-ig volt az 
idő, amikor Jézus meghalt. 
Meg kell még említeni a Betlehemi csillag 
feltűnését is. 1925-ben Paul Schnabel meg-
fejtette a babiloni ékírásos táblákat. Egy 
tábla 2000 évvel ezelőtti. Ezen a táblán előre 
meg vannak jelölve a Kr.e. 7-ben várható 
események csillagászatilag. Ezekről egy 
rendkívül érdekes eseményt tudhatunk 
meg: A Jupiter és a Szaturnusz bolygók 
együttesen, jelentek meg, ami egy különö-
sen fényes csillagként látható a földről. 
Több hónapon keresztül látható volt ez a 
jelenség. Ezután hónapokra eltűnt mind a 
két bolygó, majd Kr.e. 7 februárjában, a nap 
fényében tűnt elő ismét a két bolygó újra. A 
Jupiter első feltűnését a hajnali égbolton a 
babiloni babiloni bölcsek várták, ez Kr.e. 7. 
március 16.-án volt. A Szaturnusz hasonló 
felkelését Kr.e. április 4.-én láthatták. Kr.e. 
6.-án márciusban eltűnt mind a két bolygó, 
és csak 800 évvel később lehetett látni. 
Amennyiben ezt a vesszük alapul, mint 
egyik lehetséges bizonyítékát annak, hogy 
Jézus születésekor a napkeleti bölcsek való-
színűleg a csillagok állása miatt 

mehettek Jézust üdvözölni, akkor 
ezen időpontok egyike körül, vagy a 
kettő között kellett Jézusnak megszü-
letnie. A babiloni gondolkodásban, 
ha egy fényes csillag megjelent, ak-
kor egy uralkodónak kellett születnie 
a földön. Talán ez vezette őket meg-
keresni Jézust. A pápa szerint is a 
hibát a 6. században élt ókeresztény 
író és szerzetes, Dionysius 
Exiguus vétette, amikor meghatároz-
ta Jézus születésének dátumát, és 
ehhez igazította a kalendáriumot. 
XVI. Benedek Jesus of Nazareth: The 
Infancy Narratives című könyvében 
azt írja, hogy Jézus évekkel korábban 
jött világra, és az állítása egybecseng 
több történészével, akik úgy vélik, 
hogy valamikor Kr.e. 7-2. között 
születhetett. Mit tudhatunk december 
25-ről, arról az időpontról, amit szin-
te az egész keresztény világ Jézus 
születésének idejeként fogad el? 
December 25-nek dátuma nem a 
Bibliából, hanem csak a negyedik 
század elején a római pogány kultú-
rából került a kereszténység gyakor-
latába. A Nagy Konstantin türelmi 
rendelete utáni időben az Egyház 
inkább a kiegyezés és a megalkuvás 
útját választotta a pogányokkal. “El-
fogadta a pogány ünnep külsőségeit, 
de azokat saját tanaiból vett tarta-
lommal és jelentéssel látta el és fiata-
lította meg. Általában úgy, hogy 
saját hittitkaira való vonatkozásokat 
magyarázott bele a pogány termé-
szetimádást jelentő szertartások és 
szokások közül mindazokba, amelyek 
ilyen értelemcserére alkalmasak 
voltak. Így lett eszközeiben ugyan 
igen naiv, de célzatában már nagy 
bölcsességre valló számítás útján 
a Dies natalis Solis invicti (a legyőz-
hetetlen Nap születése, ill. újjászüle-
tése napja) a világ lelki napjának, az 
emberiség Üdvözítőjének születése 
ünnepévé Rómában.”  Jézus születé-
sének időpontjában pontosan bizto-
sak tehát a mai napig nem lehetünk, 
de nem az a fontos, hogy egészen 
pontosan tudjuk, mikor született 
Jézus Krisztus. Az a fontos, hogy 
megszületett, hogy ő a mi Megvál-
tónk, és hogy - bár ez eszmei dátum - 
mi az ő születésétől számítjuk az 
emberiség történelmének új korsza-
kát.* 
*Felhasznált irodalom: (Katona Lajos: 
Folklór-kalendárium) Hatos Tibor 
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ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁSRA 
VALÓ JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI 

 
Az óvodáztatási támogatás megállapításával kapcso-
latban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tör-
vény (továbbiakban Gyvt.) 20/C. §-a, a gyámhatóság-
okról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljá-
rásról rendelkező 149/1997. (IX. 10.) számú Korm. ren-
delet 68/F. §-68/L. §-ai irányadók. 
Az óvodáztatási támogatás megállapításának lehetősé-
gét 2013. szeptember 1. napjától kizárólag a halmozot-
tan hátrányos helyzet egy meghatározott napon való 
fennállásához köti a jogalkotó.  
Amennyiben a jogszabályban meghatározott napon a 
gyermek nem minősül halmozottan hátrányos helyze-
tűnek, nem jogosult az ellátásra.  
(halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek, aki esetében a szülőre az alábbi feltételek 
közül kettő vonatkozik: 

• mindkét szülő legfeljebb alapfokú iskolai vég-
zettséggel rendelkezik, 

• legalább az egyik szülő aktív korúak ellátásá-
ban részesül a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény iránti kérelem benyújtásának 
napján, vagy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény iránti kérelem benyújtását meg-
előző egy évben regisztrált álláskereső, 

• elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény.) 
A fenti változások elsőként a 2013. szeptember 1. nap-
ján óvodába lépő gyermekeket- illetve szüleiket- érin-
tették.  
Azokra a szülőkre, akik 2013. szeptember 1. napját 
megelőzően óvodába lépett gyermekük jogán részesül-
nek óvodáztatási támogatásban, a fenti szabályok a 
2014. decemberében esedékes további alkalommal 
történő folyósítás során lesznek irányadók.  
 
A fentiek értelmében kérem, gyermekének halmozot-

tan hátrányos helyzetének fennállásáról, illetve a jövő-
beni megállapításáról gondoskodjon! 

 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS A JÖVŐ ÉVBEN 
 
2014. január 1-től Zalakomár nagyközségben a kommunális hulladékszállítást 
a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. fogja végezni az önkor-
mányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. Változás lesz, hogy az új 
közszolgáltató minden ingatlantól csak az 1 db 120 l-es edényben kihelyezett 
hulladékot fogja várhatóan heti gyakorisággal (pénteki napokon) elszállíta-
ni, ezen felül a háztartásokban keletkezett hulladékot csak a cég emblémájá-
val megjelölt zsákban viszi el, amit külön lehet majd megvásárolni. A zsákok 
áráról, a megvásárlás helyéről a lakosságot tájékoztatni fogjuk. 
Az önkormányzat a hulladékszállítás költségét továbbra sem hárítja át a 
lakosságra, azt a beszedett magánszemélyek kommunális adójából fogja fi-
zetni. Sajnos a jelenlegi összegben megállapított adó (14. 000 Ft/év) nem fede-
zi a szemétszállítás költségét, ezért a képviselő-testület kénytelen volt az adó 
mértékének emelése mellett dönteni. A magánszemélyek kommunális adójá-
nak mértéke ingatlanonként 2014. január 1-től 25.000 Ft/év összegben került 
megállapításra. 
A lakosságnak így is kevesebb összeget kell fizetnie, mint azokon a települé-
seken, ahol külön fizetik a kommunális adót és külön a hulladékszállítási 
díjat, mert az  40-50.000 Ft/év közötti összeget jelentene.  
      

Zalakomár Önkormányzata 
 

MÁRTON NAPI VÍGASSÁG 
 
Novemberben hagyományt teremtő szándékkal Márton na-
pot tartottunk iskolánkban.  
 

A megnyitón a tanulók rövid kis tájékoztatást hallhattak a neves 
dátumhoz kapcsolódó népszokásokról, majd a színjátszósok 
árnyjátékos előadása következett. A tanórák is a Márton nap 
jegyében teltek, mindenhol érdekes, játékos feladatokban vehet-
tek részt a diákok. Délután a tornateremben folytatódott a ren-
dezvény, ahol különböző ügyességi feladatok várták a verse-
nyezni vágyókat, pl. darts, teke, célba dobás, de a kreatívabb 
diákok sem unatkoztak. Ők a játszóházban sokféle anyagból és 
sokféle technikával készíthettek különböző libás képeket, játéko-
kat, dísztárgyakat, és akinek kedve támadt, még a kukorica mor-
zsolásban is próbára tehette magát.Mindezek után az alsó aulá-
ban egy táncmulatság vette kezdetét, amelyhez a talpalávalót a 
helyi Harmonika Zenekar húzta. A buli után a diákokat zsíros 
kenyérrel vendégelték meg. 
 

Mindenki nagyon jól érezte magát ezen a napon. 
 

 

EREDMÉNYESEN SZEREPELTEK 
 

A zalaszabari Sík Sándor Római Katolikus Általá-
nos Iskola által meghirdetett versenyen tanulóink 
több kategóriában is részt vettek, és eredményesen 
szerepeltek:  
 

Versmondó:  
I. Lajos Petra 6.a.  
(felkészítő: Hatos Eszter) 
II. Orsós Imre 3.b.  
(felkészítő: Kőfalviné Beke Magdolna) 
III. Varga Anna Boglárka 1.b.  
(felkészítő: Anda Zoltánné ) 
 Horváth Nikolett 4.a.  
(felkészítő: Szántó Józsefné) 
Rajz 
I. Molnár Attila 1.b. (felkészítő: Anda Zoltánné) 
Különdíj: 2.b. Bogdán Ibolya, Marci Veronika,  
Bogdán Erika, Bogdán Enikő (felkészítő: Kocsis 
Mátyásné) 



  

ÜNNEPI HANGULATBAN 
Iskolánkban is kezdetét vette az Advent, amelynek keretében számos programban vehettek részt a 
diákok. November végén fellobbant az első gyertyaláng az adventi koszorún, majd ezt követően 
minden héten közös ünneplésre kerül sor. A heti gyertyagyújtásokon a diákok évfolyamonként 
rövid kis műsort adnak elő, amelyben versekkel, dalokkal készülnek a szeretet ünnepére. Mikulás 
előtt egy nappal az ovisokat látták vendégül a második, harmadik évfolyamosok. Az iskolások 
meghívására a nagycsoportosok jöttek el hozzánk, akik báb és árnyjáték előadást tekinthettek 
meg, amelyet a másodikosok mutattak be. A műsort összeállította és a tanulókat felkészítette: 
Kocsis Mátyásné.) December 6-án Mikulás-lázban égett az egész iskola. Az idén a Diákönkor-
mányzat a Szülői Munkaközösséggel karöltve szervezte meg ezt a napot. Délelőtt a Mikulás segí-
tőivel együtt ellátogatott az alsós osztályokba, ahol ajándékcsomagot adott át a gyerekeknek. 
Ezután végigjárta az iskolát és szaloncukorral ajándékozta meg nem csak iskolánk minden diákját, 
de még a dolgozókat is. A szaloncukrot a Szülői Munkaközösség és Téczelyné Vastag Edit ajánotta 
fel. Délután került sor a felsősök hagyományos Mikulás-bulijára, amelyet a Hétszínvilág Tánccso-
port bemutatója nyitott meg. Ezt követte a zenés táncmulatság, ahol a fergeteges hangulathoz a 
zenét Sziva László tanár úr szolgáltatta. A rendezvényen mindenki nagyon jól érezte magát. 
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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 

PÉLDÁSAN VISELKEDTEK 
 

November végén iskolánk két tanulója Sényi Dániel 
és Tóth Bálint példa értékű cselekedetet hajtott vég-
re. Az iskolából hazafelé menet egy földön fekvő, 
magatehetetlen embert találtak. Azonnal visszafor-
dultak az iskolába, és intézményünk vezetőjét tájé-
koztatták az eseményről. A gyors intézkedéseknek 
köszönhetően a férfi megfelelő ellátásban részesült. 
A két fiú olyan tettet hajtott végre, amellyel a nagy 
hidegre való tekintettel egy ember életét menthette 
meg, ezért igazgatói dicséretben részesültek. 

KOSZORÚZÁS AZ ADY SZOBORNÁL 
 

136 évvel ezelőtt, 1877. november 22-én születtet 
Érmindszenten a 20. század egyik legnagyobb költő-
je, Ady Endre. Mellszobrát, amely 1992 óta díszíti az 
iskolánk előtti parkot, az Erdélyből származó Tőzsér 
Erzsébet szobrászművész készítette. Az évek során 
igazi közeli kapcsolatba került velünk. Néha már 
úgy érezzük, figyel ránk, és bátorít minket, ha isko-
lába igyekszünk, vagy tanítás. 
Minden évben a költő születésnapjának évfordulóján 
koszorút helyezünk el a szobornál, 
és rövid kis műsorral emlékezünk Ady Endrére. 
Köszönjük a szobor alkotójának, Tőzsér Erzsébetnek, 
hogy ilyen maradandó ajándékot készített nekünk. 
 

 

ÜZEMLÁTOGATÁS 
2013.november 18-án a Zalakomári Álta-
lános iskola 8. osztályos tanulói Nagykani-
zsán üzemlátogatáson vettek részt. A 
programot Hajmásiné Török Gyöngyi, 
osztályfőnök kezdeményezésére Árvainé 
Kartai Csilla, a TISZK Ifjúsági információs 
és tanácsadó irodájának vezetője szervez-
te. A tanulók három Nagykanizsai hely-
színen jártak. Az első megálló a Minerva 
Team volt, ahol nagyon sok érdekes mű-
veletet láthattak: például: szabás, varrás, 
szigetelés. Megtapinthatták a különböző 
anyagokat is. Utána a DKG következett. 
Először egy ott dolgozó szakember ismer-
tette a különböző fémmegmunkálási mód-
szereket. Azután mindenki megkapta a 
megfelelő védőfelszerelést, és megtekint-
hette az üzemet. A diákoknak legjobban a 
kovácsműhely tetszett. Természetesen ez a 
szakterület a fiúk érdeklődését keltette fel. 
Utolsó állomásuk a Hotel König volt, ahol 
a vendéglátás rejtelmeibe vezették be őket. 
A tanulók láthatták, hogy hol és milyen 
körülmények között dolgoznak a cukrá-
szok, szakácsok, pincérek. Megnézhették a 
hotel bárját, éttermét és bortermét is. A 
cukrászdában még egy kis kóstolóval is 
kedveskedtek a diákoknak. A gyerekek 
élményekkel és hasznos információkkal 
gazdagodva térhettek haza a programról, 
amely nagy segítségükre lesz majd a kö-
zépiskola választásban. 

 

KÖRZETI 

EGÉSZSÉGNEVELÉSI 
 VERSENY 

Idén is megrendezésre került a 
Zalakomári Általános Iskola 
egészségnevelési versenye, 
amelyre meghívást kaptak a 
környék általános iskoláinak 
tanulói is.  
A négyfős csapatokban minden 
alsós évfolyam képviseltette ma-
gát. Nyolc iskola tanulói mérték 
össze tudásukat, így a helyi diáko-
kon kívül Csapiból, Nagyrécséről, 
Nemesvidről, Sármellékről, Zala-
apátiból, Zalakarosról és Zalasza-
barból is érkeztek versenyzők. 
A rendezvényt a helyi Sorry Mű-
vészeti Csoport bemutatója nyitot-
ta meg. Ezután következett a játé-
kos vetélkedő, ahol a versenyzők-
nek olyan egészségmegőrzéssel 
kapcsolatos feladatokat kellett 
megoldaniuk, mint például: me-
móriajátékban tisztálkodási eszkö-
zök felismerése, találós kérdések, 
fogápolási totó, puzzle-ben táplá-
lékpiramis kirakása, zöldség-
gyümölcs felismerése, kóstolás-és 
szendvicskészítés. A csapatok által 
összeállított szendvicseket a ver-
seny végén el is fogyaszthatták a 
résztvevők. Az izgalmas vetélke-
désben végül az 1. helyet a 
zalaapáti Gábor Áron Általános 
Iskola csapata szerezte meg. A 
második helyezett a zalaszabari 
Sík Sándor Római Katolikus Álta-
lános Iskola, a 3. pedig a Zalako-
mári Általános Iskola csapata lett. 
(Felkészítő: Anda Zoltánné) 
Az eredményesen szereplő csapa-
tok oklevelet és az egészségmeg-
őrzéssel kapcsolatos ajándékcso-
magot kaptak. A verseny szerve-
zésében részt vett: Ivanics János-
né, Hatos Tiborné A feladatokat 
összeállította és a vetélkedőt leve-
zette: Világi Erika, Bedenek Gá-
bor. 

 


