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Zalakomár Község Önkormányzata 
pályázatot hirdet az alábbi munkakö-
rök betöltésére: 
 

- közterület felügyelő 
- óvodavezető 
- védőnő 
- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
munkatárs 
- mezőőr 
 

Részletek megtekinthetők a 
www.zalakomar.hu és 

www.kozigallas.hu oldalon. 

Zalakomár Község Önkormányzatának 
Képviselő – testülete a 38/2012 (III.26.) 
számú határozatával a hivatalsegédi 
állásra beérkezett pályázók közül 2012. 
április 1. napjától Tibol János 
zalakomári lakost választotta. Gratulá-
lunk! 
 

Ezúton is szeretnénk megköszönni 
Molnár Zoltánné korábbi hivatalsegéd 

sokéves munkáját! 

VÁLTOZIK A TALAJTERHELÉSI DÍJ MÉRTÉKE! 
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt 
a kibocsátót terheli, aki a műszakilag ren-
delkezésre álló közcsatornára nem köt rá és 
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve víz-
jogi engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi 
zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.  
A szennyvízcsatorna használatáért fizeten-
dő díj 2012. január 1. napjától 302 Ft+áfa. 
A talajterhelési díj mértéke Zalakomár vo- 

Festetics Kupa 

 
Idén második alkalommal rendezték 
meg Pókaszepetken a Festetics Kupát, 
melyen két csoportunk is részt vett. Az 
amatőr táncosok, tánccsoportok minő-
sítőjén az S-XXXL-ig Tánccsoport és a 
Sorry Művészeti Csoport is képviselte 
Zalakomárt, 2-2 tánccal. Az eseményen 
szóló produkcióval indult a Sorry-s 
Lutor Katalin. Az S-XXXL-ig tánccso-
port a elnyerte a zsűri különdíját. 
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A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. számú törvény 55.§-a értelmében az 
ingatlan tulajdonosa- a víziközmű-rendszer 
üzembe helyezésétől, vagy már meglévő 
vízi közmű rendszer esetében annak bővíté-
sétől számított egy éven belül köteles az 
ingatlant a víziközmű-rendszerbe bekötni, 
amennyiben az műszakilag elérhető módon 
kiépült és rendelkezésre áll.  
A hivatkozott törvény 83.§ (3) bekezdése 
alapján, ha 2012. július 1-jén a közműves 
ivóvízellátás, vagy a közműves szennyvíz-
elvezetés és tisztítás biztosításához szüksé- 
 

ges vízi közmű rendszer a közterületen az 
ingatlanról műszakilag elérhető módon ki-
épült és műszakilag rendelkezésre áll, az in-
gatlan tulajdonosának az 55. § szerinti kötele-
zettségét 2013. július 1.-jéig teljesítenie kell!  
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az 
ingatlan tulajdonosa a rákötési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, a település körjegyző-
jének hivatalból erre köteleznie kell. 

 
Papné Szabó Mónika 

körjegyző 

EGÉSZSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 

Zalakomár község Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete a 2012. már-
cius 26. napján megtartott ülésén 
tárgyalta a Beszámoló a község 
egészségügyi helyzetéről c. napiren-
di pontot. Ennek keretén belül 2011. 
évben a község lakosságának egész-
ségügyi helyzete az előterjesztések 
alapján a következőképpen alakult: 
 
I. számú háziorvosi körzet: A felnőtt 
lakosság körében a vezető betegség-
csoport a szív- és érrendszeri megbete-
gedés, a cukorbaj, valamint sok a da-
ganatos megbetegedés és egyre több a 
pszichés zavar. A fiatalabb korosztály-
ban szaporodik a kalóriatöbblet miatti 
elhízottak száma, a mentális és visel-
kedészavarok- és az allergiás megbete-
gedések száma. Mindezek az országos 
statisztikai adatokkal összecsengnek. A 
körzetben a jövőre nézve fontos az 
életmódbeli változás, az egészséges 
étkezés, a testsúly csökkenése, 
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natkozásában 3600 Ft/m3, amit a 2012. évi fel-
használt vízmennyiség alapján kell megfizetni 
2013. március 31-ig. 
A fentiekből látszik, hogy a szennyvízcsatorna 
használata jóval olcsóbb, gazdaságosabb. 
Azon adózók esetében, akiknél a szennyvízrend-
szerre való rácsatlakozás műszakilag megoldha-
tó, a hálózatra történő rákötés sokkal előnyö-
sebb, mivel ennek díja akár már a tárgyévben is 
megtérülhet. 

Iskolánk 4. a osztályos Pinokkió szín-
játszó csoportja részt vett a zalakarosi 
Móra-napokon. Móra Ferenc: Csicseri 
történet című darabját mutatták be, 
amellyel arany minősítést szereztek.  
(felkészítő: Kocsis Mátyásné) 

a dohányzásról való leszokás és a fizikai aktivitás 
növekedése. Fontos a szűrővizsgálatok igénybevé-
tele is. 
 
A II. számú háziorvosi körzet, a fogorvosi alapellá-

tás és a védőnői szolgálat beszámolóját a 2. olda-
lon olvashatják 

 
Suli hírek a 3 oldalon! 



  

Csendőrség vagy 
kamerarendszer? 

 

Kevés testületről él annyira ellentmondásos, 
indulatoktól formált kép, mint a csendőrség-
ről. E kemény fellépésű, de nagyon sikeres 
rendfenntartó erő megítélésében máig ható 
sérelmeknek is meghatározó szerepe van. 
A kötelékbe bekerülni és ott szolgálni nagyon 
nehéz volt. Nagyok voltak a követelmények, 
csak katonaviselt, kiváló minősítéssel rendel-
kező és legalább őrvezetői rangot elért ember 
kérhette felvételét közéjük. Mindezen túl 
megvizsgálták a családi hátteret, megbízható-
ságot is. Tekintélyt, megbecsülést, és nem 
utolsó sorban, biztos megélhetést jelentett 
csendőrnek lenni. Igaz, komoly tartása volt az 
embereknek velük szemben. Nem kellett 
minden pofonhoz igazoló jelentést írni, kiter-
jedt volt a fegyverhasználati joguk is, de 
hatásköri túllépés, vagy az erkölcsi normák 
megszegése esetén szigorú felelősségre vonás-
sal, és a testületből való eltávolítással is szá-
molniuk kellett.  
 Tekintélyt,  

megbecsülést jelentett  
csendőrnek lenni 

elleni fellépés, amiért később a kommu-
nisták leszámoltak a testülettel. A depor-
tálásokban való részvételük is vádként 
nehezedett rájuk, holott nem voltak anti-
szemita szervezet 
.Parancsot kaptak, amit mindig száz 
százalékban hajtottak végre. Testületük 
végét a második világháború jelentette, , 
amikor a fronton vetették be őket. 
Elégtelen felszerelésük miatt háborús 
veszteségük 11 000 halott, vagy eltűnt 
volt, a háború után nagyon sokan marad-
tak közülük külföldön, akik az otthoni 
helyzetre való tekintettel lemondtak a 
hazatérésről. 
Tagjait a háború után évtizedekig üldöz-
ték, s kollektív bűnösségüket csak 1991-
ben oldotta fel az Alkotmánybíróság 
határozata.* 
A mai időben hiányzik az a rendkívül 
hatékony bűnüldözői teljesítmény, ami a 
leírtak szerint, őket jellemezte, és nem 
véletlen, hogy vannak, akik ma is szíve-
sen látnák ezt a szervezetet. 
Mit tehetünk mi? Amikor már (még)  
 

nincs csendőrség, de van bűnözés, aminek 
visszaszorítása érdekben az önkormányzat-
okra is komoly feladat és teher hárul. A 
rendőrség támogatásán túl erőnkhöz mér-
ten, önkormányzatunk is hatalmas erőfeszí-
téseket tesz a közrend, a közbiztonság a 
nyugalom fenntarthatósága érdekében. Ezt 
szolgálja a felállított mezőőri szolgálat, és a 
közterület felügyelet Az emberi erőforrás-
okon túl, korunk egyik legkorszerűbb tech-
nikai lehetőségét, térfigyelő kamerarend-
szert építettünk ki, aminek üzemeltetése, 
felügyelete igaz, hogy több milliós anyagi 
terhet ró ránk, de mégis csináljuk, és még 
tovább fejlesztjük, bővítjük a lakosság biz-
tonsága érdekében, hogy minél nyugalma-
sabbá, élhetőbbé tegyük lakókörnyezetün-
ket, községünket, Zalakomárt. A jelenleg 
meglévő rendszer 25 kamerával figyeli 
településünket éjjel-nappal, melynek kiépí-
tése 15 millió forintos beruházással valósult 
meg. A még jobb lefedettség és hatékony-
ság érdekében további 12 kamerát kíván-
nánk elhelyezni a község legveszélyeztetet-
tebb pontjain, melynek kb. 10 millió forint 
lenne a megvalósítása. 
Természetesen a saját forráson túl, pályáza-
ti úton elnyerhető támogatással valósulha-
tott és valósulhat meg ez a beruházás is, 
amely vélhetőleg hatékonyan fog működni. 
Azért, most elgondolkodom, a 60 négyzet-
kilométeren 2 portyázó csendőr hatékony-
sága: 95%-os felderítettség. Vajon majd a 37 
egységből álló kamerarendszerünk „haté-
konysága hány %-os lesz? Remélhetőleg jól 
működik, és jól szolgál továbbra is, de még-
is marad a kérdés: csendőrség vagy kame-
rarendszer!? 
 

* Felhasznált irodalom a csendőrségről 
Szathmáry Istvántól 
 

 Hatos Tibor 

E G É S Z S É G Ü G Y I  B E S Z Á M O L Ó  

Védőnői szolgálat: Marton Józsefné nyug-
díjba vonulásával, 2011. augusztus hónaptól 
a községben található két körzetet Csepella 
Judit védőnő látja el. Az oltások beadása 
lemaradás nélkül megtörtént, a szűrővizs-
gálatok a munkaterv szerint elvégzésre 
kerültek. A közösségi egészségnevelés kere-
tében Szoptatási Világnap alkalmából ve-
hettek részt a község lakosai rendezvényen, 
valamint 2011. év tavaszán, az Egészségnap 
keretén belül a szülők egészségvizsgálatára 
került sor. 
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Létszámukhoz képest hatalmas területet tar-
tottak ellenőrzés alatt, elvileg 60 négyzetkilo-
méterért felelt egy kétfős járőr. Feladatuk a 
mai vélekedéssel szemben elsősorban köz-
rendvédelem volt, és csak mellette szolgáltak 
karhatalomként. Fő tevékenységük a minden 
körülmények között végrehajtott portyázását, 
járőrözést jelentette. 
A csendőrség, fennállása alatt rendkívül haté-
konyan működő bűnüldöző szervezetként 
tevékenykedett. Munkásságuk kiváló eredmé-
nyeit prezentálja a 95 százalékos felderítési 
mutató. A csendőr nem politizálhatott, ezzel 
szemben feladatkörükbe tartozott az államha-
talom megdöntésére irányuló szervezkedések  

 

II. számú háziorvosi körzet: A körzetben 2010. 
évhez viszonyítva lényeges emelkedés mutat-
kozott a születésszámot tekintve. 2011. évben 
a halálokokat tekintve az első helyen a szív- 
és érrendszeri megbetegedések és a daganatos 
megbetegedések állnak. A leggyakoribb mun-
kaképtelenségi okok a felső légúti megbetege-
dések, valamint a mozgásszervi panaszok. 
2011. évben még az előző évhez képest is 
nagyobb volt az influenzás és az influenzasze-
rű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. 
A betegség súlyosabb tünetekkel járt, mint az 
előző években és több esetben alakult ki a 
szövődmény is. A krónikus betegek számában 
folyamatos emelkedés tapasztalható, a felnőtt 
lakosság 1/3-a szenved magas vérnyomás 
betegségben, 1/11-e cukorbetegségben, ará-
nyuk évről évre növekszik. Folyamatosan nő 
a pszichés és idegrendszeri 

megbetegedések száma. A szervezett szűrő-
vizsgálaton való megjelenés csökkenő ten-
denciát mutat. 
 
Fogászati alapellátás: 2011. évben sikeresen 
megoldódott az óvodás korosztály szűrése. 
Az iskolások szűrése is lassan befejeződik, a 
tanulók nagy része már átesett rajta, mely 
szűrés az iskolában lett elvégezve. A szük-
séges kezelések elvégzéséhez azonban szük-
séges lenne, hogy eljöjjenek a tanulók a 
rendelőbe, mivel az iskolai rendelőben nem 
lehet megcsinálni minden kezelést. A köz-
ségben a minden korosztály által igénybe 
vehető ellátások a következők: szájsebésze-
ti-, konzerváló-, preventív ellátások, vala-
mint a paradontológia. A fogorvosi rende-
lésen a fenti kezelések igénybevételére 2011. 
évben összesen 848 fő jelent meg. 
 

 
 

http://zalakomar.hu 



  

Március 21.-én játékos 
vetélkedőt rendeztek 
iskolánkban a felsősök 
részére, amelyen 15 csa-
pat, összesen 45 gyerek 
vett részt. A versenyzők-
nek nagyon sok feladatot 
kellet megoldaniuk, töb-
bek között történelmi 
földrajzi feladatokat 
illetve találós kérdéseket 
is.  
A verseny lebonyolításá-
ban: Hajmásiné Török 
Gyöngyi; Partiné 
Birnbauer Katalin,. 

Feketéné TáttárLivia és Tóth 
Hajnalka tanárnők vettek 
részt 
 
Eredmények: 
 

1. Zsebibaba csapat 5.o (Riczu 
Marietta; Kovács Cintia; 
Bogdán Ibolya) 
 

2. Őrültek csapat 6.o (Bogdán 
László; Bogdán Tibor; Bogdán 
Krisztián) 
 

3 .Mesterek csapat 6. o (Riczu 
László; Bogdán Krisztián; 
Bogdán Albert) 
 

HÚSVÉTVÁRÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
 
A Zalakomári Általános Iskola 
Tavaszi ünnepek projektjében 
először került sor Húsvétváró 
délelőtt megrendezésére. 
A program keretében az alsó tago-
zatosok osztályonként tojásfestés-
sel, locsoló versek tanulásával, 
húsvéti ajándékok, színezők készí-
tésével, valamint húsvéti népszo-
kások és játékok megismerésével 
töltötték a délelőttöt. 
A felsősök három helyszínen ve-
hettek részt a programban: Mar-
ton László képviselő közreműkö-
désével fűz fasípot készíthettek, 
kinn a szabadban Martonné Somo- 
gyi Márta vezetésével hús véti 
játékokat játszhattak, a rajz te-
remben pedig kézműves foglalko-
zás keretében különböző húsvéti 
dísztárgyakat készíthettek 
Hajmásiné Török Gyöngyi segít-
ségével. 
 

MEGEMLÉKEZÉS A KÖLTÉSZET 
NAPJÁRÓL 

 

http://iskola.zalakomar.hu 
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Március elején az iskolai hagyományokat tiszteletben 
tartva a diákönkormányzat tagjai koszorút helyeztek el a 
komárvárosi temetőben Péntek György 48-as honvéd sírjá-
nál. 
Ezzel a gyerekek emlékeztek a szabadságharcban résztvevő 
komárvárosi és kiskomáromi katonákra is. 

JÁTÉKOS VETÉLKEDŐ 
 

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES 
FORRADALOMRÓL  

ÉS SZABADSÁGHARCRÓL 

 
Március 14-én iskolánk aulájában 
 ünnepi megemlékezésre került sor, 
amelyen az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc legjelentősebb alakja- 

it és eseményeit idéztük fel.  
A műsorban iskolánk alsós és 
felsős diákjai szerepeltek, és ver-
sekkel, jelenetekkel elevenítették 
fel nemzeti ünnepünk legfonto-
sabb eseményeit. 
A műsort a kicsik tánca, valamint 
Bogdán Magdolna éneke színesí-
tette. A rendezvényre ellátogattak 
hozzánk a helyi óvoda nagycso-
portosai is, akik érdeklődve kísér-
ték figyelemmel az eseményeket.  

 

A rendezvényt megtisztelték a Zala-
komári Képviselő Testület Tagjai, 
valamint Varga Miklós Polgármester 
Úr is.  

 
Húsvét utáni kedden tovább folyta-
tódott a rendezvény. Ezen a napon a 
fiúk először meglocsolták a lányokat, 
majd a felsős osztályok felkereked-
tek, és kimentek az Ispitába. 
Itt tojáskeresés, tojás gurítás, tojás 
dobálás és egyéb népi játékok meg-
tanulása volt a program.  A kicsit 
hűvös, de vidám napon a diákok 
nagyon jól érezték magukat. 
 

 

 

Április 11-én reggel taní-
tás előtt emlékeztünk meg 
a „Költészet napjá”-ról. 
Ebből az alkalomból rövid 
kis műsor keretében is-
mertetőt hallhattunk nagy 
költőnk, József Attila 
életéről.  
 

A megemlékezést a tanulók 
által elszavalt, valamint 
megzenésített József Attila 
versek elhangzása is színe-
sítette. A műsort összeállí-
totta és a tanulókat felkészí-
tette: Hatos Eszter 
 Ezzel a rendezvénnyel 
vette kezdetét a nálunk már 
évek óta hagyományosan 
megtartott Magyar nyelv 
hete, amelynek keretében 
helyi szavalóversenyen, 
irodalmi vetélkedőn, szö-
vegértés versenyen vala-
mint körzeti helyesírás és 
olvasás versenyen vehetnek 
részt iskolánk tanulói. 
 



  

 

 
A Fecskefészek Kulcsosház és Sátorozó Fecskék Kemping 
szállásdíjai 2012. április 01. napjával az alábbiak szerint vál-
toztak: 
 

Fecskefészek Kulcsosház szállásdíja: 1500,- Ft/fő/éjszaka 
Felár 3 éjszakáig: 300,- Ft/fő/éjszaka 
Felár fűtéssel: 300,- Ft/fő/éjszaka 
 

Gyermek szállásdíjak:  
0-3 éves: ingyenes 
4-9 éves: 750,- Ft/fő/éjszaka 
Sátorozó Fecskék sátorhely díja: 750,- Ft/fő/éjszaka 
Sátorozó Fecskék személyenkénti díja: 350,- Ft/fő/éjszaka 
 
Az árak az Áfát-t tartalmazzák. 

Iskolai sporteredmények 
 

A mezei futóverseny tavaszi fordulóján, amelynek megrendezésére Nagykanizsán került sor, három első helyezettünk is lett.  
 

I. kcs. (1-2.o.): 1. Szőke Csenge 
II. kcs. (3-4.o.): 1. Losonczi Lilla, 
Szőke Renátó 
III. kcs. (5-6.o.): 1. Losonczi Mária 
(felkészítő: Sziva László) 

A tollaslabda bajnokság országos 
döntőjében, amelyet Salgótarjában 
rendeztek Szőke Kinga 7. osztályos 
tanuló 8. helyezést ért el. (felkészítő: 
Sziva László) 
 

A labdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntőjében I. 
korcsoportban (1.-2. osztály) iskolánk csapata 1. helyezést 
ért el. (csapattagok: Horváth Tivadar; Rozs Péter; Neu-
bauer Kevin; Tirászi Márk; Szőke Csenge; Neubauer 
Antal; Kérges Zsolt) (felkészítő: Sziva László) 

(SZ)ÉPÜL A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
gyertyagyújtás az aradi vértanuk 
emlékére, a fáklyás felvonulás. Jel-
mezes délutáni zsivaj keretében 
Halloween-i bulit csaptak a gyere-
kek, majd december elején megláto-
gatta a legkisebbeket a Mikulás. 
Teremhiány miatt a karácsonyi 
ünnepség elmaradt, de a Művelődési 
Házat rendszeresen látogató gyere-
kek betlehemes játékkal látogatták 
meg az intézményeket, és a Képvise-
lő- testület tagjait.Az új év során a 
csoportok farsangi összejövetelen 
vettek részt, ahol a talpalávalót a 
Zalakomári Harmonika zenekar 
húzta.  
A húsvét előtti napokban megrende-
zésre került immár második alka-
lommal a Tavaszváró húsvétoló, 
melyen a baba mama klub tagjai, az 
óvodások és iskolások is részt vettek. 
A rendezvény során a gyerekek 
tojást kerestek, sorversenyen vettek 
részt. 

 
A Művelődési Ház új programjairól, rendezvényiről a következő számunk-

ban olvashatnak. 
        nb

K  O M Á R I H  Í R M ON D Ó 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Kiadja: Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

Megújul a Zalakomári Művelő-
dési Ház – ma már szemmel is 
látható, hiszen a kültéri munkák 
is a vége felé közelednek. 
 

Az IKSZT (Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér) program lehetővé 
teszi, hogy mind az épületben, 
mind a programkínálatban meg-
újuljon a Művelődési Ház. A kí-
vül-belül felújított épületben hete-
ken belül újra megindul az élet és 
a kulturális tevékenység.  
- Az elmúlt időszakban a Fecskefé-
szek Kulcsosház adott otthont 
nekünk, ahol a csoportok próbái és 
a baba-mama klub mellett igye-
keztünk megtartani a betervezett 
programjainkat, az adott helyszín 
adta lehetőségeknek megfelelően – 
mondta Lendvay Lászlóné, az 
intézmény vezetője. 
 

Az őszi-téli időszak során megren- 
dezésre került a szüreti felvonulás, 

BORVERSENY 2012 

2012. április 28-án délután 15 órakor a Zalakomár, Petőfi u. 8. 
szám alatti Kulcsosházban kerül sor a hagyományos 
zalakomári borversenyre, amelyen kiválasztásra kerül a falu 
legjobb fehér és vörösbora. A mintákat 2012. április 28-án 14 
és 15 óra között a rendezvény helyszínén lehet leadni, min-
tánként minimum 1,5 litert. Nevezni 2011-as évjáratú fehér és 
vörös borokkal lehet. 

Nevezési díj két bormintáig 600.- Ft, minden további 

borminta plusz 200.- Ft. 

Az eredményhirdetés után vacsorával egybekötött baráti 

beszélgetésre várunk minden kedves nevezőt. A vacsora 

költsége 800.- Ft/fő. A vacsorára jelentkezést kérjünk 
legkésőbb 2012. április 26-ig jelezni. 

További információ: Marton László (30) 682-1725,  

Németh Zoltán (30) 689-5194 
 


