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Az önkormányzat hivatalos havilapja 
KOMÁRI HÍRMONDÓ 

FELHÍVÁS 
 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
a közterületeken lévő fákat ne 

metsszék meg, mert az egységes 
fásítás képét rongálnák ezzel. 

 
A felsőoktatási ösztöndíj kérelmek 

beadási határideje: március 31. 

Önkormányzati telephely 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 23-án határo-
zattal döntött arról, hogy meg kívánja vásárolni a Tavasz utcai, volt tüzépként ismert 
ingatlant. Közel egy évvel a döntés után, az önkormányzat 2016. január 13-án árverezés 
útján jutott hozzá 7.750.000.- forint összegért. A felelős gazdálkodásnak köszönhetően, 
hitel felvétele nélkül sikerült az ingatlant kifizetnünk. 

 

Az előző években az önkormányzatnak több 
alkalommal gondot jelentett, hogy nem állt 
rendelkezésre olyan ingatlan, ahol nagyobb 
mennyiségű alapanyagot tud tárolni. 
Ez volt az egyik oka annak, hogy a képviselő-
testület a megvásárlás mellett döntött. Emel-
lett a közmunka programok bővülésével a 
jövőben az eddigieknél is több helyre lesz 
szükségünk, amit szintén a volt tüzépen kívá-
nunk megoldani. 
A közel másfél hektáros terület rendbetétele 

megkezdődött, egyelőre közmunkásaink segít-
ségével. A jövőben az épületek felújítására 
pályázati forrásokat keresünk, hogy azok fel-
újítása ne terhelje az önkormányzat költségve-
tését.  
Hosszú távon a jelenleg a Közös Hivatal mö-
gött található műhelyt és raktárakat át kíván-
juk költöztetni az új ingatlanra, hogy az in-
tézmény környezetét rendbe téve, egy nagykö-
zség hivatalához méltó területet teremtsünk. 
 

FARSANG AZ ÓVODÁBAN 
 

 
 
2016.02.04-én a Virág kiscsoport nyitotta 
meg az óvoda idei farsangi idényét. A 
nyilvánosság elé első ízben kiálló csöppsé-
gek télűző, tavaszváró mondókákkal és 
énekekkel kápráztatták el szüleiket. 
Méhecske csoport Szutyejev: A gomba 
alatt - című meséjét adta elő. Nagy hang-
súlyt fektettek a jelmezek és a díszletek 
elkészítésére. Meglepetésként még egy 
esernyőtánccal is készültek. 
Pillangó csoport a hó hiányát próbálta 
kompenzálni azzal, hogy a lányok hópely-
heknek a fiúk pedig hóembereknek öltöz-
tek. Ötletes jelmezeikkel nagy sikert arat-
tak. 
Süni csoport vidám mókatornával alapozta 
meg műsorát. A falusi farsangok, mulatsá-
gok témakörét választották, melybe a 
jelenlévő szülőket és vendégeket is aktívan 
bevonták. Mondókáikban többek között a 
fánk- és rétes készítés is megjelent.  
Maci csoport idén lakodalmat tartott a 
farsangján: menyasszony, vőlegény, nász-
nép… mindenki jókedvűen énekelt, tán-
colt. 
A farsangi ünnepkört Napocska csopor-
tunk zárta medvetáncoltató műsorával. 
Ügyességi versenyek, tánc, zsákbamacska 
és a tombola színesítette a délutánokat. 

OVI-SULI 

Köszöntöm a Tisztelt Szülőket, 
leendő iskolás Gyermekeiket! 

 

Március 3-án, csütörtökön elkezdődött bemu-
tatkozó iskolai programunk. Megköszönöm a 
résztvevő szülők, s gyermekeik pozitív viszo-
nyát és aktivitását. Március hónapban 10-én 
és 19-én bemutató tanítást tekinthetnek meg 
az érdeklődők, március 19-én pedig komplex 
intézményi programmal állunk a szülők és 
gyermekeik részére. Szeretnénk, ha többen 
látogatnának el hozzánk, hogy megismerhes-
sék oktató-nevelő munkákat, intézményünk-
ben folyó pedagógiai-módszertani tevékeny-
ségünket. Programunkat április hónapban is 
folytatni kívánjuk.  
Várjuk Önöket a biztonság, bizalom s a nyi-
tottság jegyében! 
 

Szakáll Tibor, intézményvezető  
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TÁJÉKOZTATÓ NYELVVIZSGA- TÁMOGATÁSRÓL 

 
Zalakomár Nagyközség Ön-
kormányzat Képviselő- tes-
tülete a szociális gondosko-
dás helyi szabályairól szóló 
3/2015. (II. 25.) számú rende-
let 18. §- ban foglaltak sze-
rint támogatást nyújt az 
alapfokú, a középfokú- és a 
felsőfokú oktatásban részt-
vevő tanulók nyelvvizsgái 
megszerzéséhez. 
Az Önkormányzat a rende-
letben meghatározott tanu-
lók sikeres (közép- vagy 
felsőfokú) komplex nyelv-
vizsgáinak megszerzését 
támogatja, ha a tanuló élő 
idegen nyelvből tesz állami-
lag elismert nyelvvizsgát.  
 

A PÁLYÁZÓK KÖRE 
A támogatásra jogosult min-
den olyan, a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. tv. 
27. § (1) bekezdés szerinti 
nappali rendszerű iskolai okta-
tásban valamint felsőoktatási 
intézményben- nappali vagy 
levelező tagozaton- tanulmá-
nyokat folytató, a támogatási 
kérelem alapjául szolgáló 
nyelvvizsga megszerzésekor a 
huszonötödik életévét be nem 
töltött tanuló: 
a) akinek a támogatási 
kérelem benyújtását megelő-
zően legalább egy éve Zala-
komár közigazgatási területén 
van az érvényes lakó vagy 
tartózkodási helye, és 
b) alap- vagy középfokú 
nevelési-oktatási intézménnyel 
vagy felsőoktatási intézmény-
nyel tanulói jogviszonyban áll, 
és a jelen rendeletben megha-
tározott feltételeknek megfelel. 

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE ÉS 

FOLYÓSÍTÁSA 
A rendeletben megfogalmazott 
feltételek teljesülése esetén az 
Önkormányzat tanulónként és 
sikeres vizsgánként a vizsgadíj 
összegének 50%-át, de legfel-
jebb 20.000.- Ft-ot számla 
ellenében, utólagosan megtérí-
ti. 

AZ ÖSZTÖNDÍJ  
IGÉNYLÉSÉNEK MENETE 

A támogatási kérelmeket a 
Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság évente két alkalommal 
bírálja el, minden év május 31-
ei és november 30-ai határidő-
vel. A kérelmeket legkésőbb 
április 20-ig, illetve október 15-
ig kell benyújtani a Hivatal-
hoz. 
 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN  

VÉGZETT KIFIZETÉSEKRŐL 2015-BEN 

2015 évi Gyermekek táboroztatása, 
 ifjúsági rendezvények 

290000,-  

2015 évi Egyéb rendezvények 118000,- 
2015 évi Liturgikus költségek 315000,- 
2015 évi Egyéb karbantartási, felújítási, fenntartási 

költségek összesen a plébánia területén 
499000,- 

2015 évi Műszaki eszközök beszerzése 338000,- 
2015 évi Kiskomáromi temető költségei 

(szemétszállítás) 
200000,- 

 
Mivel a plébánia fenntartására, 
működtetésére a püspökség már 
nem bocsát rendelkezésre támoga-
tást, ezért nagy szükség van az 
egyházi hozzájárulás befizetéséből 
befolyt összegre. Ennek összege a 
képviselő testület döntése alapján 
2015.-ben 2500 Ft/fő, minden jöve-
delemmel rendelkező felnőtt eseté-
ben.  Köszönjük mindazoknak, akik 
ennek a kötelezettségnek eleget 
tesznek. Az egyházi hozzájárulá-
sokból, sírhelyekből befolyt összeg 
2015-ben: 2019700 Ft 
 

Toronyóránk felújítására összegyűlt 
adományok összege 2011-től: 
719455 Ft 

 
Tóber László, Pénztáros, 
Egyházközségi képviselő 

 

Farsang az iskolában 

Február közepén tartottuk isko-
lánkban a hagyományos álarcos 
bálunkat. 

A rendezvényre a tornateremben 
került sor, ahol sokan gyűltek össze, 
a tanulók mellett szülők és vendé-
gek is szép számban vettek részt az 
idei farsangon. 
A gyerekek közül sokan felöltöztek 
különböző jelmezekbe, főleg az 
alsós osztályok. Sok volt a csoportos 
produkció is, így láthattunk példá-
ul: kis kéményseprőket és takarító-
nőket is. A felvonulás utáni buliban 
nagyon jó volt a hangulat, minden-
ki kedvére kitáncolhatta magát.  
Az álarcos bált tombolasorsolás 
zárta, ahol értékes nyeremények 
találtak gazdára. 

Elindultak a 2016 évi START mintaprogramok 

2016. március 1. napjával elkez-
dődtek a Start munka mintaprog-
ramjai. 
 
A Mezőgazdasági program össze-
sen 18 fővel, a Belterületi közutak 
karbantartása program 34 fővel 
indult. A mezőgazdasági program-
ban részt vevők legfőbb feladata, az 
önkormányzati földek művelése, az 
azokból termelt termények árusítá-
sa, valamint a település virágosítá-
sa. Idei évben új a megszokottól 
eltérő virágfajták is megjelennek a 
településen.  
Ezek mellett a programban szerepel 
egy új fóliasátor készítése és egy 
mobilgarázs építése is. Idei évtől 
kezdődően a termények árusítása a 
hivatal udvarán egy új árusító 
pavilonban fog megtörténni, mely 
szintén a pályázat részét képezi.  
Másik programunk, a már említett 
Belterületi közutak karbantartása 
szintén március 1. napjával indult 
és 2017 február végéig tart. Az egy 
év alatt a brigád többek között, 
közel 3000m2-en fogja felújítani a 
település járdáit. 2015. évtől eltérő-
en ezek már nem javítások lesznek, 
hanem komplett utcákat fogunk 
térkövezni.  

A teljes Tavasz utca, az Ifjú-
ság-Tavasz utcákat összekötő 
járdaszakasz, a Petőfi-Kossuth 
(„pap dűlő”) a Rákóczi utca 
egyes részei új burkolatot 
kapnak. 
 

Látogatás a K&H Bankban 

 
Iskolánk első-második 
osztályos kisdiákjai a „ 
K&H Vigyázz, Kész, Pénz!” 
–Bankfiók mentorprogram 
keretében március elején a 
nagykanizsai K&H Bankba 
látogathattak el.  
A gyerekeket nagy szeretet-
tel fogadta Kovácsné Tóth 
Éva fiókigazgató, aki többek 
között elmondta, hogy a 
mentorprogram célja, hogy 
segítse a csapatot a „  
K&H Vigyázz, Kész, Pénz!” 
versenyre való felkészülés- 
 

ben. Így aztán a gyerekek a továb-
biakban tájékoztatást kaptak a 
banki hitelek fajtáiról, UV lámpa 
segítségével ellenőrizhették a pénz 
valódiságát, majd a hitel-és bank-
kártyán olvasható adatokról és a 
kártyák használatáról beszélget-
tek. Ügyfélként sorszámot húzhat-
tak és ügyeket intézhettek,látták a 
bankautomata javítását és a száz-
forintosok rolnizását is megfigyel-
hették, ezen kívül segédanyagot is 
kaptak a banki ügyek elintézései-
ről. A látogatás végén a szervezők 
ajándékkal is kedveskedtek nekik, 
és minden diák kapott egy felfúj-
ható K&H-s vízilabdát. A prog-
ramban részt vevő csapatot, név 
szerint: Kardics Kristóf 1.b, Laka-
tos Máté 2.b, Horváth Zalán 2.b és 
Bogdán Dénes 2.a osztályos tanu-
lót Szita Edina felkészítő tanár 
kísérte el.  
 

A KÉRELEMNEK  
TARTALMAZNIA KELL 
a) a nyelvvizsga-bizonyítvány 
másolatát, 
b) a nyelvvizsga díjának befi-
zetését igazoló számlát, 
c) a tanulói jogviszony igazo-
lására szolgáló dokumentu-
mot, 
d) a vizsgázó lakcímet igazoló 
hatósági igazolványának 
fénymásolatát. 
A kérelmeket a fent jelzett 
időtartam alatt a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal 
igazgatási ügyintézőjéhez kell 
eljuttatni, ügyfélfogadási idő-
ben. 
A kérelmek beszerezhetők a 
Zalakomári Közös Önkor-
mányzati Hivatal portai recep-
cióján, valamint elérhetők 
Zalakomár nagyközség hon-
lapjáról. 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
Zalakomári Közös Önkor-
mányzati Hivatal, 8751 Zala-
komár Tavasz u. 13., 9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/ 16. 
mellék/e-mail: 
gyamugy@zalakomar.hu 
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Madárkiállításon jártunk 

Napocska csoportos óvodásaink 2016.02.12-én 
pénteken délelőtt nagy érdeklődéssel vettek 
részt Balatonmagyaród Község Önkormányzata 
által megszervezett VI. Galamb, díszmadár és 
aprójószág kiállításon.  
 

A Balatonmagyaródi 
Művelődési Házban a 
gyerekek számtalan 
különleges szárnyast és 
aprójószágot ismerhettek 
meg. A kalitkákban 
galambok, papagájok, 
zebrapintyek, kanárik, 
fürjek, tyúkok, kakasok 
sorakoztak, illetve tenge-
ri malacok és nyulak is 
várták a kíváncsi gyer-  

meksereget. Bízunk benne, 
hogy az átélt élmény 
hatására óvodásaink közül 
a jövő felelős díszmadár- 
és aprójószág tenyésztői 
kerülnek majd ki.        
Köszönjük Zalakomár 
Nagyközség Önkormány-
zatnak, hogy biztosította a 
gyermekek kiállításra való 
eljutását. 
 

BUDAPESTI KIRÁNDULÁS 
 

A „Határtalanul” pályázat programele-
me és előkészítése volt az a budapesti 
kirándulás, amelyen február végén 
vehettünk részt. 

 
Reggel hét órára a vasútállomásra volt 
megbeszélve a találkozó, és amikor meg-
érkeztünk mindenkin látszott, hogy az 
izgalomtól alig aludt valamit. Rövid vára-
kozás után már hallottuk is a hangot, hogy 
Nagykanizsa felől érkezik a vonat, min-
denki álljon a sárga csík mögé. Felszállás 
után mindenki megkezdte a reggelijét. 
Kártyajátékokkal, olvasással, zenehallga-
tással és beszélgetéssel ütöttük el az időt. 
Három órával később, amikor megláttuk a 
Budapest és Kelenföld táblát mindenki 
elővette a telefonját vagy fényképezőgépét 
és sorra készítette a képeket az érkezé-
sünkről. 
A Déli pályaudvarról leszállva célba vet-
tük a Budai várat. Körülbelül kétszáz 
lépcsőt kellet megmásznunk, (mert a lift  

elromlott) hogy felérjünk, és megcsodál-
hassuk azt a fenséges panorámát, ami 
onnan tárult a szemünk elé. Láthattuk a 
Parlamentet, és a Mátyás templomot is. 
Igaz, csak kívülről, de így is gyönyörűek 
voltak. Aztán még a Magyarság házát is 
meglátogattuk. Aki igazán szereti a hazá-
ját, az imádni fogja ezt a kiállítást. Kosz-
tolányi Dezső összegyűjtötte a tíz leg-
szebb magyar szót, köztük: anya, gyöngy, 
szűz, ősz, kard, vér, csók, sír, láng, szív. 
Minden szónak külön szobája volt, min-
degyiknek írtak a szépségéről.  
Már az is nagyon jó időtöltés volt, hogy 
az utcán sétálgathattunk, hiszen közben 
gyönyörködhettünk a páratlan kilátásban 
is. Aztán odaértünk utolsó úti célunkhoz, 
a Hadtörténeti Múzeumhoz. Szerencsére 
az Igazgató Úr szereti a történelmet, és 
sokat tudott mesélni nekünk, a tárgyak-
ról, eseményekről. 
Nagyon elfáradtunk a kiránduláson, de 
maradt annyi energiánk még, hogy ébren 
töltsük el a hazafelé vezető utat is. Fél 
kilenckor értünk haza, és a vasútállomá-
son már mindenkit vártak a szülei. Haza-
felé az úton élménybeszámolót tartottunk 
a kiránduláson látottakról. 
Nagyon évezte mindenki a kirándulást, és 
reméljük még sok hasonló, feledhetetlen 
élményben lehet részünk. 

 

 
Opra Rebeka, Lajos Petra 8.a 

 

Balatonszemesen jártunk 

 

Iskolánk hittanosai 
február közepén egy 
ifjúsági találkozón vet-
tek részt Balatonszeme-
sen. 
 
Mint ahogy azt Győry 
Bernadett, hitoktató, 
kísérő nevelő elmondta, a 
diákok tanítást hallgattak 
Nyeste Páltól, a nagyka-
nizsai Piarista iskola 
igazgatójától. Azután 
csoportos beszélgetésen 
vettek részt, ahol Molnár 
Attila újudvari plébános  

arról mesélt nekik, hogy 
egy javító intézet lelké-
sze. A gyerekek érdek-
lődve hallgatták az Atya 
előadását az ott élő fia-
talkorúakról.  
 

Ebédidőben a résztvevők 
lesétáltak a Balaton part-
ra, ahol az aznapi esemé-
nyekről beszélgettek. 
Mindannyian egy kelle-
mes és nagyon tartalmas 
napot tölthettek el ezen a 
találkozón. 
 
 

lámkérdésekre is választ 
kellett adnia a csapatok-
nak, amely még izgalma-
sabbá tette a versenyt. 
Az elején még szoros volt 
az állás, szinte fej-fej mel-
lett küzdöttek a csapatok, 
aztán a végére az alábbi 
eredmények születtek: 
 
1.„Terebás" 8.a (Opra 
Rebeka; Horváth Stefánia 
Réka; Tóth Bálint) 
2.Csajok 7.a  (Kérges 
Mira; Lakatos Rebeka; 
Debrei Veronika) 
3.Los Angeles 8.b (Szőke 
Renátó; Boros Martin; 
Molnár Laura) 

 
A legjobban szereplő csa-

patok jutalomban 
 részesültek. 

 
 

TE IS LÁSD A ZENÉT! 
 
Ez volt a címe annak a 
hangversenynek, amelyen 
a nagykanizsai KLIK jóvol-
tából huszonhárom felsős 
diák és két kísérő nevelő 
vehetett részt iskolánkból 
is.  
A közel kétórás koncerten 
Szentpéteri Csilla zongora-
művész vezette végig a gye-
rekeket a különböző zenei 
korokon és stílusokon, mi-
közben a klasszikus műveket 
saját feldolgozásában mutat-
ta be. A páratlan zenei él-
ményt tovább színesítette a 
nézők szeme elé táruló lát-
vány, amelyet négy hatal-
mas LED képernyőn tekint-
hettek meg, valamint a 
nagykanizsai zene és művé-
szeti iskolások produkciói is. 
A közönség az előadáson 
többek között Mozart, Bach, 
Beethoven és Liszt Ferenc 
darabokat is hallhatott, de a 
művésznő együttese kísére-
tében több saját szerzeményt 
is előadott. 
 

KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY 

 

 
Februárban komplex 
tanulmányi versenyen 
vehettek részt iskolánk 
felsős diákjai, amelyet 
Hajmásiné Török 
Gyöngyi tanárnő szer-
vezett.  
A megmérettetésre tize-
negy csapat nevezett be. 
A feladatok változatosak 
voltak, és elsősorban 
nem tárgyi tudást, ha-
nem általános ismerete-
ket igényeltek. A bioló-
giától a magyaron és a 
történelmen át egészen a 
földrajzig sokféle érde-
kes feladat volt, de vil- 

Védőnői tanácsadó rendbetétele 

 
Idei év elején megújult a kiskomáromi védőnői 
tanácsadó járófelülete. Az ÁNTSZ által több alka-
lommal kifogásolt régi parkettát sikerült megfelelő 
borítással ellátni. A munkálatok elvégzését köz-
munka keretében sikerült megvalósítani. 
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Az Egyetértés 

Sport  

Egyesület 

beszámolója 
 

Az Egyesület 2015-ben is 3 
szakosztállyal működhetett, 
amelyek eredményei a 
következőkben olvasható-
ak. A zalakomári asztalite-
nisz szakosztály NBII-ban a 
4. helyen áll, megyei baj-
nokságba pedig a második 
helyen. 
Megyei Labdarúgó II. osz-
tályban felnőtt és az ifjúsá-
gi csapat is az első helyen 
telel jelenleg csapatunk. A 
2015/2016-os bajnokságban 
az NBII-es osztályban a 7. 
helyen zárta az őszi idényt 
teke csapatunk. 
2015-ös bevételeink, 
amik működésünket 
segítették: 
- önkormányzati támoga-
tás:  3.000.000 Ft 
- szponzorációs támogatás:  
190.000 Ft 
- Tagdíj: 17.000 Ft 
Az elkövetkező évben is 
szeretnénk, ha a zalakomári 
sportélet hasonló vagy 
ennél is jobb eredményeket 
érhetne el, még több fiatalt 
sikerüljön felkarolni, és egy 
U14-es focicsapat is elin-
dulhasson.  
Az ESE beszámolóját a 
Képviselő-testület elfogadta 
és a 2016. év első fél évére 
1,5 millió forintos támoga-
tással biztosított az ESE 
működését. 

ÚJABB FONTOS RANGADÓT NYERTEK A FOCISTÁK 

A tavaszi szezon nyitófordulójában 
mind a felnőtt mind az ifjúsági lab-
darúgó csapataink magabiztos győ-
zelmet aratottak a közvetlen üldöző 
Pölöske felett és továbbra is maga-
biztosan vezetik a tabellát. 
 
Felnőtt:  
Flexibil Top-Zalakomár – Pölöske 4-
0 (2-0) 
Zalakomár. Jv.: Siket L. 
Zalakomár: Tóth-Pajor M. - Tóth-Pajor 
Sz., Horváth T., Baranyai Z., Horváth 
Zs., Fenusz, Tarnóczai, Fábián S. (Ko-
vács T.), Horváth J. (ifj. Mutter), Mada-
rász, Horváth L. (Tinó). Edző: Mutter 
Attila. 
Pölöske: Tóth Gy. - Kecskés, Kosaras, 
Tüh, Gaál (Mészáros), Ágoston, Vida, 
Soós B., Soós M., Tricsli, Balog (Csilits). 
Edző: Balog Zoltán. 
A hazaiak annak tudatában léptek 
pályára, ha ezt a találkozót megnyerik, 
nagy lélektani előnyre tehetnek szert 

az üldözőkkel szemben. Ennek 
függvényében a találkozó elején 
nagy nyomást gyakoroltak a 
vendégekre, sorra alakították ki 
helyzeteiket, és gyorsan meg is 
szerezték a vezetést, amelyet 
tovább növeltek a félidő végén. 
Fordulást követően a Pölöske 
mezőnyben ügyesen játszott, de 
kapura továbbra is veszélyte-
lennek bizonyult, a listavezető 
pedig gyors támadásokat vezet-
ve sorra alakította ki nagyobb-
nál nagyobb helyzeteit, melyből 
még néhányat értékesített is.  
 

Összességében a forduló rang-
adóján nagy iramú mérkőzést 
láthattak a nézők, ahol a győ-
zelmet nagyon akaró, jól felké-
szített Zalakomár esélyt sem 
adott az egyébként szervezett 
Pölöskének. 
 

Gólszerzők: Horváth J., Tinó, 
Madarász, Fenusz. Jók: az egész 
csapat, ill. senki.  
Ifjúsági: Flexibil Top-
Zalakomár-Pölöske 9-2. 
Gólszerzők: Horváth J. (4), 
Madarász Sz. (2), Kovács K., 
Makai, Kuti I., ill. Csilits, Vass. 
 
Teke eredmények: 
15. forduló: Sárvár - Zalakomár 
ESE 5-3 
16. forduló: Zalakomár ESE – 
Horváth Gravitáció TKSE 7-1 
 
Asztalitenisz eredmények: 
10. forduló: Polgárdi VSE - 
Zalakomár ESE 1:17 
12. forduló: Zalakomár ESE – 
Baja 14:4 
13. forduló: Komló - Zalako-
már ESE 5:13 
 

Aki kíváncsi … menjen 
 ISKOLÁBA! 

Papírzsebkendő helyett színházlátogatás című akció kere-
tében zenés mesejáték repítette el a Zalakomári 
Napköziotthonos Óvoda Maci csoportosait IV. Töhötöm 
király birodalmába. 
 
 A nagykanizsai HSMK színháztermében 2016.02.24-én rácso-
dálkozó tekintetek, zenére izgő-mozgó lábak és tapsoló kezek 
jelezték, hogy bizony mindenkinek tanulnia, dolgoznia kell: 
még a királykisasszonyoknak is! 

 

HÜLLŐK AZ ISKOLÁBAN 

Tanulóink nem kis örömére idén is meg-
rendezte egzotikus kiállítását iskolánk-
ban Gyöngyösi Miklós siófoki hüllőtar-
tó.A rendhagyó állatbemutatón a gyere-
kek többféle egzotikus állattal is talál-
kozhattak: 8 féle kígyóval, 2 madárpók-
kal, egy gekkóval és varánusszal ismer-
kedhettek meg közelebbről a tanulók. Az 
érdeklődők a kiállított állatokat nem csak 
megtekinthették, de meg is foghatták. A 
kiállító tájékoztatást adott a gyerekeknek 
a bemutatott élőlényekről, és szívesen 
válaszolt a felmerülő kérdésekre is. So-
kan fényképeztették le magukat a kí-
gyókkal, de akinek ez nem volt ínyére, az 
a kiállítás melletti kis üzletben ajándék-
tárgy vásárlásra is lehetőséget kapott. 
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Művelődési Ház 

 

EGÉSZSÉGNAP MÁRCIUS 19-ÉN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN! 
 

16 órakor egy átmozgató közös edzéssel indítunk. Edzés után be-
szélgetünk az egészséges táplálkozás alapköveiről makró illetve 
mikró tápanyagokról és egy interaktív beszélgetéssel folytatjuk 

igény szerint cél orientált táplálkozásra is rátérünk. 
A programot 18 órakor hangfürdő zárja. 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit  

szeretettel várunk! 


