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Az önkormányzat hivatalos havilapja

EGÉSZSÉGHÉT AZ ISKOLÁBAN
Az egészséges életmód
jegyében telt az őszi
szünet előtti hét a
Zalakomári Általános
Iskolában.
A „Kitörési lehetőségek
– sporttal, egészséges
életmóddal, tanulással a
hátrányok csökkentéséért” nyertes pályázatnak
köszönhetően változatos, érdekes programokon vehettek részt az
intézmény tanulói és
dolgozói. Dr. Fekete
Ágostonné a vitaminok
táplálkozásban betöltött
szerepéről tartott előadást. Dr. Lenkovics
Anna
reumatológus
orvos
képviseletében
pedig
Gyurókovicsné
Kóré Eszter gyógytornász mozgatta meg a
diákokat a tornateremben, majd előadásában a
mozgás
fontosságáról
beszélt.
Kalászné dr. Pintér Anna
háziorvos a sport és az
egészséges táplálkozás
kapcsolatáról
tartott
tájékoztatást, Teke Ilona
gyógyszerész pedig az
immunrendszer erősítésének lehetőségeit ismertette meg az érdeklődőkkel. A hatodik
évfolyamosok pedig a
„Fűben-fában orvosság”
témakörhöz kapcsolódva
rendhagyó
irodalomórán vehettek részt a
könyvtárban.
Az
egészségnevelési
projekthéten
került
megrendezésre a hagyományos körzeti egészségnevelési verseny is,
amelyre kilenc iskolából
érkeztek alsós diákok. A
négyfős
csapatoknak
számos, az egészséges

életmóddal
kapcsolatos
feladatot kellett megoldaniuk, mint például: plakátkészítés, versírás, TOTÓ,
gyümölcslevek és aszalt
gyümölcsök
felismerése,
elrejtett találós kérdések
felkutatása és megfejtése,
szórejtvény
egészséggel
kapcsolatos
szavakkal,
valamint szendvicskészítés
egészséges
alapanyagok
felhasználásával, amelyet
utána el is fogyaszthattak.
A résztvevők a verseny
előtt egzotikus gyümölcskóstoláson is részt vettek,

a verseny végén pedig
valamennyien egészségvédelemhez szükséges ajándékokkal térhettek haza.
A legjobbakat külön oklevéllel is jutalmazták. A jó
hangulatú, izgalmas megmérettetésen első helyen
végzett a zalaszabari Sík
Sándor Római Katolikus
Általános Iskola csapata,
második lett a Zalakomári
Általános Iskola csapata a
harmadik helyet pedig a
Nagyrécsei Általános Iskola Miháldi Tagiskolájának
diákjai szerezték meg.

MIKROBUSZ BESZERZÉS
MEGVALÓSULÁSA PÁLYÁZATI ÚTON

Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában jelenleg egy 7 éves FORD
Transit, 9 személyes kisbusz áll, ezért az
önkormányzat az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó „Vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe
vehető támogatással” kapcsolatos kiírásra
pályázatot nyújtott be új mikrobusz beszerzésére.
A pályázati elbírás során Zalakomár Önkormányzata 7 998 924 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A mikrobusz rendeltetése közösségi célú
alkalmazás lesz, beleértve a gyermekszállítást, a közösségi, művelődési, sport rendezvények szervezését, egészségügyi ellátáshoz
való hozzájutás segítését, önkormányzati
feladatok elvégzését.
A mikrobusz számos extrával lett felszerelve, továbbá kerekes székkel közlekedő
személyek is igénybe tudják venni. A gépjárműben szállítható személyek száma 8 fő.
A mikrobusz megérkezésének várható ideje
2015. november hónap közepére tehető.

„1,2,3,4,

TE KIS CIPŐ HOVÁ MÉGY?”

Meghívó
Sok szeretettel várjuk a falu
apraját és nagyját
november 28-án a
Zalakomári Művelődési Ház
50. születésnapi ünnepségére,
a Zalakomári Művelődési Házba.
Program:
16:30 Emléktábla avatás Tibol Gerencsér
József emlékére
17:00 Ünnepi műsor
Ünnepeljünk együtt!

Állóképesség fejlesztő gyalogtúrán vettek
részt a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda
Maci csoportos gyermekei és nevelői 2015.
október 6-án. Kellemes időben a zalakarosi
Kilátó tövében ebédeltek halkan hulló őszi
levelek társaságában. Örömmel fedezték fel
a magasság-mélység rejtelmeit, állathangokat.

Este pedig békén szusszant
a mackóhad.
Vajon miről álmodtak?
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HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK TÁMOGATÁSA A NEVELÉSI- OKTATÁSI

TANSZERCSOMAGOT KAPTAK

INTÉZMÉNYEINKBEN

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK

Zalakomár
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete 2015. augusztus 31-én
döntött arról, hogy a Zalakomári
Általános
Iskolába
és
a
Zalakomári Napközi Otthonos
Óvodába járó hátrányos helyzetű
gyermekek
tehetséggondozásához támogatást kíván nyújtani.

Az Általános Iskola a két tehetséggondozási
szakkörének
működéséhez 25.000- 25.000 Ft
összegű támogatásban részesült, melyből a szakkörök megtartásához szükséges eszközök
és felszerelések kerültek megvásárlásra.
Az Óvoda ugyancsak a hátrányos helyzetű gyermekek

tehetséggondozásához
szükséges eszközök és
felszerelések megvásárlására kapott 50.000 Ft öszszegű hozzájárulást.
A
támogatás
az
intézmények részére 2015.
október
31-ig
került
átadásra.

2015. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS
A belügyminiszter döntött a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet „13. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása” jogcím alapján nyújtható szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról.
A döntés alapján Zalakomár Nagyközség Ön3
kormányzata 2015. évben 230 m jóváhagyott
tűzifa mennyiség beszerzésére jogosult, ennek
keretében 4.381.500 Ft összegű támogatásban
részesült.
Ezzel kapcsolatosan a Képviselő-testület
2015.10.26-ai ülésén a 23/2015. (X.27) „A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról” szóló rendeletét megalkotta.
A rendelet hatálya kiterjed a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.)
önkormányzati rendeletben meghatározott
személyekre.
A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati
rendeletben foglalt eljárási rendelkezéseket kell
alkalmazni.
A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez
szükséges tűzifa biztosításához természetbeni
ellátás formájában támogatás nyújtható.
Elsősorban az a háztartás részesíthető természetbeni ellátásként adható szociális célú tűzifa
támogatásban, ahol
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív
korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékára jogosult, vagy a szociális gondoskodás

ISKOLALÁTOGATÁS
Október közepén a nyolcadik évfolyamosok ellátogattak Szőcsénypusztára, ahol
megtekintették a Széchenyi Zsigmond
Mezőgazdasági Szakképző Iskolát. A
tanulók először az intézményt bemutató
általános tájékoztatást kaptak, majd
ezután kisebb csoportokra osztva bejárhatták a különböző gyakorlati helyeket
is. Itt betekintést nyerhettek a különböző
gyakorlati órák menetébe, majd ezután
egy kiállítást láthattak.
A kiállított mezőgazdasági gépeket közelebbről is megnézhették, sőt ki is próbálhatták.

helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet szerinti települési támogatásra (e támogatások közül különösen lakhatási
támogatásra) jogosult személy él,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelnek,
c) valamint ahol létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe kerültek, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló
létfenntartási problémákkal küzdenek,
feltéve, ha a kérelmező háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át,
vagyona nincs és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
A szociális célú tűzifa támogatásról, a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett
ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve
méltányosságból történő elengedéséről a
Képviselő-testület jogosult dönteni.
Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon
lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és
családok számától.

A támogatás iránti kérelmet a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet
benyújtani a „Kérelem rendkívüli települési támogatás (szociális tűzifa) megállapításához” elnevezésű formanyomtatványon 2015. november 15. napjáig.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon emlékeztünk meg az 1956-os forradalomról. Az ünnepély
megszervezését idén a 8. évfolyam vállalta. A megemlékezésen iskolánk tanulóin és dolgozóin kívül részt
vettek a Zalakomári Óvoda nagycsoportosai is. Az
ünnepi műsorban felidéződtek a forradalom legemlékezetesebb eseményei, különböző versrészleteket és
zenés bejátszásokat valamint Nagy Imre beszédét is
hallhattuk. Az előadást mindvégig vetítés egészítette
ki, amelynek képsorai segítettek visszaidézni számunkra ezeket a jeles napokat. Az ünnepi megemlékezést a Szózat zárta. A műsort összeállította és a
tanulókat felkészítette: Martonné Somogyi Márta és
Fábián András osztályfőnökök.

Zalakomár
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselőtestülete 2015. augusztus 31-én
döntött arról, hogy a településen
élő
általános
iskolások
tanulmányaihoz tanszercsomaggal
kíván hozzájárulni.
A döntés nyomán, október elején
összesen 348 gyermek jutott tanszercsomaghoz- mely többek között pl. füzeteket, írószereket,
írólapot, rajzlapot, körzőt tartalmazott-, gyermekenként 2.000 Ft
összegben.
A Zalakomári Általános Iskolában
tanuló gyermekek csomagjaikat az
osztályfőnökök, míg a környező
települések általános iskoláiban
tanuló gyermekek csomagjaikat
szüleik közreműködésével vehették át.

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK
BÉRLETI DÍJÁNAK
FELÜLVIZSGÁLATA

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
az önkormányzati lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről szóló
9/2006. (V. 31.) számú rendeletének
29. § alapján „(1) A lakbérek mértékét évente – minden év november 30. napjáig felül kell vizsgálni
úgy, hogy értékállósága biztosított
legyen.
(2) A módosított új lakbért minden
év január 1. napjától kell alkalmazni.”
A lakbérek mértékét a Testület
utoljára a 17/2013. (XI.27.) számú
rendeletével módosította 2014.
január 01-ei hatállyal. A korábbi
180.-Ft./m2/hó összegről 250./m2/hó összegre emelkedett a
lakbérek mértéke.
A rendelet alapján a lakbérek
mértékét minden évben felül kell
vizsgálni, úgy hogy annak értékállósága biztosított legyen.
Mindezeket figyelembe véve a
Képviselő – testület a 97/2015. (X.
26.) határozatában döntött arról,
hogy az önkormányzati lakások
bérleti díját 2016. január 1.
napjával nem kívánja megemelni,
azok összege változatlanul 250 Ft/
m2/hó marad.

https://www.facebook.com
/kulturhaz/
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ÖNKORMÁNYZATI ÚTŐR
PROGRAM

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes
Államtitkársága szervezésében
önkormányzati útőr program
megvalósítására kerül sor
Zalakomár Nagyközségben.
A program: 2015. november 1.
- 2016. február 29. tart.
Zalakomár területi nagyságából
adódóan jelentős hosszúságú
bel-, illetve külterületi úttal rendelkezik, melynek karbantartása
nagy feladatot ró az önkormányzatra.
A járási startmunka mintaprogram célja az önkormányzatok kezelésében lévő utakon, közterületeken a közterületi rend megtartása és az
úthálózat használhatóságának
biztosítsa.
A program keretében teljesítendő
feladatok lesznek:
- az úttartozékok (pl. jelzőtáblák)
helyreállítása, tisztántartása,
- a láthatóságot zavaró növényzet gondozása,
- útburkolaton, útpadkán álló víz
elvezetése,
- vízelvezető rendszerek, műtárgyak (hidak, átereszek, burkolt
árkok) tisztítása, karbantartása,
- az útesztétikai célú növényzetgondozás,
- út menti hulladékgyűjtés, takarítás, valamint
- úthibák észlelése, jelentése és
kisebb úthibák javítása,
A program keretén belül három,
5 fős csoport végzi a munkákat
a településen, így összesen 15 fő
segédmunkás kerül foglalkoztatásra. A program megvalósításához szükséges eszközöket a pályázat részeként biztosítja a helyi
önkormányzat a csoportoknak.

GÓLYAHÍR
Nyár végén, és ősz elején hat
új kis lakóval nőtt Zalakomár
népessége. Szeretettel köszönjük őket!

- Szalai Anna Emma 2015.08.06.
- Bóczi Dorina Bianka 2015.08.10.
- Bogdán Zsófia Szilvia
2015.08.18.
- Bogdán Vanda 2015.08.18.
- Bogdán Milán 2015.09.19.
- Kispál Nóra 2015.09.22.

GAZDA-TÁBOR ZÁNKÁN
Az őszi szünetben iskolánk tíz felsős
tanulója vett részt Zánkán a „Diákgazdák Gazdaiskolája” nevű táborban. A
tábor elsődleges célja az volt, hogy a
gyermekekkel megismertessék a mezőgazdaság szépségét, ezért a diákok
mindennap érdekes foglalkozásokon
vettek részt. Az órákon a diákok a helyi
termékek előállításának lehetőségeivel,
a fenntarthatóság kérdésével valamint
állattartással és növénytermesztéssel
kapcsolatos feladatokkal foglalkoztak.
Délutánonként kirándulásokon vehettek részt, amelynek köszönhetően ellátogattak többek között a Kálimedencébe és a Balatonon is hajókáztak.
40 ÉVES A MIHÁLDI ÓVODA
2015.10.17-én ünnepelte a Zalakomári
Napköziotthonos Óvoda Miháldi Tagintézménye fennállásának 40 éves
jubileumát.
Az eseményt a Miháldi művelődési
házban Antalics Dénesné tagintézmény
vezető nyitotta meg. Ünnepi beszédében az óvodát érintő fontosabb állomásokat idézte fel 1975. szeptemberétől
napjainkig.
Cseresnyés Péter államtitkár háláját
fejezte ki, hogy két héten belül immár
másodszor vendégeskedhet a községben. A közelmúltban az idősek napján
vett részt, most pedig az óvoda ünnepén
lehet
jelen.
Gyurókovicsné Kóré Eszter Miháld
község alpolgármestere és a Szülői
Munkaközösség elnöke köszöntötte a
jelenlévőket. Beszédében megköszönte
az intézmény valamennyi dolgozójának színvonalas munkáját.
Az óvodások műsora a négy évszak
témakörre épült, majd a gyermekek és
dolgozók közös éneke következett.
Az Általános iskola tanulói zenésverses összeállítással színesítették a
délelőttöt.A Szülői Munkaközösség
tagjai Hófehérke és a hét törpe című
mese modern feldolgozásával lepték
meg a közönséget. A délelőtt a Napsugár együttes vidám hangulatú koncertjével folytatódott. Az ünnepi ebédre az
óvoda épületében került sor. Hidegtálak és sütemények mellől a szülinapi
torta se maradhatott el. Köszönjük a
fenntartó önkormányzatok támogatását, a szülők és dolgozók fáradságos
munkáját, amivel hozzájárultak a jeles
évforduló megünnepléséhez.

2015 november
ÁLLATOK VILÁGNAPJA AZ OVIBAN

Hagyományainkhoz híven,
október első hetében ismét
megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról.
Mivel gyermekeink érzelmi
világához nagyon közel
állnak az állatok, így jókedvűen, motiváltan, aktívan tevékenykedtek egész
héten át a felkínált sokszínű, gazdag programlehetőségek keretein belül.
Felvettük a kapcsolatot a
„Zalakomári Állatbarát”civil szervezet vezetőjével
Jánoki Veronikával, aki
örömmel elfogadta a meghívásunkat egy kötetlen
beszélgetésre. Színes, érdekes, gyermekközeli előadást tartott az állatvédelem fontosságáról. Magával hozta Prüntyikét, a
befogadott kóbor kutyuskát, akit a gyermekek kitörő örömmel fogadtak.
Együtt érzően hallgatták a
kis állat szomorú történetét, hányatatott sorsát.
Szintén nagy sikert aratott
mind a gyermekek mind a
felnőttek körében az állatsimogató. A szülők aktív
részesei voltak ennek az
eseménynek, szívesen

hozták be az óvoda udvarába a házi és ház körül
élő állataikat. Pónilovak,
kutyák, macskák, díszmadarak,
gyöngytyúkok,
nyulak, hörcsögök, libák,
kacsák simogatása mellett, a felelősségteljes
állattartás, állatgondozás
feladatait is megismerhették a gyermekek.
Az Állatok Világnapja
záró programjaként, „A
két jóbarát”…című színházi előadást nézhették
meg a gyermekek. A színvonalas, interaktív zenés
mesejáték témája megerősítette az állatszeretet,
az állatokról való gondoskodás fontosságát.
Hisszük, hogy programjainkkal is hozzájárulunk
ahhoz, hogy gyermekeink
a szűkebb és tágabb környezetük iránt és valamennyi élőlényért felelősséget érző felnőtté váljanak. Megtudhatják, hogy
miért fontos az ember
gondoskodása, az állatvédelem. Mit tehetnek ők,
gyerekek az állatok védelmében.

PAPÍRGYŰJTÉS
Fontosnak tartjuk már
óvodás korban megismertetni a gyermekekkel a
szemét szelektív osztályozását és gyűjtését, ezért
idén is meghirdettük az
őszi papírgyűjtési akciót.
Már napokkal a papír
elszállításának időpontja
előtt szorgalmasan hozták
a gyerekekés szüleik az
otthon feleslegessé vált
újságokat,
dobozokat.
Szépen gyűlt is a papírtenger minden csoport tera-

szán. Október 5-én a
következő
eredmény
született: Süni csoport
640 kg, Napocska csoport
600 kg, Méhecske csoport
400 kg, Pillangó csoport
260 kg, Virág csoport 180
kg, Maci csoport 180 kg.
Gratulálunk a 2015. őszi
papírgyűjtés Papírkirálya címet elnyert Süni
csoportnak!
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50 ÉVES A ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ
A KULTÚR
Mint hamuból a parazsat,
úgy kotrom elő évtizedes
emlékeim közül a Kultúrt.
Bizton állíthatom, hogy a
faluban nem volt olyan személy, akinek jobban beleívódott volna az emlékezetébe ez a ház, mint nekem.
Nekem anyám helyett anyám,
otthonom helyett otthonom,
játszótársam helyett játszótársam volt. Minden zugát, falát,
színét, illatát ismertem, tudtam,
hol van meleg, hol hűvös, hol
izgalmas, hol félelmetes, hol
egyszerűen csak egy ház.
Amikor kicsi voltam és édesanyám nem tudott kire hagyni
otthon, akkor mennem kellett
vele. Ő volt a takarítónő, a
jegyszedő a moziban és a fűtő
is egy személyben.
Általában délután mentem vele,
hiszen délelőtt óvoda volt vagy
iskola, de nyáron akár kétszer
is lementünk egy nap. Egész
apró gyerek voltam, fogtam a
kezét, bandukoltunk le a faluba,
ő a gondjaiba, én az álmaimba
merülve. Télen, nagy hóban,
hócipőben, nyáron lenge szoknyácskában, gondtalanul és
teljesen természetesen megélve
azt, hogy megyünk a Kultúrba.
Ő ment dolgozni, nekem pedig
menni kellett. Aztán, ahogy
nagyobbacska lettem, egyre
ritkábban kellett, otthagyott a
szomszédban, vagy rokonoknál,
vagy épp otthon. Jó gyerek
voltam, mindig szót fogadtam,
nem gyújtottam fel a házat.
Nos menjünk akkor.
Ahogy az utcán közeledtünk az
épület felé, előbb az egyik sarkát láttuk meg, mellette kis
füves tér volt, előtte parkoló 12 autónak. Már itt sejteni lehetett dolgokat arról, hogy mi, s
ki vár minket a házban: ha a
mozigépész (Gátvölgyi Jóska
bácsi) autója ott állt a parkolóban, akkor biztosra vehető volt,
hogy vagy mozi volt, vagy mozi
van, vagy mozi lesz. Aztán
közelebb érve láthattuk, ha
valaki kerékpárral érkezett,
hiszen a hirdetőtábla alatt, a
lépcső mellett ott volt a helye a
kerékpároknak. Egy ilyen kis
faluban, a 60-as 70-es években
még nem az autójáról, hanem a
kerékpárjáról ismertünk meg
sok embert. Ha ott volt valaki-

nek a bicaja, ott volt az ember is
valahol, a házban.
A Kultúrhoz vezető lépcsősor pár
lépcsőfokból állt, talán 4-5 fok
volt rajta, viszont jó hosszú volt,
és jókat lehetett ugrándozni rajta,
fel-le, jobbra-balra, és keresztbe.
A két szélét magasabb betonpárkány zárta lepihentem meg ugrándozás közben.
A lépcső után, rögtön jobbra egy
csúnya sötét vasajtó volt, mögötte
is csúnya volt, sötét, és egészen
érdekes szagkombinációja a tűzifának, szénnek, brikettnek és a
kazánban égő tűznek. A kazán
nagy volt, fekete és félelmetes.
Ijesztő hangokat adott, és vörösen
izzott. Mellette nagy halomban
ott volt a szén, a fa, szenesvödör,
vaslapát, piszkavas.
Féltem ott, rossz szag volt, sötét
volt, de meleg. Nem szerettem ott
lenni, szerencsére nem is kellett
soha egy-két percnél tovább. Ez a
kazán úgy működött, hogy jól fel
kellett fűteni, és amikor már elég
meleg volt, akkor egy elektromos
kapcsoló bekapcsolása után áramlott a meleg a mozi terembe.
Aztán a nagy üvegajtón túl következett igazán a Kultúrház.
Könyvtárral, klubszobával, mozi
teremmel és minden más járulékos helyiséggel.
A főbejáraton belépve jobbra és
balra is volt két ajtó. Két kis helyiség nyílt belőlük, mindkettőt
jegypénztárnak készíthették valójában, de csak a jobb oldali üzemelt ezzel a céllal.
A bal oldali….nem tudom…nem
volt ott semmi különös, vagy csak
lomtár volt?
A jobb oldaliban volt egy pult és
egy szék. Egyszemélyes szobácska
volt, ott árulta a mozijegyet a
Keresztanyám. Az egyik fal üvegből volt, rajta kis ablak, ott lehetett a jegyet átvenni és kifizetni.
Keresztanyám, Tóth Ferencné
Erzsi néni kedves, mosolygós, víg
kedélyű asszony volt. Egyetlen,
valójában ide köthető emlékem
róla, hogy a jegyek eladása után
számolta a bevételt. 10 fillérest, 20
fillérest, és a többit összerakta,
nagy tornyokat csinált belőle, és
amikor az összes pénzből torony
lett, akkor összeszámolta. Néha
segítettem neki, de akkor már
nagyobb voltam, iskolás. Az előtérből még egy ajtón keresztül
jutottunk el az előcsarnokba.

Innen nyílott bal kéz felől a
könyvtár, mellette a klubszoba,
szemben a büfé, jobb oldalon
pedig a mozi terem felé lehetett
továbbmenni.
Az előcsarnokban a fal fával volt
borítva. Mindkét oldalon, magasan a falburkolat felett fotók
voltak az akkori nagy és híres
színészek képeivel. 4-4 vagy 5-5
kép volt mindkét oldalon. Az
előcsarnok hideg volt, és visszhangzott. Jól lehetett kiabálni, de
azt senki sem szerette. És ha
kopogós cipő volt rajtam, az is
jól hangzott a cementlapon.
A könyvtár. A könyvtár maga
volt a csoda, a világ összes rejtélye, izgalma, szomorúsága és
boldogsága oda volt bezárva. Jó
meleg volt, és egészen különleges könyvillat. Mintha abban az
illatban is titkok, csodák lettek
volna elrejtve. A padlótól a plafonig könyvek, betűk, mesék,
történetek, színesek, szépek,
izgalmasak. A könyvtárban voltak szőnyegek és fotelek, ahova
be lehetett kuporodni egy-egy
mesekönyvvel és elfeledkezni
mindenről, ami körülvesz.
A bejárattól balra voltak a mesekönyvek polcai. A polcok után
volt egy ajtó, ott lehetett felmenni a padlásra. A feljáróban
és a padláslépcsőkön tárolták a
leselejtezett könyveket. Hosszúhosszú évekig porosodtak ott,
igazából azt nem tudom, hogy
mi lett aztán a sorsuk.
A padláson egy érdekes dolog
volt, galambok laktak ott, akik jó
nagy koszt csináltak.
A könyvtár fala mellett végigfutó
polcokon voltak a könyvek,
külön rendszerezve a felnőtteknek való könyvek, képeskönyvek, atlaszok, nyelvkönyvek. A
nagy, világos színű cserépkályha
mellett állt a könyvtáros néni
asztala, ott voltak az olvasójegyek, oda kellett visszavinni a
kiolvasott könyvet, és ott lehetett
kölcsönözni.
Manci néni (Hózensteiner Lászlóné) mindig nagyon csinos volt,
szép volt a frizurája, rúzsos volt
a szája és kölni illata volt. Anyuval sokat beszélgettek, én pedig a
cserépkályhához dőlve, vagy a
fotelba gömbölyödve hallgattam
őket.
Az előcsarnokból nyílt a klubszoba is. Itt is volt egy cserép-

kályha
futószőnyegek
voltak a parkettán, a szőnyegeken pedig asztalok,
székek. A klubszobából
nyílt a kultúrigazgató
bácsi
(Tibol-Gerencsér
József) irodája is.
A klubban a cserépkályha
barna volt és mindig jó
meleg. A falon rézkarcok
voltak, kis vitrinek, később
azt hiszem egy televízió
is…Sok időt töltöttem itt
is, de a legtöbbet a könyvtárban.
Az igazgató bácsi irodája
nagyon érdekes és izgalmas volt. Voltak szekrények, sok-sok papírral,
iratokkal,
fényképekkel,
mindenféle irodai, titokzatos dolgokkal. Ide nem
is szabadott akármikor
bemenni, csak ha volt bent
valaki, szóval ez nem volt
játszótér.
Az előcsarnokból nyílt
még a büfé, ami nem is
volt igazán büfé, mert ezt
a funkcióját csak évente
néhány alkalommal, bálok,
színházi előadások alkalmával töltötte be. Az előcsarnok egyik sarkánál
volt egy folyosó, itt volt a
mozi terem bejárata, az
öltözők, egy hátsó ajtó az
udvar felé és a mellékhelyiségek.
A mozi terem hatalmas
volt és mivel igazából nem
voltak ablakai, ezért sötét
is. És félelmetes. Voltak
ablakok, de belülről le
voltak zárva egy fából
készült spalettával, hogy a
mozielőadások alatt kellően sötét legyen a teremben. Aztán ha felkapcsolta
valaki a villanyt, –én még
nem értem fel akkoriban–,
akkor már nem volt félelmetes.
Nagyon sok széksor volt,
talán 13-15 is lehetett.
Piros, bőrhuzatos székek
voltak, amiket le kellett
hajtani, ha az ember le
akart ülni. Amikor felállt,
akkor pedig felhajtani. A
piros, rögzített széksorok
előtt voltak még székek,
ezek fából voltak és nem
volt párna rajtuk, így
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aztán oda senki sem szeretett
ülni. Ezeket a székeket Anyukám minden felmosás után
szépen sorba igazította, olyan
katonásan álltak, mintha vonalzóval húzták volna a sorokat.
A székek előtt pedig ott volt a
színpad. Poros, fapadlós színpad volt, amely ha mesélni
tudna, sok-sok téli estén át
tartana a meséje.
A nagy, vastag függöny sötétzöld volt, amit kézzel, egy
nagy tekerővel lehetett elhúzni. Én nem tudtam, mert kicsi
voltam még.
A színpadon állt egy igazi,
nagy, fekete zongora. Legtöbbször Lendvai Marika játszott
rajta, ő volt a "zene" a táncpróbákon, és a színházi előadásokon is. A nagy fekete
zongora nekem majdnem
akkora csoda volt, mint a
könyvek a könyvtárban. Csak
a könyvtárban mindig meleg
volt, a színpadon pedig mindig
hideg.
Az ember, aki a zongorán tud
játszani, ugyanolyan tehetséges, mint aki a könyveket írja.
És boldog is, mert hatalmas
tudás birtokában van. A színpadot körben függöny vette
körül, és egy kis lépcsőn le
lehetett menni az öltözőbe. Ott
is mindig hideg volt, nem
szerettem. Csak akkor fűtöttek,
ha rendezvény miatt használták az öltözőket.
A mozi teremben a széksorok
lépcsőzetesek voltak, jó nagyokat, vagy kettőt kellett
lépni, egy-egy szintnél. Aki a
legtetejére felért, az lehetett a
jutalma, hogy bemehetett a
gépészterembe. Persze csak
akkor, ha a bal oldalon ment
fel a széksorok mellett. Jobb
oldalon széksorok végénél a
falon volt a ventillátor, ahol a
kazánházból tódult be a meleg.A gépterembe nem mindenki mehetett be, idegenek
semmiképpen, egyedül én sem,
csak anyukámmal, ha neki ott
volt dolga.
Ott voltak a vetítőgépek,
amikkel a filmeket vetítették.
Nagy alumínium színű korong
alakú dobozokban voltak a
filmek. Azt a Jóska bácsi odavitte a géphez, befűzte a film
elejét, és indulhatott a vetítés.
És akkor ott mindig csendnek
és sötétnek kellett lennie.
Jóska Bácsi pedig végig felügyelte a vetítést, hogy min-
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den rendben legyen.
Néha a vetítés közben elszakadt a film, akkor tök sötét
lett, és várni kellett, amíg
helyreáll a rend. Ez általában
gyorsan megtörtént, de előfordult hosszabb javítási szünet
is. Én persze sosem maradhattam ott, meg aztán unalmas is
lett volna onnan nézni a filmet.
Mivel sokszor ott kellett töltenem a délutánt, majdnem
minden filmet megnéztem,
amit gyerekek megnézhettek.
Abban az időben fekete-fehér
magyar filmek és indiános
filmek voltak többségében.
Nem volt annyi öldöklős,
verekedős, háborúzós film,
mint mostanában.
Viszont a nagyfilm előtt mindig volt híradó, ami arra is jó
volt, hogy aki elkésett, az a
híradó és a nagyfilm közti
szünetben elfoglalhatta a helyét.
A piros széksorokba ült mindenki, az elől lévő székeket
csak akkor kellett használni,
ha sok néző jött a filmre.
Az első sor első és második
székén szokott ülni az Igazgató
Bácsi és Anyukám. Ezek voltak
a legközelebb az ajtóhoz, ha
még jegyet kellett kezelni,
vagy a villanyt felkapcsolni,
akkor ott érték el a leghamarabb. Aztán a többi széken
ültek a gyerekek, a felnőttek,
az idősebbek, a felső két sorban pedig a szerelmespárok.
Lassan sok év alatt az alsó
sorban ülők kisgyerekek egyre
feljebb ültek, szerelmes korukban a legfelső sorokba, aztán
amikor már annyira nem voltak szerelmesek, akkor lejjebb.
Mozi után aztán meg kellett
várnunk, amíg mindenki kimegy a teremből, és a vetítőből, és akkor le kellett kapcsolni a villanyt és bezárni az
ajtót. Persze a mozilátogatók
nem mentek általában rögtön
haza, még ott beszélgettek az
előcsarnokban, vagy kint az
ajtón kívül. Esetleg átmentek a
presszóba, megvitatni az élet
nagy dolgait. A mozi termen
túl igazából már nem sok
érdekes dolog volt. A két öltöző és a mellékhelyiségek. És
hátra az udvar felé egy ajtó,

amit nagyon ritkán szoktak használni.
Anyukám azon keresztül szokta a
tüzelőt behordani, meg talán
akkor nyitották ki, ha előadásra
jöttek szereplők, tehát az az ajtó
olyan "művészbejáró" lehetett
talán.
Amikor mozi volt, vagy más előadás, azt szerettem. Olyankor jött
a falu apraja és nagyja, mindenkit
ismertem, mindenki ismert engem
is.
Emlékeimben úgy él, hogy mozgalmas volt az élet a Kultúrban,
sok előadás, mozi, mindenféle
rendezvény volt. Voltak szakkörök is, néptánc csoport, énekkar,
hagyományőrző csoport.
Persze a mi dolgunk, vagyis
Anyukám dolga az volt, hogy
tisztaság legyen, rend legyen és
meleg. Ezek a dolgok teljesen
természetesek voltak a látogatóknak, soha senki nem gondolkodott azon, hogy mitől tiszta, mitől
meleg, miért van rend.
Annak úgy kellett lennie. És ha a
Mosó-patak melletti putrikban
élő cigánygyerekek az égből potyogtak volna, akkor is úgy kellett
volna lennie.
Ez volt a rend. És volt valaki, aki
igyekezett maximálisan betartani
és felügyelni, egy életen át. Az
Anyukám volt az.
Ő tudna mesélni még sok érdekességet, talán egyszer erre is sor
kerül.
És ő biztosan egészen másképp
adná elő a Kultúr történetét,
kettőjük közös történetét.
Az én emlékeim jórészt a gyerekkori, szükségből eltöltött idők
emlékei.
Egy másik részük pedig már a
szakkörökben, tánccsoportokban
aktívan eltöltött idők emlékei.
De erről majd egy másik történet
fog szólni....
(Skolik Ágnes)

2015 november
MOZOGJ VELÜNK!
Januártól új szolgáltatást
kínálunk a Zalakomári Művelődési Házban.
Moccanjunk együtt!
Várjuk
a
javaslatokat
emailben, facebook üzenetben, vagy személyesen, hogy
milyen mozgásformára lenne igénye a sportolni vágyóknak.
Amiből csemegézni lehet:
• fitnesz
• gerinctorna
• gyógytorna
• zumba
•
Január első napjaiban egy
megbeszélés után indulhat a
MOZGÁS!
A további részletekről folyamatos
tájékoztatást
adunk.
művház
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SULI SPORT

Jól szerepeltek sportolóink is a
különböző őszi versenyeken,
amelyeken számos érmet is szereztek:
Atlétika diákolimpia egyéni
bajnokság városkörnyéki döntő
(Nagykanizsa)
III. kcs. (5-6.o.): 600m futás:
3. Szőke Csenge
2. Nagy János
Kislabdahajítás: 2. Szőke Csenge
IV. kcs. (7-8.o.)
100m futás: 2. Major Tibor
Kislabdahajítás: 2. Bakonyi Kevin
3. Molnár Laura
Mezei futóverseny
(Nagykanizsa)
IV. kcs. (7-8.o.): 1. Szőke Renátó
Segesd- kupa regionális tollaslabda verseny
(Segesd)
IV. kcs. (7-8.o.): 5. Balázs Fanni
Tanulásban akadályozottak
atlétika diákolimpiája megyei
döntő
(Zalaegerszeg)
III. kcs. (5-7.o.): 800m futás:
1. Bogdán Erika
2. Bogdán Csilla
3. Bogdán Zsanett
1. Nagy József
2. Németh Bence
Távolugrás: 2. Bogdán Zsanett
300m futás: 1. Nagy József
IV. kcs. (8-9.o.):100m futás:
2. Major Tibor
Távolugrás: 2. Major Tibor
200m futás: 1. Major Tibor
3. Baranyai Patrik
Labdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő
(Nagykanizsa)
II. kcs.(3-4.o.): 2. Zalakomár (Horváth László, Bogdán Dávid, Horváth Krisztofer, Horváth Dániel,
Váradi Roland, Andrasek Ferenc,
Vajda Bálint, Takács Dominik,
Völfinger Zoltán)
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2014 március

PÁLYÁZAT

Mezei futó diákolimpia megyei
döntő
(Kiskanizsa)
II. kcs. (3-4.o.): 1. Bogdán Tibor
IV. kcs. (7-8.o.): 1. Szőke Renátó
AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE
JUTOTT. KÜLÖN GRATULÁL
ISKOLÁJA!

SPORT
Teke:
1. forduló: Magyar Cukor Manufaktúra SE - Zalakomár ESE 5:3
2. forduló: Zalakomár ESE - Lovászi
Bányász SK 5:3
3. forduló: Nagymizdó SE - Zalakomár ESE 7:1
4. forduló: Zalakomár ESE - Sárvár
KK 2:6
Asztalitenisz:
1. forduló: Zalakomár ESE - Polgárdi VSE 18:0
2. forduló: Baja - Zalakomár ESE
8:10

IDŐSEK NAPJA
2015.10.14-én Maci nagycsoportosaink az idősek családi hete rendezvény keretein belül a Zala
Megyei Idősek Otthonába látogattak el. Vidám hangulatú műsorukkal feledhetetlen szép perceket
szereztek az otthonban élő néniknek és bácsiknak.
Köszönjük a helyi önkormányzatnak, hogy vállalta a gyermekek
szállítását.

https://www.facebook.com
/zalakomar/
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