
 

 

  

Május végével fejeződött be a Rákóczi 
utca térkövezése, mely így az utca teljes 
hosszában megújult, mintegy 850m2-en. 
A hibás járdaszakaszok felújítása idősze-
rű volt, hiszen egyes részeken szinte már 
életveszélyes volt gyalogosan közlekedni. 
Ezt váltotta fel a magas minőségű „Hold-
fény” térkő. Ezzel a lépéssel ismét kihúz-
hatunk egy elkészült utcát a javítandó 
járdák sorából. 

 
Az elkészült járdaszakasz 
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Az önkormányzat hivatalos havilapja 
KOMÁRI HÍRMONDÓ 

ZÖLDSÉGÁRUSÍTÁS 

 

2017 júniusától újra kezdetét vette a mező-
gazdasági közmunkaprogram során megter-
melt zöldségek árusítása! Várunk minden 
kedves vásárlót! 
 

Árusítási időpontok:  
hétfő: 1000-1200 , 1300-1500 
szerda: 1000-1200 , 1300-1500 
péntek: 1000-1200 
Árusított terményünk jelenleg: 
káposzta, karfiol, uborka.  
Később: paradicsom, paprika. 

KÖZMUNKA HÍREK 
A térkövező brigád következő helyszíne 
az Ady utcai orvosi rendelő, ahol tavasz-
szal fejeződött be az épület teljes felújítá-
sa. A rendelő előtti és melletti területet 
újítja fel az önkormányzat kerítéssel, 
parkolókkal és új járdaszakasszal. 

 
Pillanatkép a munkálatok közben 

Zalakomár Nagyközség Önkormány-
zat Szociális Bizottsága gyűjtést szer-
vez Szabó Bence, 2 éves, zalakomári 
daganatos kisfiú gyógykezelésének 
támogatására. Akinek lehetősége van 
segítséget nyújtani Bencének és csa-
ládjának, az megteheti a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal portá-
ján és a Zalakomári Művelődési 
Házban kihelyezett gyűjtődobozok-
nál, illetve a következő számlaszá-
mon: 
 
K&H Bank 
Szabó Attiláné 
10400717-85525249-53571009 
 

ANYÁK NAPJA A KISCSOPORTBAN 

 
A Virág csoportban az anyák napját 
május 9-én délután tartottuk. 
A gyerekek egész nap „lázban” égtek, de 
betartották szavukat, nem árulták el az 
anyukáknak a meglepetés verseket.  
Az édesanyák, nagymamák zenére érkeztek 
meg a csoportba, ahol ünneplőbe öltözött 
gyerekek várták Őket. Majd elmondták kis 
verseiket, énekeiket a mamáknak, anyák-
nak. Ezt követően a kis kezük által készített 
ajándékokat adták át, ezzel is könnyet 
csalva a jelenlévők szemébe. 

Falunap 2017 

Helyszín:  
Zalakomári Általános Iskola  
udvara  
(Zalakomár, Tavasz utca 15.) 
 
Program: 
12:00 Megnyitó 
12:10 Óvoda és Iskola műsora 
12:40 R. Kárpáti Péter gyermekműsora  
13:30 Kulturális csoportok bemutatói 
15:00 LL Junior 
15:40 Lovasbemutató 
16:00 Kulturális csoportok bemutatói 
16:30 Főzőverseny eredményhirdetése, kitün-
tető díj átadása 
17:00 Hertelendy Attila operett műsora 
17:50 Kulturális csoportok bemutatói 

18:10 R. Kárpáti Péter műsora 
19:00 Íjászbemutató 
20:00 Compact Disco koncert 
 
Kísérőprogramok: arcfestés, csillámtetkó, 
ugráló vár, kézműves vásár, lufihajtogatás, 
kreatív kézműves sarok, véradás, főzőver-
seny, íjászat 
 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

 

Lutor Katalin: közvetített szolgáltatás 
 
biztosan jó helyre megy. 
mondom magamnak mint aki  
biztos valamiben. pedigaztán. 
az ablakon túl minden tiszta. 
csak néhány odafáradt nyálfolt. 
itt sokkal sötétebb van. 
más szívkitárását hallgatom. 
mint az az ember aki egy pincében 
lakott és egész életében más 
gondolatai jártak a fejében. 
szólok valakinek hogy lökje meg a 
vállad. ki kell bújnod egy félig  
nyitott ajtón. mégsem jöhetsz 
csakúgy velem. 
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KÖZÉPFOKÚ ÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA  
5-8. ÉVFOLYAMÁN TANULÓI JOGVISZONNYAL  

RENDELKEZŐK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJA 
 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 2015 tavaszán létrehozta a középfokú és az 
általános iskola 5-8. évfolyamán tanulói jogviszonnyal 
rendelkezők tanulmányi ösztöndíját (továbbiakban: 
ösztöndíj). 
 
A támogatások iránti pályá-
zat benyújtására 2017. július 
31-ig van lehetőség.   
Pályázati feltétel: 
- Zalakomár közigazgatási 
területén bejelentett lakó-
hely, a kérelem benyújtását 
megelőző legalább egy 
évben és életvitelszerű itt 
tartózkodás; 
- a középfokú tanulói jogvi-
szonnyal rendelkező gyer-
mek tanulmányi átlaga 4 
vagy ezt meghaladja  
- általános iskola 5-8. évfo-
lyamon tanulói jogviszony-
nyal rendelkező gyermek 
tanulmányi átlaga 4,5 vagy 
ezt meghaladja. 
A tanulmányi ösztöndíj 
összege gyermekenként: 
a) középfokú tanulói jogvi-
szonnyal rendelkezők ese-
tében a tárgyévi tanévben 
25.000 Ft,  
b) az általános iskola 5-8. 
évfolyamán tanulói jogvi-
szonnyal rendelkezők ese- 

tében a tárgyévi tanévben 
15.000 Ft. A tanulmányi 
ösztöndíj összege tárgyév 
augusztus 31. napjáig kifi-
zetésre kerül. 
A pályázati adatlaphoz 
csatolandó dokumentu-
mok: 
- iskolalátogatási 
igazolás 
- tanulmányi átlag-
ról szóló (oktatási intéz-
mény által kiállított) igazo-
lás vagy bizonyítvány 
 
A kérelmek beszerezhetők 
a Zalakomári Közös Ön-
kormányzati Hivatal por-
táján (8751 Zalakomár, 
Tavasz u. 13.), valamint 
elérhetők Zalakomár 
nagyközség honlapjáról. 
A kérelmeket a fent jelzett 
határidőig a Zalakomári 
Közös Önkormányzati 
Hivatal igazgatási ügyinté-
zőjéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben. 

KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE 
 
Az avar és kerti hulladék háztartási ártalmatlanítása első-
sorban komposztálással történhet. Belterületen a kerti 
hulladék égetését hétfői napokon 9 óra és 18 óra között, 
szombati napokon 9 óra és 12 óra között lehet végezni 
szélcsendes időben az épületektől megfelelő égetési távol-
ság betartásával. Ünnepnapokon, illetve vasárnap a község 
közigazgatási területén egész évben tilos az avar és a kerti 
hulladék égetése. Közterületen az égetés tilos! 
 
Az avar és a kerti hulladék égetését az ingatlannak azon 
pontján lehet elvégezni, amely a környező lakó- és gazda-
sági épületektől a legtávolabbra esik, és az égetés személyi 
biztonságot nem veszélyeztet, illetve vagyoni és környeze-
ti kárt nem okoz. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak 
eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni! A tűz 
helyszínén olyan eszközöket és felszerelést kell készenlét-
ben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetve az eloltható! Az égetés befejeztével a tüzet el kell 
oltani, és a parázslást meg kell szüntetni! Az elégetendő 
avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális 
vagy ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot! 
Külterületen végzett szabadtéri égetést, annak tervezett 
időpontját megelőző 10. napig írásban – kérelem formájá-
ban, 3000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátva – be kell jelen-
teni a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltségre 
(8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25.). Országos tűzgyújtási 
tilalom elrendelésének idején külterületen tilos az égetés! 

Ingatlantulajdonosok  
figyelmébe: 

 
Önkormányzatunk felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy a környezetvédelemről 
szóló helyi rendelet értelmében minden 
ingatlantulajdonos köteles a saját terü-
letét rendben tartani, gazoktól megtisz-
títani, parlagfüvet kiírtani. Az ingat-
lanhasználó feladata a telekhatár és az 
útpadka közti rész tisztán tartása is. A 
közterületen történő gyommentesítés 
során növényvédő szer alkalmazása 
tilos! 
A rendelet betartását rendszeresen 
ellenőrzi a hivatal ügyintézője, mely 
egy kötelezés után bírságot szabhat ki! 

KIRÁNDULÁS  
ZALASZABARBA 

 
Május 23-án Méhecske nagycsopor-
tosainkkal és szüleikkel kirándulá-
son vettünk részt Zalaszabarban, a 
Zobori KalandoZoo-ban.  
 
A közös programot nagy izgalommal 
várták a gyerekek. Az időjárás nagyon 
kedvező volt, szépen sütött a nap. Miu-
tán odaértünk, körbevezettek minket a 
parkban, megnéztük mennyi játék 
közül lehet majd választani. Az útvo-
nalon különböző állatokat is láttunk: 
szurikátát, kengurut, nyuszit, tengeri-
malacot. Akinek kedve volt megsimo-
gathatta a juhokat, kecskéket. A több-
féle célbadobó ügyességi játék nagyon 
tetszett a gyerekeknek. Mindent kipró-
báltak, nagy sikere volt a gokartnak, a 
kül- és beltéri csúszdáknak és a tram-
bulinnak. Pihenésképpen jóízűen elfo-
gyasztották az ebédet és a finom jég-
krémet. Utána újra játék következett, 
egészen a hazaindulásig. Egész nap 
jókedvűek, vidámak voltunk, nagyon 
jól éreztük magunkat, kellemesen elfá-
radtunk. A gyerekek élményeiket a 
következő napokban le is rajzolták. 
 

 

Falunap 2017  
Zalakomár 

Főzőverseny 
 
Szeretettel hívjuk Önt és 
kedves csapatát az immár 
hagyományosan megrende-
zésre kerülő falunapi főző-
versenyre, amely idén III. 
Zalakomári Nyálcsorgató 
elnevezést viseli.  
 
A verseny témája: bográcsban 
elkészíthető káposztás étel 
 
Helyszín: Zalakomári Általános 
Iskola udvara 
Időpont: 2017. július 1. 
Nevezési feltételek: 
- Főzőversenyben csapa-
tok indulhatnak, csapatnévvel 
- A főzéshez szükséges 
kellékeket és hozzávalókat a 
csapatoknak kell biztosítani, 
kivéve: 
o sátor 
o asztal-pad 
o víz vételi lehetőség 
o tűzifa 
A csapatok által beszerzett alap-
anyagot 6.000.- Ft értékben térít-
jük számla ellenében!  
(számlázási név, cím:  
Zalakomár Nagyközség Önkor-
mányzata,  
8751 Zalakomár, Tavasz utca 13.) 
 
További szabályok: 
- A helyszín 08:30-tól 
rendelkezésre áll 
- A főzést úgy kell elkez-
deni, hogy az értékelésig, 14:00-
ig elkészülhessen az étel. 
 
Értékelés: 
Az elkészült ételeket szakmai 
zsűri fogja értékelni. A zsűri által 
legjobbnak értékelt étel illetve a 
csapat 30.000 forint értékű vásár-
lási utalványban, a többi helye-
zett további értékes díjazásban 
részesül. Minden induló csapat 
részvételt tanúsító oklevelet kap. 
Az elkészült ételek szabadon 
felhasználhatóak a bírálat után. 
 
A jelentkezéseket 2017. június 
29-ig kérjük jelezni a szerve-
zők felé az alábbi elérhetősé-
gek egyikén: 
Telefon: (93) 386-314 
/Művelődési Ház, 16-19 óra 
között/ 
E-mail: info@zalakomar.hu 
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Madarak és fák napja 
Május 10-én rövid kis műsorral 
emlékeztünk meg a „Madarak 
és fák napjá”-ról. 
A műsorban ötödik és nyolcadik 
osztályosok szerepeltek, akik 
versekkel és ismeretterjesztő 
szövegekkel mutatták be többek 
között az év fáját és madarát 
valamint az őshonos magyar 
fafajtákat. Az összeállítást videó 
bejátszások színesítették, amely-
nek segítségével a tanulók meg-
ismerkedhettek legnépszerűbb 
madarainkkal és fáinkkal. A 
megemlékezésben ugyancsak 
hangsúlyt kapott a természet és 
környezetvédelem, a növények és 
állatok védelme. 
A műsort összeállította és a tanu-
lókat felkészítette: Bedenek Gá-
bor biológiatanár. 

 

GYERMEKNAP 

A nemzetközi gyermeknapot a világ számtalan országában 
megünneplik, általában június 1-én. Magyarországon 
1931-től vezették be (akkor még gyermekhétnek hívták), 
1950 óta már csak egy napig tart és május utolsó vasár-
napján tartják. 
 
Ebben a nevelési évben, 
óvodánkban május 25-ére 
szerveztük meg a több éves 
hagyományra visszatekintő 
Gyermekzsivajt. Az aulában 
közös zenés tornás bemelegí-
tővel indult a nap és a „Ki 
állja ki az 5 próbát?” elneve-
zésű vetélkedővel folytató-
dott. Minden helyszínen más 
és más témakörben kellett 
bizonyítaniuk ügyességüket, 
rátermettségüket a gyerekek-
nek (találós kérdések, ügyes-
ségi feladatok: csipeszelés, 
teke, ladikozás, akadálypá-
lya). A próbák sikeres teljesí-
tése menetlevelükben lett 
jelölve, amiért a nap végén 
ajándék is járt (minden óvo-
dás müzli szeletet kapott, 
csoport szinten pedig írósze-
rekkel, kreatív eszközökkel 
gazdagodtak). 
Az eredményhirdetés után 
közös örömtánc zárta a déle-
lőttöt.  
Meglepetésként az ebéd után 
jégrémet fogyaszthattak a 
gyerekek. 
 

 

Az idei gyereknapot isko-
lánk a nagykanizsai Csóna-
kázó-tónál illetve az iskola 
udvarán rendezte meg.  

A kisebbeknek helyben 
szerveztek programokat, 
mint például: körjáték, 
rókakeresés, sorverseny, 
aszfaltrajzolás, szörpivás, 
seprűs tánc, disco. A ren-
dezvény végén minden 
kisgyermek kapott ajándék-
ba egy csomag gumicukrot 
valamint az osztályok egy-
egy buborékfújó val is 
gazdagabbak lettek. Ez alatt 
a felső tagozatosok valamint 
a negyedik évfolyamosok a 
Csónakázó-.tóhoz kirándul-
tak Őket is érdekes progra-
mok várták: kipróbálhatták 
az erdei tornapályát, végig-
sétálhattak a tanösvényen 
és részt vehettek egy pont-
gyűjtő feladatban is. Végig-
járva a tizenkét pályát, 
betűket gyűjtöttek össze, 
amelyből egy értelmes 
szókapcsolatot rakhattak ki. 
A feladatok megoldása után 
ők is kaptak gumicukrot. A 
gyermeknapi programokon 
valamennyi tanuló jól érez-
te magát. 

MERT HISZEK JÓBAN, 
IGAZBAN, SZÉPBEN. 

A Zalakomári Általános Iskola 
pedagógusi küldöttsége látoga-
tást tett a kárpátaljai testvéris-
kolában Tiszabökény község-
ben. 

 
Az ottani kollektíva jelesre vizsgá-
zott vendégszeretetből, segítőkész-
ségből. A szakmai, módszertani 
tapasztalatcserén túl lehetőséget 
kaptunk egy gyönyörű kirándulás-
ra. Utunk a Vereckei-hágóig veze-
tett. Fogadott bennünket Tóth 
Bálint polgármester úr is, elhelye-
zésünket ő biztosította. A látogatás 
alkalmából a két iskola képviselői 
szándéknyilatkozatot írtak alá 
"Együtt testvérként" - szemlélet-
formáló pályázat benyújtásáról 
EFOP keretében. A két éves prog-
ram lehetővé teszi a diákok, taná-
rok kölcsönös táboroztatását, közös 
kulturális és szabadidős tevékeny-
séget. A jövőben még több lehető-
ség nyílik az igazi kapcsolatok 
erősítésére, bővítésére emberi és 
szakmai területeken egyaránt. 
"Mert vallom, hogy a gondolat 
szabad 
Mart hazám ott van a Kárpátok 
alatt 
És s népem a magyar." 

 
Szakáll Tibor intézményvezető 

Eredményesen szerepeltek 
 
Májusban ugyancsak szép eredményekkel 
térhettek haza tanulóink a különböző 
versenyekről: 
Szabó Magda írónő születésének 100. 
évfordulója alkalmából rendezte meg a 
kistelepülési könyvtárakat ellátó szolgálat 
azt az irodalmi versenyét, amelyen csapa-
tunk is szépen szerepelt. 
A vetélkedő két fordulóból állt: 
Először a csapatoknak egy online feladat-
lapot kellett kitölteniük, amely az írónő 
életével kapcsolatos totóból és egy szaba-
don választott regényhős bemutatásából 
állt, majd a legeredményesebben szereplő 
nyolc csapat a zalaegerszegi megyei for-
dulóban is részt vehetett. 
Itt különböző feladatokat kellett megolda-
ni az írónő két híres regényével, az Abi-
géllel és a Sziget-kékkel kapcsolatosan. 
Az izgalmas megmérettetésen iskolánk 
vegyes csapata, amely két gyerekből 
(Bakonyi Mária, Lakatos Rebeka) és két 
felnőttből (Perényi Ildikó, Bencze Margit) 
állt, első helyezést ért el. A csapatot Peré-
nyi Ildikó tanító-könyvtáros készítette fel. 
Ugyancsak májusban rendezték a LADIK 
(Lapot a Diákoknak) országos médiave-
télkedő megyei fordulóját is, ahová isko-
lánk ötfős csapata is meghívást kapott. A 
tanulóknak az újságírással kapcsolatos 
olyan elméleti és gyakorlati feladatokat 
kellett megoldaniuk, mint például interjú-
készítése adott személyekkel vagy tudósí-
tás írása egy fontos eseményről.  
Az izgalmas megmérettetésen a csapat 
(Balázs Fanni, Debrei Veronika, Horváth 
Viktória, Kérges Mira, Lakatos Rebeka; 
Felkészítő: Bencze Margit) első helyezést 
ért el. 

 

VERS -ÉS TEADÉLUTÁN 

 

Május 12-én költészetről, ver-
sekről, életutakról beszélget-
tünk településünkről elszárma-
zott költőkkel és helyi versal-
kotókkal a Zalakomári Műve-
lődési Házban.  
A programon Király Lajos, 
Riersch Zoltán, Boros Lilla, Lutor 
Katalin, Spajler Istvánné és Var-
ga Lajosné osztotta meg velünk 
élményeit, verseit, munkásságát. 
A beszélgetést Hatos Tibor vezet-
te. 

Király Lajos: Vadgesztenyefa 
Piros és fehér kandeláberek 
Gyúltak elő a zöldből 
Mint imbolygó pásztortüzek 
Mozdulatlan bársonysötétből 
 

Olykor sóhajtottak a lombok 
Táncoltak a levelek 
Levették ruháikat 
Mint hevült szerelmesek 
 

Aztán ott álltak dideregve 
Csupaszon és hóbundában 
Ágaik közt halkan vacogtak 
A kékrefagyott csillagok. 

Hősök ünnepe 
 

Május végén emlékeztek 
meg iskolánk hetedik és 
nyolcadik osztályos tanulói 
a harcokban elesett magyar 
hősökről.  
 

Az ünnepségen versek és 
katonadalok hangzottak el, 
majd iskolánk igazgatója, 
Szakáll Tibor mondott beszé-
det. Ezután a diákokkal 
együtt koszorút helyezett el 
az iskola előtti parkban talál-
ható háborús emlékműnél. 
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SULI-SPORT 

Tollaslabda diákolimpia or-
szágos döntő (Kiskunfélegy-
háza) 
IV. kcs. (7-8.o.): 19. Balázs Fanni 
Atlétika diákolimpia egyéni 
bajnokság városkörnyéki 
döntő (Nagykanizsa) 
IV. kcs. (7-8.o.)  
100m futás:1. Tinó Ronald 
1500m futás: 2. Szőke Csenge 
Távolugrás: 2. Major Alex  
Kislabdahajítás: 2. Major Alex 
3. Szőke Csenge 
Labdarúgó leány diákolimpia 
megyei döntő (Nagykanizsa) 
III-IV. kcs.(5-8.o.): 6. Zalakomár 
(Papp Regina, Szőke Csenge, 
Horváth Viktória, Bogdán 
Krisztina, Bogdán Szilvia, Ba-
konyi Margó, Bogdán Eszter, 
Takács Diána, Horváth Boglár-
ka  
Tanulásban akadályozottak 
mezei futó diákolimpia me-
gyei döntő (Zalaegerszeg) 
I. kcs. (1-2.o.): 1. Bogdán László 
II. kcs. (3-5.o.): 1. Váradi Roland 
IV. kcs. (8-9.o.): 2. Baranyai 
Patrik 
3. Németh Bence 
Az országos döntőbe jutottak. 
Zamárdi- kupa regionális 
tollaslabda verseny (Zamárdi) 
IV. kcs. (7-8.o.): 2. Balázs Fanni  
Atlétika diákolimpia egyéni 
bajnokság megyei döntő  
(Zalaegerszeg) 
III. kcs. (5-6.o.): Kislabdahajítás:  
5. Horváth László 
IV. kcs. (7-8.o.):  
Távolugrás: 4. Major Alex 
Magasugrás: 4. Major Alex 
Tanulásban akadályozottak 
atlétika diákolimpia megyei 
döntő (Zalaegerszeg)  
III. kcs. (5-7.o.): 100m futás: 3. 
Bogdán Csilla 
Távolugrás: 2. Bogdán Csilla  
300m futás: 1. Bogdán Csilla 
IV. kcs.  (8-9.o.): 400m futás: 1. 
Baranyai Patrik 
100m futás:1. Baranyai Patrik 
Távolugrás: 1. Major Alex 
2. Bogdán Dániel 
3. Baranyai Patrik 
200m futás:2. Bogdán Dániel 
Súlylökés: 1. Bogdán Dániel 
Magasugrás: 1. Major Alex  
Svédváltó: 1. Zalakomár (Szol-
nok Lajos, Bogdán Dániel, 
Major Alex, Baranyai Patrik) 
 

Tanulásban akadályozottak 
labdarúgó diákolimpia 
megyei döntő (Lenti)  
III-IV. kcs.(5-9.o.): 1. Zala-
komár (Bakonyi Krisztián, 
Major Alex, Major Kriszto-
fer, Baranyai Patrik, Bogdán 
Dániel, Nagy József, Horváth 
Zsolt, Sárközi Nikolász, 
Bakonyi Tihamér)  
Tanulásban akadályozottak 
labdarúgó diákolimpia or-
szágos döntő (Gödöllő) 
III-IV. kcs.(5-9.o.): 9. Zalako-
már (Bakonyi Krisztián, Major 
Alex, Major Krisztofer, Bara-
nyai Patrik, Bogdán Dániel, 
Nagy József, Horváth Zsolt, 
Sárközi Nikolász, Bakonyi 
Tihamér, Major Tibor) 4 győ-
zelem, 1 döntetlen (3 félidős), 1 
vereség.  
Tanulásban akadályozottak 
atlétika diákolimpia országos 
döntő (Nyíregyháza) 
IV. kcs.  (8-9.o.):  
400m futás: 3. Baranyai Patrik 
100m futás: 5. Baranyai Patrik 
Magasugrás: 3. Major Alex 
Svédváltó: 2. Zala megye 
(benne Baranyai Patrikkal)  

Spajler Istvánné: Hinni kell 
 

A koldus hazamegy, 
a fényes laktól kerüli 
mert ebet ereszt rá. 
 

A szegény mindig ád, 
valahol az igazságnak 
kéne lenni, nem lehet, 
hogy a világ ennyire gaz. 
 

Valami reménynek kell 
lenni, hinni kell a jóban, 
hosszú,de nehéz az út, 
mézes, mázas szót mindenhol 
Másképp ejtik, a nép áldott 
csöndes csak a szegény 
sikoltozik. 
 

Böjtölt eleget száz 
sebből vérzik, mégis 
összefogja a hit. 
 

A Hit, tartsa meg őket, 
a szegények Istene 
áldja meg. 
 

Hitben, Szeretetben 
az egész világon az 
emberiséget 

Riersch Zoltán: Krisztusi tűz hevít 
(Elli néninek, osztályfőnökömnek) 
 

Komáromi szívem 
Oroszlánok közé vetve, 
Földárnyékomat megremegve 
Befonja a Hold. 
Szétszórt szószikraként 
Fojtogat a Mosó-parti 
Múlt, és a gyermekkori Volt. 
 

Gondolataim, már száradó faágak: 
Krisztusi tűz hevít, de láza tűz. 
Mert lenne bennem vágy. 
Álom gyanánt langy’ melegre: 
De hitem nélkül a Hűtlen Szó, 
Bölcsőm, ifjúkorom s iskolám, 
Kegyetlenül kinevetve. 

Boros Lilla: Át a folyón 
 

Bolond révész a remény! 
Míg a lét folyóján átvezet 
Újra s újra elmeséli 
Mit porként elfedett 
A képzelet 
Jótékony por az 
Elnyűtt lelkem portáján! 
De szegényes alamizsna 
Büszkeségem oltárán.  
 

Mesél nekem gyermeteg 
Vágyaimról... 
Mint kósza álmot 
Már rég mindet elfeledtem 
Mesél nekem rólad is 
S hangod bús madárként 
Száll felettem 
Majd elnémul végleg  
A gerledal 
Csak szívem sajdul csendesen 
Én akkor is megőrizlek 
Némán, halkan, kedvesem! 

Harmatos fűben reggel sétálok, 
a felkelő Nap pirosra festi az eget! 
A feketerigó hangosan üdvözöl, 
máris szebb a mai napom! 

Lassan a falu lakói is .... 
ébredeznek,a gyermekek ... 
iskolába mennek ! 
De nem sokáig,mert itt lesz  
hamarosan az "arany szabadság" 
Jön a nyári szünet! 
A rózsáim is vidáman bólogatnak, 
az illatuk messzire elszáll ! 

Varga Lajosné: Reggel 

 

„EZÜSTBE ÖLTÖZTEK A  
KOMÁRI FIATALOK” 

 

Gratulálunk a Lenti csapatának a 
bajnoki címhez! Úgy gondoljuk mi is 
nagyon szép sikert értünk el újonc 
létünkre! Minden egyes játékosunk-
nak és a stábtagjainknak gratulá-
lunk ehhez az eredményhez! Kö-
szönjük vezetőségünk támogatását, 
valamint Horváth Tivadar edző 
kolléga és Scsavnicsár Szabolcs 
technikai vezető munkáját, mert 
ennek a sikernek ők is részesei 
voltak! Külön köszönjük a szurkoló-
inknak buzdító hozzáállásukat, 
nélkülük nem ment volna! 
 

Sikerünk titka az, hogy már megyei II-
ban (akkor még én is aktív játékosa 
voltam a csapatnak) összeszokott 
csapat jött létre, nem véletlenül nyer-
tünk bajnokságot. Sajnos az idősebb 
meghatározó emberek a megye I. 
szabályainak értelmében „kiöreged-
tek”, így én is; az utánpótlás labdarú-
gást felhagyva pedig edzősködésbe 
kezdtem! Csapat magját fiatalokkal 
kispékelve ütőképes csapatot hoztunk 
létre tudatos taktikával! Gondoltuk, 
hogy a számunkra új, ismeretlen baj-
nokság más lesz, de mindenképpen a 
dobogó közelébe terveztük a csapat 
helyezését. Minden meccsre célratörő 
taktikát kidolgozva küldtük játékosa-
inkat a pályára. Mindenképpen emlí-
tésre méltó, hogy ez a csapat 3 éve 
veretlen hazai pályán, ami nem kis 
fegyvertény! Kapott és rúgott gól 
szempontjából is előkelő helyet értünk 
el, ami azt bizonyítja, hogy a stabil 
védekezés mellett ütőképes, sikeres, 
gólokban eredményes támadásokat 
hajtottunk végre. Bár kiemelni nem 
szeretnék senkit, mert mindenki kivet-
te a részét a sikerben, de megemlíte-
ném azt, hogy a mi csapatunkból 
került ki a góllövőlista második helye-
zettje Madarász Szabolcs személyében! 
Köszönjük a vezetőségnek, hogy ha 
éppen szükség volt játékosra a felnőtt, 
illetve a serdülő csapatból, ezt megte-
remtette. Talán még egy dolgot megje-
gyeznék, ami büszkeségünket sértette: 
a Szepetneki U19 edzőkolléga azt 
nyilatkozta, hogy mi grundfocit ját-
szunk. Grundfocival megyei I. osztály-
ba újoncként 6 ponttal lemaradva 
Lenti csapatától ezüstérmet szerezni 
lehet? 
A jövőben hasonló sikereket szeret-
nénk elérni, most már tapasztaltabb 
csapatként! 

Papp Gábor vezetőedző 


