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2016. DECEMBER 

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

I HÍR  

2016.11.28-án a Zalakomári 
Napköziotthonos Óvodában is 
meggyújtottuk Csárdi Tamás 
polgármester úr közreműködésé-
vel az adventi koszorú első gyer-
tyáját. 

 
 A várakozás meghitt hangulatát a 
Süni csoportos gyermekek műsora 
fokozta. Játékukkal felelevenítették a 
Négy gyertya meséjét, majd Törő 
Zsóka: Égi küldött című versével 
kívántak „gyönyörű ünnepet”.  
Gyertyagyújtás után, Marci atyára 
emlékezve énekeltük el a tőle tanult 
„Jól vigyázz kicsi kéz…” kezdetű dalt. 
 

 
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újévet kíván  

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zalakomári Közös  
Önkormányzati Hivatal valamennyi dolgozója 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
Iskolánkban hagyományainkhoz hí-
ven idén is minden pénteken közös 
gyertyagyújtással készülünk az ünne-
pekre. 

 
A rövid kis műsorban a párhuzamos évfo-
lyamok szerepelnek, így az alsós és felsős 
gyerekek rövid kis műsorral – versekkel, 
dalokkal, ismertető szövegekkel – mutat-
ják be az adventhez kapcsolódó legismer-
tebb szokásokat, hagyományokat. A közös 
felkészülés arra is jó, hogy a volt tanító 
nénik kicsit „visszakapják” egykori diákja-
ikat. A műsorok végén pedig kicsik és 
nagyok együtt gyújtják meg az adventi 
koszorú gyertyáit. 
 

Meghívó 
Szeretettel meghívjuk Önt 
és kedves családját 2016. 
december 16-án, 17 órakor 
kezdődő karácsonyi ünnep-
ségünkre. 
 
Fellépnek a helyi óvodások, 
iskolások és a Művelődési 
Ház csoportjai. 

-MűvHáz 
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Lakhatási támogatás 
Zalakomár Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő- testülete értesíti a la-
kosságot, hogy a szociális gondosko-
dás helyi szabályairól szóló 3/2015. 
(II. 25.) számú rendelet (a továbbiak-
ban: R.) alapján a lakhatási támogatás 
2017. január 1. napjától legfeljebb 
2017. december 31. napjáig az alábbi 
jogosultsági feltételek teljesülése 
mellett kerülhet megállapításra: 
 
A R. 12. § (6) bekezdése alapján: 
„A lakhatási támogatás egy hónapra jutó 
összege: 
a) 4.000 Ft, amennyiben a kérelmező 
háztartásában az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem nem éri el az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 80 %-át,  
b) 3.000 Ft, amennyiben a kérelmező 
háztartásában az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem eléri az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
80 %-át, de nem haladja meg az öregségi  

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
130 %-át, 
c) a lakhatási támogatás egy hónapra jutó 
összege 2.000 Ft az a)-b) pontok alá nem 
tartozó esetben.” 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal portai re-
cepcióján, valamint elérhetők Zalakomár 
nagyközség honlapjáról. 
 
A kérelmeket a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal igazgatási 
ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfél-
fogadási időben, 2017. január 2.-tól. 
 
Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a 
támogatást kizárólag az a személy igényel-
heti, aki az áram- vagy gázszolgáltatóval 
szerződéses jogviszonyban áll.  
 
További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 
8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék 
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 

MEGTERVEZTÜK, ELKÉSZÍTETTÜK 
 
Az óvoda épületének főbejáratánál lévő két 
gömbtuja eltávolítását egyrészt nagy méretük, 
másrészt a lombjukban gyakran előforduló da-
rázsfészkek tették indokolttá.  

 
Az így megüresedett füves terület helyére egy mo-
dern, egyedi kert terve született meg.  
A fenntartó hozzájárulása után az őszi szünetben 
kezdődtek el a kivitelezési munkálatok. 
Első lépésként a felesleges földmennyiség elhordására 
került sor. Ezt követően a betonszegélyek lerakása, 
geotextília, kavics és faapríték leterítése zajlott, majd a 
dísznövények beültetése után alakult ki a látványos, 
végleges kép. 
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani Csárdi Ta-
másnak Zalakomár, Miháld, Pat és Sand Községek 
Napközi Otthonos Óvodai Intézményi Társulása elnö-
kének és Németh Zoltán egyéni vállalkozónak hogy 
biztosították a parkosításhoz az anyagi szükségleteket.  
Továbbá köszönjük az óvoda valamennyi dolgozójá-
nak aktív közreműködését a tervezésben, lebonyolí-
tásban, kivitelezésben, mellyel hozzájárultak ahhoz, 
hogy egy szép előkerttel gazdagodott az óvoda kör-
nyezete. 

 

Világfa ültetése 
  
A világfa ültetésére, 2016. 
november 17-én került sor 
a Zalakomári Általános 
Iskolában.  
 
A faültetésen az iskola vala-
mennyi tanulója és dolgozója 
részt vett. (körülbelül 300 fő). 
A fát az iskola előtti parkba 
ültettük el, egy korábban 
kiszáradás miatt kivágott 
beteg fa helyére.  
A gyerekek nagyon lelkesen 
vettek részt a programon, 
amelyen egy virágos kőrisfát 
ültettünk el világfaként. Az 
iskola udvarán a következő 
hetekben körülbelül 30 facse-
mete kerül még elültetésre, 
melyben a gyerekek szintén 
aktívan részt vesznek majd. 

TISZTELT LAKOSSÁG! 
 
Zalakomár Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő- testülete értesíti a la-
kosságot, hogy a szociális gondosko-
dás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 
25.) számú rendelet (a továbbiakban: 
R.) alapján az étkezési támogatás 
2017. január 1. napjától legfeljebb 
2017. december 31. napjáig az alábbi 
jogosultsági feltételek teljesülése mel-
lett kerülhet megállapításra: 
 
A R. 13. § (1) bekezdése alapján: 
„Települési támogatásként étkezési támo-
gatásban részesíthető az az óvodába és 
általános iskolába járó gyermek, aki rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre 
nem jogosult és a család tagjai egyikének 
sincs vagyona, részükre az önkormányzat 
a gyermekétkezési térítési díjat 100%-ban 
átvállalja.” 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a 
továbbiakban: Gyvt.) 19. § (7) bekezdése 
szerint pedig: 
„Vagyon alatt azt a hasznosítható ingat-
lant, járművet, továbbá vagyoni értékű 
jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó 
értéke a gyermeket gondozó családban 
a) külön-külön számítva az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének húszszoro-
sát, vagy 
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének hetvenszeresét 
meghaladja, azzal, hogy nem minősül 
vagyonnak az az ingatlan, amelyben a 
szülő vagy a tartásra köteles más törvé-
nyes képviselő életvitelszerűen lakik, az a 
vagyoni értékű jog, amely az általuk la-
kott ingatlanon áll fenn, továbbá a moz-
gáskorlátozottságra vagy tartós betegség-
re tekintettel fenntartott gépjármű.” 
A fentiek alapján a kérelem benyújtásá-
hoz mellékletek csatolására (pl. munkálta-
tó igazolásra) nincs szükség, a család 
jövedelmi helyzetét a hatóság nem vizs-
gálja.  
A kérelem elbírálása során egyetlen 
mérvadó tény, a vagyon megléte. A va-
gyon fogalmát a Gyvt. határozza meg, 
mely szerint akkor tekinthető vagyonnak 
egy hasznosítható ingatlan/gépjármű, ha 
annak egy főre jutó értéke az 570.000 Ft-
ot vagy az 1.995.000 Ft-ot eléri. 
 
A kérelmeket a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal igazgatási 
ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfél-
fogadási időben, 2017. január 2.-tól. 
 
További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hiva-
tal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék 
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 
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Ovi-hírek 

Őszi papírgyűjtés 
 
A 2016/2017 nevelési évben is 
meghirdettük őszi papírgyűjtési 
akciónkat.  
Az óvodai csoportteraszokon bő egy 
hónap alatt összegyűlt jelentős pa-
pírmennyiséget 2016.11.17-én szállí-
tották el.  
A szorgalmas gyűjtögetés eredmé-
nyét az alábbi táblázat tartalmazza: 
Csoport Összegyűjtött papír meny-
nyisége 
 
Méhecske csoport 950 kg 
Pillangó csoport  620 kg 
Virág csoport  400 kg 
Katica csoport  400 kg 
Süni csoport  260 kg 
 
Köszönjük a szülők és dolgozók aktív 
közreműködését. 
Gratulálunk a „2016. őszi papírgyűj-
tés Papírkirálya” címet elnyert Mé-
hecske csoportnak! 

MÁRTON NAP 
Óvodai nevelésünk fon-
tos része a régi szokások 
felelevenítése. 
 
„Egy egészséges társada-
lom megbecsüli elődei jó 
hagyományait, mert azok 
távoli korokról tanúskod-
nak, s mert általuk ismer-
heti meg igazán önmagát.” 
Szent Márton ünnepnap-
jához november 11-éhez 
számos népszokás, néphit 
kapcsolódik. 
November második heté-
ben Méhecske nagycso-
portosaink mindennapjai-
ba is beloptuk ennek egy 
töredékét. 
Megismerkedhettek Már-
ton legendájával, Márton  

napi libás játékokat ját-
szottunk, libás mondóká-
val, énekekkel gazdagod-
tak.  Libazsíros kenyeret 
ettünk, hiszen „Ki Már-
ton napján libát nem 
eszik, egész évben éhe-
zik.” 
Közösen sütöttük meg 
„szeretet süteményün-
ket.” A finomságot ketté-
törve (ahogy Márton 
osztotta meg köpenyét a 
fázó koldussal) mutathat-
ták ki szeretetüket egy-
más felé a gyerekek. 
Nekünk pedagógusoknak 
nagyon sok mindent 
elárult egy-egy gyermek-
ről ez az egyszerű csele-
kedet. 

Az „adni jó” érzést tapasz-
talhatták azáltal, hogy 
süteményeinket kis ko-
sárba rakva végigjártuk az 
óvoda többi csoportját, 
majd libás dalainkat éne-
kelve ellátogattunk a kö-
zelünkben található in-
tézményekbe. Sétánk 
közben, akivel találkoz-
tunk megosztottuk Már-
ton legendáját, s megkí-
náltuk „szeretet sütink-
ből”. Öröm volt látni a 
csodálkozó arcokat, hi-
szen sajnos egyre keve-
sebbszer van részünk 
ilyen meglepetésekben. 
 

Múzeumlátogatás 
 
November 17-én óvodánk 
Süni és Méhecske csoportja 
ismét ellátogatott a nagyka-
nizsai Thúry György Múze-
umba.  
 

 
Bea néni, a múzeum munkatár-
sa ezúttal a kelta kori harcosról 
és a római kori emberről mesélt  
a gyerekeknek. Kivetítőn meg-
mutatta nekik az akkori embe-
rek öltözködését, életmódjukat, 
környezetüket. A gyerekek ér-
deklődve figyeltek és bátran 
kérdeztek is Bea nénitől. 
Kipróbálhatták a mozaikragasz-
tást, ami nagyon tetszett az 
apróságoknak. Később a kis-
lányok gyöngyöt fűztek, a kisfi-
úk pedig pajzsot díszítettek 
maguknak, amit haza is hozhat-
tak.  
Jó hangulatban telt a délelőtt, az 
ovisok sok új ismerettel gazda-
godtak, és már most várják  
a következő látogatást. 

UDVARTAKARÍTÁS 
 

Óvodánkban 2016.11.24-én őszi udvartakarí-
tást szerveztünk. Délelőtt a gyermekek 
ügyeskedtek, gyűjtötték a fák alatt a levele-
ket, majd délután a szülők közreműködésé-
vel varázsoltuk szebbé udvarunkat. 
 

 
 
A munka nagyon jó hangulatban telt. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni a tevékenységben 
résztvevő szülők munkáját. 

Szülői fórum 
 
2016.11.22-én a beszoktatás tapasztalatainak megbeszélésére hívtuk 
meg a mini csoportos gyermekek szüleit.  
A megjelent szülők megfelelőnek tartják az óvoda beszoktatási gyakorlatát. 
Elégedettek az első hónapok történéseivel, gyermekük beilleszkedésével, 
fejlődésével. A kötetlen beszélgetés során igyekeztünk betekintést nyújtani a 
csoport életébe, emellett segítséget is kaptunk a gyermekek egyéniségének 
jobb megismeréséhez. Szeretnénk, ha a jövőben az ilyen rendezvényeken több 
szülő venne részt, hiszen közös célunk a gyermekek erkölcsi,értelmi, érzelmi 
és szocializációs fejlődésének segítése. 
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Suli-hírek 

Rendhagyó irodalom és 
történelem óra 

 
Rendhagyó órák keretében ismerked-
hettek iskolánk nyolcadikosai a Mura-
vidéki kortárs magyar irodalommal 
illetve a Zrínyi-család történetével. Az 
előadó Zágorec-Csuka Judit szlovéniai 
magyar költő-írónő, műfordító volt, 
aki versei kapcsán sok mindenről 
mesélt a diákoknak. A könyvtár fel-
újított olvasótermében tartott 
magyarórán, a költőnő röviden ismer-
tette írói munkásságát, majd saját 
verseiből olvasott fel az érdeklődők-
nek. A versek kapcsán beszélt azokról 
a kötetekről, folyóiratokról, amelye-
ket ajándékba hozott a könyvtár szá-
mára, valamint a Mura-vidéki magyar 
irodalomról is. Az előadás utáni kötet-
len beszélgetésen pedig a tanulók 
tehettek fel kérdéseket az olvasott 
versekkel és a hallottakkal kapcsolat-
ban.  

 
A rendhagyó óra a magyar teremben 
folyatódott, ahol vetítéssel egybekö-
tött bemutató hangzott el a Zrínyi-
család történetéről.  
Ezután az írónő készségesen adott 
interjút a Suli Magazin számára, és 
búcsúzóul megajándékozta a résztve-
vőket saját verseinek dedikált példá-
nyaival. 

KÖRZETI RAJZVERSENY 
Októberben körzeti rajzversenyt hir-
detett a Zalakomári Általános Iskola. 
A tanulóknak különböző témákhoz 
kellett rajzot készíteni.  
Az 1.-4. osztályosok „Az állatok farsangja”, 
az 5.-6. osztályosok a „Petruska” című 
zeneműveket illusztrálták, míg a 7.-8. osz-
tályosok cipőtanulmányt készítettek. 
A pályázatra nyolcvannyolc alkotás érke-
zett. A legjobban szereplő tanulók munká-
ját tárgyjutalommal és oklevéllel jutalmaz-
ta a zsűri. 
 
Eredmények: 
1.-2. osztály: 
1. Szakos Bálint Zalaapáti 
2. Bogdán Gergő 1.b Zalakomár (felkészítő: 
Ács Eszter) 
    Kulcsár Dorka Zalakaros 
3. Horváth Sztella Ilonka 2.o.( felkészítő: 
Ivanics Jánosné) 
 

3.-4. osztály: 
1. Orsós Vanda Zalaapáti 
2. Péter Katalin Piarista Ált.Isk. Nagykani-
zsa 
3. Czimondor Anna Zalakaros 
5.-6. osztály:  
1. Somogyi Árpád Zalakomár (felkészítő: 
Hajmásiné Török Gyöngyi) 
2. Marci Veronika Zalakomár (felkészítő: 
Hajmásiné Török Gyöngyi) 
3. Molnár Gréta Zalakomár  (felkészítő: 
Hajmásiné Török Gyöngyi) 
7.- 8. osztály: 
1. Balázs Fanni Veronika Zalakomár (fel-
készítő: Hajmásiné Török Gyöngyi) 
2. Kóma Lilliána Zalaszabar 
3. Kodela Krisztián Zalakaros 
 
Balázs Fanni Veronika rajzát a zsűri külön 
dicséretben is részesítette. 
 

MÁRTON NAPI VÍGASSÁG 
 November 11-én, egész napos projekt-
tel emlékeztünk meg Szent Márton 
Püspök születésének évfordulójáról és 
a Márton napról.  
 
Reggel az 5.a osztályosok osztályfőnökük, 
Martonné Somogyi Márta vezetésével 
rövid kis műsorral elevenítették fel a püs-
pök életének legnevezetesebb eseményeit, 
majd beszéltek a Márton-naphoz fűződő 
népszokásokról is. Műsorukban a gyerekek 
nem kis örömére „fellépett” két igazi liba 
is.  
Ezután a tanórák a Márton nap jegyében 
zajlottak, ahol a kapott feladatok valami-
lyen formában kapcsolódtak a libához 
vagy Szent Mártonhoz. 
Tanítás után a tornaterembe vonultak 
kicsik és nagyok egyaránt. Itt különböző 
kézműves foglalkozás mint pl. kukorica 
morzsolás, libás hűtőmágnes vagy kukori-
ca csuhé virágdísz készítése közül választ-
hattak a tanulók. Akinek pedig mozogni 
támadt kedve, az a különböző sportos 
ügyességi feladatokban is kipróbálhatta 
magát, mint pl. gólyalábazás, tollpihe fú-
jás, darc, kapura rúgás.  
A Márton napot vidám táncmulatság zárta 
az iskola aulájában, ahol a Harmonika 
zenekar tagjai, Németh Lászlóné és Szaba-
dos István gondoskodtak a jó hangulatról. 
Ezen a napon a gyerekek uzsonnára liba-
zsíros kenyeret kaptak lila hagymával. 
A rendezvényen mindenki nagyon jól 
érezte magát. 

Körzeti egészségnevelési 
verseny 

 
November utolsó hete az egészséges 
életmód jegyében telt a Zalakomári 
Általános Iskolában.  
A 24-én megrendezésre kerülő körzeti 
egészségnevelési versenyen öt iskola, 
legügyesebb alsós diákjai tehették próbára 
ügyességüket és tudásukat. A gyerekek 
kirakót raktak ki, rejtvényeket, totókat 
fejtettek meg, lekvárokat kóstoltak, bábot 
készítettek a témában. A tanulók nem 
távoztak üres gyomorral, hisz utolsó fela-
datként egy saját maguk által készített 
gyümölcstállal tömhették meg a hasukat.  
 
 
Eredmények: 
1. Zalakomári Általános Iskola 
csapata (Török Nimród; Andrasek Ervin; 
Lakatos Máté; Nyári Viktória; ) felkészítő: 
Anda Zoltánné 
2. Zalaapáti Gábor Áron Általános 
Iskola csapata 
3. Galamboki Általános Iskola csa-
pata 
Másnap iskolánk felsős diákjain volt a sor. 
A négyfős csapatok szintén rengeteg játé-
kos feladatot oldottak meg az egészséges 
életmód jegyében. Mindkét vetélkedőn 
nagyon jól érezték magukat a gyerekek, 
sok új és hasznos információra tettek 
szert. 
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HÁROM NAP A HATÁRON TÚL 
Októberben iskolánk hete-
dikes diákjai a Határtala-
nul program keretében 
Szlovákiában tölthettek el 
három feledhetetlen napot. 
Élményeikről az alábbiak-
ban számoltak be: 
„Reggel korán indultunk, de 
ennek ellenére is a buszon 
nagyon jó volt a hangulat, 
nagyon sokat nevettünk.  
Első megállónk Komárom 
szlovákiai fele volt. Ott tet-
tünk egy kis sétát egy szép 
parkban, ahol nagyon sok 
történelmi személy emlékét 
láthattuk, mint pl: Mária Te-
rézia, Hunyadi Mátyás, Széc-
henyi István és Kossuth Lajos. 
Mikor vége volt a parkbéli 
sétának a várat is megtekint-
hettük kívülről. Lefotóztuk 
egymást, majd a Livi néni és 
az igazgató bácsi mesélt a vár 
történelmi múltjáról.  
A következő megálló az 
ógyallai csillagvizsgáló volt. 
Itt felmehettünk többek kö-
zött a csillaglesbe is, ahol egy 
kis időre elhúzták a tetőt, 
hogy megnézhessük, hogyan 
is működik. 
Elmagyarázták a teleszkóp 
jellemzőit, és hogy hogyan is 
szokták lesni a csillagokat. 
Utána egy kis filmet tekintet-
tünk meg a csillagvizsgálóról, 
amelyet Konkoly-Thege Mik-
lós alapított.  
A Planetáriumban láthattuk a 
csillagos eget, megismerked-
tünk néhány csillagképpel, 
mint pl. a Nagymedve, a Kis-
medve, Sárkány, stb. Kiderült, 
hogy a Nagygöncöl igazából a 
Nagymedve. Utána Érsekúj-
várra, a Hotel Corso-ba men-
tünk. Ott kiosztották a szobá-
kat és mindenki berendezke-
dett, majd megnéztük egymás 
szobáját. Vacsoráig maradt 
egy kis időnk, kipihentük a 
hosszú utat, és sokat nevet-
tünk. Lementünk vacsorázni, 
finom rántott húst és krump-
lit kaptunk.  
Másnap ellátogattunk a 
Cuczor Gergely Kéttannyelvű 
Alapiskolába. Ott a diákok 
műsorral fogadtak bennünket. 
Utána a Szilvi néni és Horváth 
Melinda elénekelték az Örök-
ségünk című dalt, melyet a 
gyerekek és felnőttek nagy 
áhítattal hallgattak. 

Ezután körbejártuk az isko-
lát, megnéztük az udvart, és 
megtekintettünk egy szikla-
kertet is. Utána lementünk a 
tornaterembe, ahol a két 
iskola diákjai sorversenyen 
mérték össze ügyességüket.  
A verseny után ellátogattunk 
a helyi könyvtárba, ahol 
magyar és szlovák könyvek 
és folyóiratok egyaránt meg-
találhatók, majd ismét a 
Hotel Corso-ban kötöttünk 
ki. Kicsit pihentünk, majd 
ebédelni indultunk. Ebéd 
után kétórás városnézés 
következett. Egy kedves 
bácsi mutatta meg nekünk a 
város legszebb nevezetessé-
geit.  
Először egy templomot te-
kintettünk meg kívülről, 
majd egy másikat belülről. 
Lementünk a földalatti kata-
kombákhoz is. Ezt követően 
egy zsinagógát is megláto-
gattunk, ahol a bácsi beszélt 
a zsidó vallás és mise jellem-
zőiről. Ezután a Nyitra folyó-
ból Kati néni irányításával 
vízmintát vettünk, majd 
meghatároztuk a kémhatását. 
Utána megtekintettük a Tege 
János Múzeumot, ahol a helyi 
népművészeti tárgyakból és 
Cuczor Gergely életéről és 
munkásságáról láthattunk 
kiállítást.  
A múzeumlátogatást követő-
en visszamentünk a szállásra, 
ezután pedig vásárlás követ-
kezett. Vacsora előtt felkeres-
tük még Cuczor Gergely 
szobrát is, ahol árvácskát 
ültettünk a szobor melletti 
virágágyásba. 
Az utolsó vacsora sült 
krumpli, rántott sajt és tar-
tármártás volt. Utána felada-
tokat oldottunk meg, és rög-
tönzött színjátszással szóra-
koztattuk egymást. Sokat 
nevettünk, majd fürdés és 
alvás következett. 
Másnap korán keltünk, ösz-
szepakoltunk és lementünk 
reggelizni. Reggeli után Po-
zsony felé vettük az irányt, 
ahol először a várat tekintet-
tük meg. Ezt követte a Ka-
tedrális. Utána a Főtéren egy 
kisebb vásárba is betéved-
tünk. Visszasétáltunk a busz-
hoz, és séta közben láthattuk 
„A dolgozó ember” szobrát. 

Arrafelé azt tarják, hogy 
aki megsimogatja a szobor 
feje tetejét, annak szeren-
cséje lesz. Néhányan közü-
lünk is „szerencsét próbál-
tak…” 
Mikor a buszhoz értünk, 
elindultunk Oroszvár felé. 
Oroszváron megtekintet-
tük a várat. Utána indulni 
szerettünk volna, de tech-
nikai okok miatt nem tud-
tunk. A buszsofőrünk 
elhárította a hibát, és egy 
órás késés után végre Ma-
gyarország felé vettük az 
irányt. Útközben többször 
is megálltunk, de végig 
nagyon jó hangulat volt a 
buszon, és sokat nevet-
tünk. 
 
Mikor hazaértünk akkor 
mindenki ott szállt le, ahol 
várták. Nagyon fáradtan, 
de számos élménnyel gaz-
dagabban értünk haza.  
Ezt a kirándulást soha nem 
felejtjük el!” 
 

 
A 7. osztályosok élmény-

beszámolója alapján 
lejegyezte: 

Debrei Veronika 
és Horváth Viktória 8.a 

 

EREDMÉNYESEN 
SZEREPELTEK 

A zalaszabari Sík Sándor Római 
Katolikus Általános Iskola által 
meghirdetett körzeti versenyen 
tanulóink szép eredményeket 
értek el. 
 
Versmondás: 
2. helyezett: Török Nimród Bende-
gúz 1.b osztály (felkészítő: Ács Esz-
ter) 
1. helyezett: Debrei Veronika 8.a 
osztály (felkészítő: Bencze Margit) 
2. helyezett: Marci Veronika 5.a 
osztály (felkészítő: Bencze Margit) 
 
Rajz: 
2. helyezett: Bogdán Gergő 1.b osz-
tály (felkészítő: Ács Eszter) 
1. helyezett: Bogdán Zsófia 3.a osz-
tály (felkészítő: Győrfyné Bándi 
Zsuzsánna) 
 
Idén is megrendezték a „Tiszán 
innen, Dunán túl” népdaléneklé-
si versenyt. Iskolánk kilenc ka-
tegóriában képviseltette magát a 
gyenesdiási körzeti fordulón. 
 
Szép eredmények születtek: 
1.-2. osztályosok: Pacsirták (Tóth-
Pajor Adél, Kardics Kristóf)- ezüst 
minősítés  
(felkészítő: Saffer Szilvia) 
 

3.-4. osztályosok: Bogdán Tamás- 
arany minősítés  
(felkészítő: Győrfyné Bándi Zsu-
zsánna) 
Gerencsér Attila- arany minősítés  
(felkészítő: Győrfyné Bándi Zsu-
zsánna) 
Gerlicék (Bogdán Tamás, Bogdán 
László, Bogdán Gergő, Gerencsér 
Attila, Orsós Anna)- arany minősítés  
(felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 
 

5.-6. osztályosok: Bogdán György -
arany minősítés 
Horváth Annabella -arany minősítés 
Bogdán Tibor, Bogdán György, So-
mogyi Árpád- arany minősítés 
Horváth Annabella, Bogdán Tibor- 
arany minősítés 
 

7.-8. osztályosok: Bogdán Lajos I., 
Bogdán Lajos II., Bogdán László- 
arany minősítés 
A felső tagozatosok felkészítője: 
Foricsekné Kovács Szilvia 
 
Az arany minősítést szerzett tanulók 
továbbjutottak a megyei fordulóba. 
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INTERJÚ SKOLIK ÁGNESSEL 
Kultúr, alsó iskola, Mosó-patak….egymás 
szavába vágva idézzük fel a régi emléke-
ket beszélgetőtársammal. Skolik Ágnest, 
lánykori nevén Hamar Ágnesként isme-
rik sokan a faluban. 
Itt éltek a szülei, a nővére, és ő is, egészen 
felnőtt koráig. 
Édesapja vasutas, édesanyja a komári kultúr-
ház takarítónője volt. Még a múlt században. 
De mi is történt az azóta eltelt időben? 
– Először Nagykanizsára költöztem, ott dol-
goztam, és tanultam. Ott alapítottam családot 
is, és született három gyermekünk. Aztán 
nagy változások következtek az életünkben, 
elváltam, újra férjhez mentem. Mivel a férjem 
Németországban dolgozott, gyakorlatilag hét 
évig külön éltünk, ő külföldön, én pedig a 
gyerekekkel Liszóban. Az utóbbi öt évet már 
én is külföldön éltem, élem, bízva abban, 
hogy hamarosan visszaköltözhetünk kis 
falunkba. 
– Mikor kezdtél el az írással foglalkozni? 
Közös gyermekkorunkból nem emlékszem, 
hogy meséket, verseket írogattál volna. 
– Nem, akkor még nem írtam, sokkal később 
a negyvenes éveim talált meg ez a hobbi. 
Persze eleinte csak magamnak, és a fióknak 
írtam, aztán megmutattam ismerősöknek. 
Volt, akiket szórakoztatott némelyik történe-
tem, de volt olyan is, aki bíztatott és taná-
csokkal látott el, hogy merre érdemes elin-
dulni. Később egy közösségi oldalon is bemu-
tatkoztam, és én voltam legjobban meglepve, 
amikor kiderült, hogy sokaknak " bejön" a 
stílusom és a mondanivalóm. 
Aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve elküld-
tem egy mesémet Riersch Zoli bácsinak. Úgy, 
hogy előtte két szót nem beszéltünk, hiszen ő 
egy másik korosztályhoz tartozik, szóval 
Komárból nem ismertük egymást. Az ő javas-
latára kezdtem el azon gondolkodni, hogy az 
írásaimat talán könyv formájában meg kelle-
ne őrizni az utókornak. 
– Ekkor született meg A csodatermő fa című 
első könyved? – 
– Nem, sajnos abban az időben az anyagi 
források nem álltak rendelkezésre. Várnom 
kellett még néhány évet, de aztán azzal a 
tartalommal készítettem el a könyvet, amit 
Zoli bácsinak először megmutattam. 
– És miről szólnak a meséid, verseid, honnan 
meríted a témákat hozzá? – 
– Amint te is tudod, falun nőttem fel, aztán 
felnőttkoromban ismét falura költöztem. 
 

Nekem ez a megfelelő közeg az 
élethez, és a meséléshez is. A törté-
netek nagy része a természetben, a 
ház körül, a kiskertben, vagy épp a 
szőlőhegyen játszódik, másik része 
valódi mese, népmesei elemekkel 
tarkítva. Persze vannak olyan mesé-
im is, amiben a gyermekkorom 
epizódjai is előkerülnek. 
Második meséskönyvemben, ami a 
Csibemese címet viseli, az egyik 
nagykanizsai óvodában álló madár-
ijesztőt és a barátait is megörökítet-
tem az utókornak. És van a könyv-
ben egy történet egy valóságos kis-
fiúról, akivel álmában csodás dolgot 
történnek. Ebben a könyvben sok 
színes rajz is található, amelyet 
szívesen nézegetnek a gyerekek. 
– Néhány nappal ezelőtt jelent meg 
az első novellásköteted. Miről szól-
nak a felnőtteknek szánt írásaid? 
– Igen, alig pár napja jelent meg az 
első felnőtteknek szánt könyvem. A 
könyv első része, több mint negyven 
oldal Kiskomáromról, a gyermekko-
romról, a Kultúrházról szól. Össze-
szedegettem, amire még emlékszem, 
és leírtam úgy, ahogyan emlékszem 
rá. A velünk egykorúak és az idő-
sebbek sok ismerős helyszínt, arcot, 
cselekményt fedezhetnek fel benne. 
Külön érdekessége a dolognak, hogy 
mivel név szerint említettem meg 
néhány falubelit, ezért tőlük enge-
délyt kellett kérnem a megjelenés-
hez. Szerencsére minden szereplő, 
vagy a hozzátartozója partner volt 
ebben. Ezúton is köszönöm nekik. 
Ezen kívül irodalmi pályázatra be-
nyújtott novelláim, jelenkori, né-
metországi élményeim, és néhány 

a való életből merített humoros történet 
található még a könyvben. A címadó elbeszé-
lés (Olasz vacsora) például egy németországi 
olasz étteremben elköltött ételről szól, az én 
"tálalásomban". 
– Mik a terveid a közeljövőre? 
– Hát..először is kipihenni a 2016-os évet. 
Ami bár egészségben, békességben telt, azért 
voltak nehéz időszakok. Aztán az újévben 
szeretném az egyik legkorábbi írásomat kéz-
iratba szerkeszteni, és meséket, verseket írni. 
És szerintem novellákat is, hogy a felnőttek-
nek is legyen friss olvasnivalójuk. 
– Mindehhez kívánok neked sok erőt, egés-
zséget, és sok-sok mesének és novellának 
való témát!- 
– Köszönöm szépen, ebben szerintem nem 
lesz hiány. 

Lendvay Lászlóné 
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