
TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES 

MAGATARTÁSOK 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő – 
testületének 2012. május 03. napján megalkotta a 
tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a 
tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével 
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletét. A rendeletben meghatá-
rozott magatartást elkövetőkkel szemben helyszíni 
bírság vagy közigazgatási bírság kiszabásának van 
helye. A rendelet részletes szövege megtekinthető a 
község honlapján vagy a Polgármesteri Hivatalban. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről 2012. évi II. 
törvény (továbbiakban: Sztv.) 2012. április 15.- ha-
tályba lépésével a jegyző szabálysértési hatósági 
hatásköre megszűnt. A fenti időpont után elkövetett 
szabályértéseket zalakomári lakos tekintetében már 
a Zala Megyei Kormányhivatal bírálja el. Fontos 
változás, hogy a meg nem fizetett szabálysértési 
pénzbírság adók módjára történő behajtására a jövő-
ben már nincs mód. A meg nem fizetett pénzbírságot 
az elkövető az Sztv-ben meghatározottak szerint 
közérdekű munkával ledolgozhatja, amennyiben ez 
nem történik meg, úgy a pénzbírság elzárásra törté-
nő átváltoztatására kerül sor. 

 

Folytatás a 2. oldalon 

 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HAVILAPJA 

Ingyenes kiadvány        II. évfolyam, 6. szám – 2012. május 

 
 
 
 

Az iparűzési adóbevallás leadási ha-

tárideje május 31. 

A vállalkozónak a megfizetett adó-

előleg és az adóévre megállapított 

tényleges adó különbözetét május 

31-ig kell megfizetnie. 

a járművel történő megállásra és várakozásra, behaj-
tási tilalomra, korlátozott övezetre (zóna), a kötelező 
haladási irányra vonatkozó – szabályok megszegése 
esetén 50.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot 
jogosult kiszabni, akár a gépjármű üzembentartójá-
val szemben is. 

 

A közterület felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. Törvény 2012. április 15. napjával 
hatályba lépő változásával a közterület 
felügyelő a feladatkörébe tartozó, a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben 
meghatározott közlekedési– így különösen  

1 fővel bővült a Zalakomári Közte-
rület felügyelet létszáma Nagyné 
Bertalan Ágnes mellett 2012. má-
jus 02. napjával állt munkába 
Kanizsai József a Zalakomári Köz-
terület Felügyeletnél. 

Megüresedett a Zalakomár, Hu-
nyadi u. 7/1 számú önkormányzati 
bérlakás 
 

Zalakomár Község Önkormányza-
tának Képviselő – testülete az 
57/2012 (IV.23) számú határozatá-
val a Zalakomár Hunyadi u. 7/1. 
önkormányzati bérlakás bérletére 
pályázatot ír ki. A részletes pályá-
zati feltételek megtekinthetőek a 
www.zalakomar.hu oldalon vagy 
a Polgármesteri Hivatalban, ahol a 
pályázati adatlap is átvehető. 

Zalakomár Község Önkormányza-
tának Képviselő – testülete a 
63/2012 (IV.23.) számú határozatá-
val az IKSZT munkatárs állásra 
beérkezett pályázók közül Nagy 
Beáta zalakomári lakost választot-
ta. Gratulálunk! 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 

RÖVID HÍREI 

A Közterület felügyelők 
ügyfélfogadási helye és 
ideje: 

 

Polgármesteri Hivatal 
(Tavasz u. 13.)  
1. számú iroda 

 

szerda 13-15 óra 
 

Módosult a közterület-

felügyeletről szóló törvény 

LEZÁRULT AZ ELSŐ 

OLVASÁSVERSENY 

Április 20-án véget ért a Művelődési 
Ház olvasásnépszerűsítő pályázata. 
 

December végén olvasásversenyt hir-
dettünk, melynek célja az volt, hogy 
minél többen könyvet vegyenek a 
kezükbe. A program négy hónapon át 
tartott, melynek zárásaként ünnepélyes 
díjkiosztón vehettek részt a verseny-
zők. Az eredményhirdetést a Sorry 
Művészeti Csoport táncai színesítették.. 
A díjátadót közös olvasás zárta, mely-
nek amatőr videofelvétele megtekint-
hető a Művelődési Ház facebook olda-
lán.  
 

4 hónap 30 olvasó 
57084 oldal 418 könyv 

A kiosztott díjakat a nagykanizsai 
Vikrics Antikvárium és néhány helyi 
lakos ajánlotta fel.  

 
Ajándékaikat ezúton is 

 köszönjük! 
 

A verseny sikerére való tekintettel 
meghirdetjük a „Ki tud többet olvasni” 
pályázat folytatását, melyről bővebben 
a 3. oldalon olvashatnak. Itt tekinthe-
tik meg az eredményeket is.  
 

 
Ünnepélyes eredményhirdetés és díját-
adó 
    nb 

ÚJ SZABÁLYSÉRTÉSI TÖRVÉNY LÉPETT ÉLETBE 

2012. ÁPRILIS 15. NAPJÁTÓL 



  

ÚJ SZABÁLYSÉRTÉSI TÖRVÉNY Az Sztv. hatálybalépésével változtak 
a helyszíni bírságolás szabályai is. 
Helyszíni bírság kiszabására jogosult 
többek között a közterület-felügyelő 
és a mezőőr is! 
A helyszíni bírság összege 5.000.- Ft-
tól 50.000.- Ft.-ig, hat hónapon belül 
ismételt elkövetés esetén 70.000.- Ft.-
ig terjedhet. Ha az eljárás alá vont 
személy a helyszíni bírság kiszabását 
aláírásával igazoltan tudomásul 
veszi, a helyszíni bírság ellen helye 
nincs jogorvoslatnak.  
A meg nem fizetett helyszíni bírság 
közérdekű munkával (5.000.- forin-
tonként 6 óra) történő átváltása 
érdekében az elkövető a pénzbírság 
befizetésére rendelkezésre álló határ-
időt követő három munkanapon 
belül jelentkezhet az állami foglal-
koztatási szervnél. Ennek elmulasz-
tása esetén a meg nem fizetett  

• személyazonosság igazolásával kapcso-
latos kötelességek megszegése 

• a KRESZ 40-41. §-ának, valamint más 
megállási, várakozási vagy táblával jel-
zett behajtási tilalom vagy korlátozás 
megszegése estén 

• tiltott fürdés 
 

Mezőőr helyszíni bírságot szabhat ki 
a következő esetekben: 
 

• vadászati, halászati, legeltetési ti-
lalom megszegése 

• mezei szabálysértés 
• vízszennyezés 
• 50 000,- FT. értéket meg nem ha-

ladó tulajdon elleni szabálysértés 

K  O M Á R I H  Í R M ON D Ó 
 

 

2 
A KISKOMÁROMI CSENDŐR-ŐRS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IDEJÉN 

 

Az előző számban megjelent, a csendőrségről is szóló rövid írás után, több pozitív visszajelzés arra késztetett, hogy néhány mon-
datban a községünket érintő eseményt adjak közre a csendőrséggel kapcsolatosan. 
 
A csendőr-őrs, melyet csendőr-laktanyának 
is neveztek, általában egy helyileg bérelt 
nagyobb parasztház, vagy más épület volt, 
Kiskomáromban a Petőfi u. 41 sz. alatt. 
Nagy udvarral és más gazdasági épületek-
kel együtt, amely alkalmas volt 10-12 fő 
elhelyezésére, mint állandó lakás és mun-
kahely, továbbá ellátás és élelmezés. Ha az 
őrsparancsnok és családja is az őrsön lakott, 
akkor természetesen a laktanya nagyobb 
volt és a szükséges épületek és berendezé-
sek külön-külön voltak az őrs legénysége és 
az őrsparancsnok családja számára. Minden 
őrsön általában volt 2-3 szoba a legénység-
nek őrmesterig bezárólag, külön szoba a 
törzsőrmestereknek, és egy szoba az őrspa-
rancsnoknak mely irodahelyiségnek is 
szolgált, de volt benne ágy is. Külön meg-
említendő, hogy az egész országban műkö-
dő több-száz csendőrőrs, a legapróbb részle-
tekig teljesen egyformán volt berendezve és 
felszerelve, úgy hogy egy csendőr akárhol 
szolgált, a lakásviszonyok, a kényelem és az 
ellátás, nagyjából ugyanaz volt. Minden 
ágy-feje mögött volt egy álló polc fogasok-
kal, amelyen a két legfeltűnőbb tárgy volt. a 
polc közepén a csendőr kalap és a polc 
egyik végén egy szegen függve a Manlicher 
puska. A szoba közepén hosszú asztal kettő 
paddal és székekkel, amelyen kb. hat ember 
tudott kényelmesen étkezni és dolgozni. 
Külön étkezde az őrsökön nem volt, a le-
génység ezt az asztalt használta az összes 
írásbeli munkák elvégzésére is az egyes 
étkezések között. Az őrshöz tartozó gazda-
sági és más épületek közül fontosak voltak 
a disznó-ólak, a mosókonyha, az éléskama-
rák,  

az árnyékszékek, esetleges raktárok és szer-
számos kamara, és fás kamara, ezek mind 
külön-külön, ha az őrsparancsnok is az őrsön 
lakott. 
Ezek közül külön említendő a „csizmás”, 
amely kis raktár volt a lábbelik számára, 
amelyből a csendőrök rengeteget használtak 
el az állandó járőrözésekben. A csizmást a 
szemlélő előjáró mindig külön megszemlélte. 
Az árnyékszékek az őrs épületéből külön 
voltak, néha nem csekély távolságra, amely 
manapság elképzelhetetlen. Általában egyben 
sem volt fürdőszoba, vagy belső W.C. Ugyan-
csak egy talán szembetűnő maradiság volt a 
„köpőcsésze”, amely minden helyiség kötelező 
felszereléséhez tartozott, beleértve az őrspa-
rancsnoki irodát is! 
A teljesség kedvéért meg kell említenünk az 
őrs épületén belül egy sarok vagy folyosó 
részt, amelyen egy ilyen feliratú kis tábla állt: 
„A fegyverek megtöltésére és kiürítésére fenn-
tartott hely”. Minden őrshöz hozzátartozott 
egy kút, mely vagy gémes kút, vagy kerekes 
kút volt, ahonnan a vizet vedrekkel hordták 
az őrs épületbe, vagy a kertbe öntözésre. Vé-
gül általában minden őrshöz tartozott egy 
konyhakert, amely az őrs konyháját zöldség-
félével ellátta. 
1918 végén, Tokay csendőr törzsőrmestert 
helyezték a kiskomáromi őrsre. Itt még az 
1919 márciusában kikiáltott tanácsköztársaság 
ideje előtt előléptették tiszthelyettessé és 
kinevezték őrsparancsnoknak. A tiszthelyettes 
rendfokozat három ezüstcsillaggal járt. Tokay, 
ekkor 34 éves volt és 12 évi tényleges csendőr-
szolgálat volt mögötte. A katonai szolgálatá-
val és a hadiszolgálatával együtt ez 19 éves 
rangidősséget jelentett előléptetés  
 

szempontjából. Így magyarázható meg, 
hogy egy csendőr 34 éves korában már 
őrsparancsnok lehetett. Békeidőben ez 
szinte lehetetlen volt. Ehhez hozzájárult 
még négy háborús kitüntetés és általáno-
san kitűnő minősítése a csendőrségnél. 
Tokay négy évet szolgált a Kiskomáromi 
őrsön, mint őrsparancsnok (1919 - 1922).  
A tanácsköztársaság rövid ideje elégé 
próbára tette őt is, meg csendőreit is, a 
kommunisták vérengzései miatt, melyek 
az ország különböző részeiben, főleg az 
alföldön, gyakoriak voltak. Kiskomárom-
ban és környékén, és általában a Dunán-
túlon, ezt sikerült megakadályozni. Eb-
ben a csendőrök jártak az élen a helyi 
lakosság, főleg a parasztság segítségével. 
Tokay, mint közülük származó, ismerte a 
falusiak nyelvét, akik gyűlölték a kom-
munistákat és készséggel segítették a 
csendőröket. Tokay őrsparancsnok több-
ször dicsekedett avval, hogy a Kiskomá-
romi őrs kerületébe senki a Szamuelly 
Tibor, Pogány József, stb. bandáiból nem 
tette be lábát.  
A kiskomáromi szolgálata alatt ismerte 
meg Tokay leendő feleségét is, egy Inkei 
viszonylag vagyonos molnárcsaládból 
való leányt. 1920. május 1-én esküdtek 
örök hűséget egymásnak az Inkei katoli-
kus templomban. A felesége így került a 
Kiskomáromi őrshöz, de nem az őrsön, 
hanem egy bérelt parasztházban laktak.*  
 
Felhasznált anyag: Tokay László ny. 
alezredes visszaemlékezéseiből 

 

Hatos Tibor 

 

pénzbírságot elzárásra kell átváltoztatni (5.000.- 
forintonként 1 nap). 
 

Közterület felügyelő helyszíni bírságot 
szabhat ki az alábbi esetekben: 
 

• koldulás 
• közterületen életvitelszerű lakhatás ti-

lalmának megszegése 
• tiltott szerencsejáték 
• közerkölcs megsértése 
• veszélyeztetés kutyával 
• csendháborítás 
• köztisztasági szabálysértés 
• veszélyeztetés tárgyak elhelyezéséve, 

eldobásával 
• szeszesital-árusítás, - kiszolgálás és –

fogyasztás tilalmának megszegése 
  

http://zalakomar.hu 



  

 
 
Legtöbb oldal sikerlista: 
 

9-10 évesek: 
1. Horváth Stefánia Réka 1628 oldal 
2.  Lakatos Rebeka 1551 oldal 
3.  Papp Regina  1240 oldal 
4.  Lajos Petra  1035 oldal 
5.  Korpádi Tímea 955 oldal 
6.  Kérges Mira  836 oldal 
7. Bagarus Nikolett 733 oldal 
8. Debrei Veronika 508 oldal 
9. Bogdán Szabolcs 403 oldal 
10. Marci Katalin  281 oldal 
11. Horváth Viktória 244 oldal 
12. Kovács Ibolya  178 oldal 
13. Bogdán Noémi 178 oldal 
14. Bogdán Dániel 178 oldal 
15. Bogdán Rajmund 144 oldal 
16. Bogdán Regina 142 oldal 
17. Bogdán Veronika 142 oldal 
18. Téczely Krisztián 136 oldal 

Összesen 10512 oldal 
 

11-14 évesek: 
1. Kemes Klára  5168 oldal 
2. Radóczi Gvendolin 4132 oldal 
3. Tóth Csenge Fanni 1857 oldal 
4. Birkás Beáta  1812 oldal 
5. Szekrény Xénia 863 oldal 
6. Bogdán Anasztázia 27 oldal 
7. Bogdán Tímea  21 oldal 

Összesen 13880 oldal 
 

14-18 évesek: 
1. Lutor Katalin  2161 oldal 

Összesen 2161 oldal 
 

18 év felettiek: 
1. Németh Mária Ingrid 12568 old. 
2. Kóborné K. Viktória 9030 oldal 
3. Szántó Réka  7820 oldal 
4. Szántó Józsefné 1113 oldal 

Összesen 30531 oldal 
 

Legtöbb könyv sikerlista: 
 

9-10 évesek: 
1. Lakatos Rebeka  88 könyv 
2. Papp Regina  22 könyv 
3. Horváth Viktória 21 könyv 
4. Kérges Mira  17 könyv 
5. Marci Katalin  17 könyv  
6. Debrei Veronika 13 könyv 
7. Horváth Stefánia Réka 11 könyv 
8. Bagarus Nikolett 9 könyv 
9. Lajos Petra  8 könyv 
10. Korpádi Tímea 6 könyv 
11. Bogdán Szabolcs 3 könyv 
12. Téczely Krisztián 3 könyv 
13. Bogdán Rajmund 3 könyv 
14. Bogdán Dániel 1 könyv  
15. Bogdán Noémi 1 könyv 
16. Kovács Ibolya  1 könyv 
17. Bogdán Veronika 1 könyv 
18. Bogdán Regina 1 könyv 

Összesen 226 könyv 
 

11-14 évesek: 
1. Birkás Beáta  35 könyv 
2. Kemes Klára  20 könyv 
3. Radóczi Gvendolin 16 könyv 
4. Tóth Csenge Fanni 6 könyv 
5. Szekrény Xénia 4 könyv 
6. Bogdán Tímea  1 könyv  
7. Bogdán Anasztázia 1 könyv 

Összesen 83 könyv 
 

14-18 évesek: 
1. Lutor Katalin  12 könyv 

Összesen12 könyv 
 

18 év felettiek: 
1. Németh Mária Ingrid 38 könyv 
2. Szántó Réka  34 könyv 
3. Kóborné K. Viktória 23 könyv 
4.  Szántó Józsefné 2 könyv 

Összesen 97 könyv 

BORVERSENY EREDMÉNY 

K  O M Á R I H  Í R M ON D Ó 
 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 

3 
OLVASÁS VERSENY EREDMÉNYEK „KI TUD TÖBBET OLVASNI”  

2. PÁLYÁZAT 
 

A második olvasás verseny azzal nehezedik, hogy 
adott listából kell kiválasztani az olvasmányokat. A 
listák elérhetőek a http://zalakomar.hu oldalon vagy a 
Művelődési Házban (jelenleg még a Kulcsos Házban). 
Felnőtt kategóriába tartozók olvashatnak a listából is, 
és szabadon választottan egyaránt! Örömünkre szol-
gálna, ha minél többen csatlakoznának! Kedves közép-
iskolás korosztály! Kérünk titeket is, hogy ragadjatok 
könyvet, és szálljatok versenybe ti is! 
 

A versenyre pályázhatnak: 
 

• 9-10 évesek 
• 11-14 évesek 
• 14-18 évesek 
• 18 év felettiek 

 
A pályázat időszaka:  

2012. május 1 - 2012. szeptember 30. 
 

Az olvasásokat havonta is fogadjuk (hónap végéig), de 
az időszak végén is leadható. Az olvasók táborába 
bárki csatlakozhat az adott időszak alatt bármikor! 
 

Kérjük a könyvlistába feltüntetni: 
 

• Szerző neve 
• A mű címe 
• Oldalszám 
• Főbb szereplők 
• 2 idézet 
• Rövid értékelés (nem tartalom) 

 

Külön értékeljük a legtöbb könyvet és a legtöbb 
oldalt elolvasót! 

 

Zalakomár fehér és vörös bora címet is 
Mérei Zoltán borai  

nyerték.  
 

Közönségdíjas Marton László bora lett. 
 

Gratulálunk! 

AZ A BAJ... 
 

Ha kutya van, az a baj, ha nincs az a baj. 
Zalakomár Község Önkormányzata 2011. évben 
815.000.- Ft-ot költött kóbor ebek befogására. A Marca-
li gyepmester havonta egy alkalommal járja a telepü-
lést, hogy befogja a kutyákat. Ezek a falubejárások 
több kevesebb sikerrel járnak. 2012. április hónapjában 
11 db ebet sikerült befognia a gyepmesternek. 
A befogások alkalmával több esetben problémát jelen-
tett, hogy a befogott ebek gazdái az elfogás után azon-
nal vagy még aznap követelték vissza az utcán kóbo-
rolt ebeiket. Ezekben az esetekben a gyepmester és a 
hivatal munkatársai kerülnek a kutyatulajdonosok 
célpontjába, mondván azok nem adják vissza a kutyát, 
ami csak akkor az egy alkalomkor szökött ki a keríté-
sen. 
A befogott kutyákat a telepre érkezéskor azonnal be-
oltják, és chippel látják el. Ennek okán a tulajdonos 
csak a költségek kifizetése után kaphatja vissza az 
ebeket. 
Zalakomárban minden kutyatulajdonosnak tisztában 
kell lennie azzal, hogy az utcán kóborló ebeket a 
gyepmester bármikor befoghatja, ezért felszólítunk 
minden tulajdonost, hogy tartsa zárva az ebeket, ha 
nem akar meglepetésre számítani. 

cst 



  

Zalakomár Község Önkor-
mányzatának Képviselő – 
testületének 2012. április 23.-
án megtartott ülésének meg-
tárgyalásra került Zalakomár 
község közbiztonsági helyze-
tének alakulása. Az ülésen 
részt vett Tóth Árpád r.őrgy a 
Zalakarosi Rendőrőrs pa-
rancsnoka, valamint Berke 
László r.alezredes is. Beszá-
molójukból megtudhattuk, 
hogy Zalakomár illetékességi 
területén 2010. évben 112 
ismertté vált bűncselekmény 
történt, míg a tavalyi, 2011-es 
évben ez a szám 96-re csök-
kent. Ezen csökkenés mértéke 
14,3 %, mely még fokozható 
azzal, ha nem számítjuk bele 
az M7-es autópálya pihenőjé-
ben elkövetett bűncselekmé-
nyeket, így  a gépkocsiból 
történő lopásokat (7 db), mi-
vel ezen bűncselekmények 
nem befolyásolják a 
zalakomári lakosok szubjektív 
biztonságérzetét. A fentiek 
ismeretében elmondható, 
hogy a 2011. évben Zalako-
márban ténylegesen nem is 
96, hanem csupán 89 ismertté 
vált bűncselekmény történt, 
amely az előző évi – hasonló-
an számított - 98-hoz képest 
mintegy 9,2 %-os csökkenést 
mutat. 
Már az alap adatokat figye-
lembe véve is megállapítható, 
hogy a Zalakarosi Rendőrőrs 
illetékességi területén találha-
tó 12 település közül már nem 
Zalakomár áll a negatív lista 
élén.  
 

Amennyiben pedig a tisztá-
zott bűncselekményi adatokat 
vesszük alapul, akkor ez még 
inkább igaz.  
A 2011-es év ezen kiemelkedő 
eredményei köszönhetőek 
annak, hogy a Zalakomári 
KMB csoport a 2008. év végén 
beállított + 1 fővel 4 fős lett, 
amelynek szinten tartása 
biztosított, valamint Zalako-
már Község Önkormányzata 
egy teljesen felszerelt körzeti 
megbízotti irodát bocsátott a 
Zalakomárban szolgálatot 
teljesítő állomány részére, 
amely nagymértékben meg-
könnyíti a helyben történő 
munkavégzést, mivel így a 
körzeti megbízottaknak még 
az írásos tevékenységük ideje 
alatt sem kell elhagyniuk 
Zalakomár területét. Köszön-
hető továbbá annak, hogy 
Zalakomár Község Önkor-
mányzata a zalakomári körze-
ti megbízotti csoport tagjai-
nak a rendőrség által belső 
forrásból biztosított km-
támogatáson túl további je-
lentős km-támogatást nyúj-
tott, melynek segítségével 
szinte kétszer akkora km-
felhasználásra nyílt lehetősé-
ge az érintett állománynak.    
 
A fentiek alapján összességé-
ben elmondható, hogy a 
rendőrség és az önkormány-
zat egymást segítő, támogató 
partneri kapcsolata meghozta 
gyümölcsét és folyamatosan 
javuló tendencia érzékelhető a 
település közbiztonságában.   

TEDDY- MACI KIÁLLÍTÁS 
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Április 21-én reggel került sor 

 a Zalakomári Általános 
Iskolában Hegedüsné Saffer 
Szilvia tanítónő Teddy-
maci gyűjteményének ün-
nepélyes megnyitójára. A 
műsorban elhangzott Gyár-
fás Endre verse a mackóról, 
valamint a 3. osztályosok 
éneke. 
A kiállítást, amely a föld-
szinti aulában tekinthető 
meg, Hatos Tiborné igazga-
tóhelyettes ajánlotta a gye-
rekek és felnőttek figyel-
mébe. 

„A MAGYAR NYELV HETE” AZ ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN 
 

Iskolánkban hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre 
került A magyar nyelv hete április 11. és 18. között. 
Ennek keretében több versenyt szerveztek a diákoknak, ahol alsó-
sok és felsősök egyaránt megmérettethették magukat. 

 
 

Április 12-én körzeti olvasás-
helyesírás versenyre került sor. 
rendeztek a Zalakomári Általános 
Iskolában. A megmérettetésre a 
helybeli diákokon kívül Zalaapáti-
ból, Zalakarosról, Zalaszabarból, 
Nagyrécséről és Nemesdédről is 
érkeztek versenyzők. A hangos 
olvasási versenyben összesen 
tizennyolc 3.-4. osztályos  tanulót 
hallgatott meg a zsűri. 
 

Eredmények: 
3. osztály: 
1. Bakos Bernadett (Zalaapáti) 
2. Horváth Viktória (Zalakomár) 
(felkészítő: Hatos Tiborné) 
3.  Molnár Attila (Zalakaros) 
  
4. osztály 
1. Opra Rebeka ( Zalakomár) 
(felkészítő: Kocsis Mátyásné) 
2.   Csinyát Rebeka ( Zalakaros) 
3.   Novák Benedek ( Zalaszabar) 
 
A helyesírásban is tizennyolc 
tanuló mérte össze tudását.  
 
Eredmények: 
3. osztály: 
1. Kulcsár Balázs (Zalakaros) 
2. Fehér Donát ( Zalaapáti) 
3. Bakos Bernadett ( Zalaapáti) 
  
4. osztály:  
1. Bagó Laura ( Zalakaros) 
2. Csöndör Kamilla (Zalakaros) 
3. Horváth Patrícia ( Zalakomár) 
(felkészítő: Ács Eszter) 

 
Április18-án irodalmi vetélkedőt 
rendeztek a felsősök részére a 
magyar teremben.  
Az eseményt Bencze Margit és 
Czeglédy Éva tanárnők szervezték, 
de munkájukat Hajmásiné Török 
Gyöngyi és Tóth Hajnalka tanár-
nők is segítették. 

 

A versenyen nyolc csapat in-
dult. Az 5.a –ban, és a 6. osz-
tályban volt a legnagyobb az 
érdeklődés, mindkét osztályból 
két-két csapat is képviseltette 
magát. 
A versenyen érdekes feladatokat 
kellett megoldani a résztvevők-
nek pl.: bemutatkozó vers írása, 
vers felismerés, idézetek folyta-
tása, totó, puzzle költőkről, és 
versek elmutogatása. Az ese-
mény nagyon jó hangulatban 
zajlott és mindenki jól érezte 
magát. 
A szoros versengésben a követ-
kező eredmények születtek: 
 
1. Szuper 3-as: 8/a  (Kocsis 
Alexandra, Kovács Blanka, 
Szekrény Xénia) 
 

2. Aranysárkányok: 5/a ( Riczu 
Marietta, Szalavári Csaba, Hor-
váth Roland) 
 

3. Kék szem: 8/b Birkás Beáta, 
Kemes Klára, Bagarus Barbara 

 
 
 A versírási versenyben, ahol 
megadott rímpárokkal kellett 
verset alkotni, Szalavári Csaba 
és Kérges Valentin volt a leg-
ügyesebb. A két ifjú „poéta” alig 
néhány perc alatt a következő 
remekműveket hozta létre: 
 
A piros könyv 
Itt egy könyv, piros. 
Ráírva, hogy tilos. 
Kinyitom a könyvet,  
lecseppen egy könnycsepp. 
 
Árva gyerekek verselgetnek,  
összegyűlve szövögetnek.  
(Kérges Valentin 5.a) 
 

Folytatás az 5.oldalon 



  

2. osztály 
1. Bogdán Melinda 2.b  
(felkészítő: Hegedüsné Saffer 
Szilvia) 
2. Lakatos Tamara 2.a  
(felkészítő: Szántó Józsefné) 
3. Bogdán Lajos 2.b  
(felkészítő: Hegedüsné Saffer 
Szilvia) 
 
3. osztály 
1. Debrei Veronika 3.a  
(felkészítő: Hatos Tiborné) 
2. Horvát Hanna 3.b  
(felkészítő: Anda Józsefné) 
3. Losonczi Lilla 3.b  
(felkészítő: Anda Józsefné) 
 
4. osztály 
1. Horváth Stefánia Réka 4.a 
(felkészítő: Kocsis Mátyásné) 
1. Szőke Renátó 4.b  
(felkészítő: Ács Eszter) 
2. Opra Rebeka 4.a 
2.Zsovár Ferenc 4.a  
(felkészítő: Kocsis Mátyásné) 
3.Korpádi Tímea 4.a  
(felkészítő: Kocsis Mátyásné) 

Hagyományinkhoz híven 
május 18-án ismét egészség-
napot tartunk iskolánkban. A 
1300-órakor kezdődő program 
keretében a megnyitó után 
egy bábelőadást és a Sorry 
Művészeti Csoport bemutató-
ját tekinthetik meg az érdek-
lődök. Ezután az alsósok négy 
témakörben vehetnek részt  a 
programokon: ismertetőt 
hallhatnak a gyógynövények-
ről, a helyes táplálkozásról és 
tisztálkodásról valamint a 
testmozgás fontosságáról. 
Mindezt a gyakorlatában is 
kipróbálhatják, hiszen TOTÓ 
kitöltésére, bemutatóra , kö-
zös tornára és egészséges 
ételek elkészítésére is vállal-
kozhatnak. 
A felsősök szintén négy hely-
színen vehetnek részt a prog-
ramokban, ahol kortárs elő-
adókat is hallhatnak majd, 
hiszen a dr. Mező Ferenc 

K  O M Á R I H  Í R M ON D Ó 
 
 
 
 
 

5 
„A MAGYAR NYELV HETE” 

A könyv 
Megható ez a könyv. 
Szememből kicsordul a könny. 
Van benne sok szerelem,  
de nincs benne kegyelem. 
 
Aki olvassa, a sírástól arca piros, 
ezért aki szomorú, 
annak olvasni tilos! 
(Szalavári Csaba 5.a) 
 
Az alsósok szövegértés verse-
nyen mérhették össze tudásukat. 
A megmérettetésen a következő 
eredmények születtek: 
 
1. osztály: 
1. Bogdán Éva 1.b   
(felkészítő:  Kőfalviné Beke 
Magdolna) 
2. Hörcsöki Aliz 1.a  
(felkészítő: Hatos Eszter) 
 

2. osztály: 
1.Bogdán Ildikó 2.b  
(felkészítő: Györfiné Bándi 
Zsuzsánna) 
2.Szőke Csenge 2.a  
(felkészítő: Szántó Józsefné) 
3.Kérges Zsolt 2.b  
(felkészítő: Györfiné Bándi 
Zsuzsánna) 
 
3. osztály 
1. Horváth Viktória 3.a  
(felkészítő: Hatos Tiborné) 
2. Horváth Hanna 3.b  
(felkészítő:Anda Zoltánné) 
3. Debrei Veronika 3.a  
(felkészítő: Hatos Tiborné) 
 
4. osztály  
1. Horváth Stefánia Réka 4.a 
(felkészítő: Kocsis Mátyásné) 
2. Szőke Renátó 4.b  
(felkészítő: Ács Eszter) 
3. Opra Rebeka 4.a  
(felkészítő: Kocsis Mátyásné) 
 
Április 21-én szavalóversenyt 
rendeztek az alsósok részére, 
amelyen a tanulók a tavaszról, a 
természetről szóló verseket 
mutattak be a hallgatóságnak és 
a zsűrinek. 
A színvonalas megmérettetésen 
az értékelésre évfolyamonként 
került sor, és a következő ered-
mények születtek: 
1. osztály 
1. Hörcsöki Aliz 1.a 
2. Molnár Gréta  
3. Opra Szilárd 1.a  
(felkészítő: Hatos Eszter) 

 

EGÉSZSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN 
 

Gimnázium tanulói tartanak 
előadást az elsősegélynyújtásról, 
valamint a családi életre neve-
lésről. A másik két helyszínen a 
dohányzásról illetve a helyes 
hajápolásról lesz szó ugyancsak 
meghívott vendégek előadásá-
ban.  
Az elméleti ismeretek mellett 
gyakorlati programokban is rész 
vehetnek az érdeklődők: lesz 
petánque, célba dobás, lajhár-
mászás, kerékpáros ügyességi 
verseny is. A tanulók megkós-
tolhatják a teljes kiőrlésű liszt-
ből készült kenyeret, valamint 
elfogyaszthatják az általuk ké-
szített gyümölcssalátát is, hiszen 
a rendezvény jelmondata: Hozz 
egy gyümölcsöt! lesz.  
Mindezzel párhuzamosan szű-
rővizsgálatra is sor kerül (vér-
nyomás, vércukor valamint 
testsúly mérés) amelyre várjuk a 
kedves szülőket, az iskola és az 
Önkormányzat dolgozóit is. 

SULI SPORT 
Számos megmérettetésen vettek részt sportolóink is, ahonnan szép eredményekkel térhettek 
haza: 

 
Labdarúgó diákolimpia megyei döntő (Zala-
szentgrót) 
I. kcs. (1-2.o.): 5. Zalakomár (Rozs Péter, Neuba-
uer Kevin, Neubauer Antal, Horváth Tivadar, 
Tirászi Márk, Szőke Csenge, Kérges Zsolt, Ba-
konyi Krisztián) 
 
Tájfutó diákolimpia megyei döntő (Kistol-
mács) 
I-II. kcs. (1-4.o.): 1. Szőke Csenge 
                           1. Szőke Renátó 
III. kcs. (5-6.o.): 6. Losonczi Mária 
 
Tanulásban akadályozottak atlétika diák-
olimpiája megyei döntő (Zalaegerszeg) 
IV. kcs.  (7-8.o.) 800m futás: 
1. Bogdán Melida                                   
 2. Bogdán Krisztofer 
 Magasugrás: 1. Bogdán Melinda 
 Kislabdahajítás: 3. Horváth István 
  100 m futás: 3. Bogdán Áron 
  400 m futás: 3. Bogdán Áron 
     Súlylökés: 3. Bogdán Áron 

Atlétika diákolimpia többpróba bajnokság 
városkörnyéki döntő (Nagykanizsa)   
I. kcs. (1-2.o.): 3. Rozs Péter 
II. kcs. (3-4.o.): 1. Szőke Renátó 
                         3. Tóth Csenge 
III. kcs. (5-6.o.): 2. Köncz Csilla 
IV. kcs. (7-8.o.): 3. Orsós László 
        Csapatban: 2. Zalakomár (Orsós László, 
Horváth Tamás, Varga Krisztián, Árvai Ist-
ván, Vajda Máté) 
 
Atlétika diákolimpia egyéni bajnokság 
városkörnyéki döntő (Nagykanizsa)  tavasz 
III. kcs. (5-6.o.):  
60m futás: 2. Köncz Csilla 
Távolugrás: 1. Köncz Csilla 
Magasugrás: 1. Losonczi Mária 
                      2. Bogdán Anasztázia 
                      2. Szekrény József 
        

(A tanulókat a versenyekre Szittár József 
és Sziva László  készítette fel. ) 

 
http://iskola.zalakomar.hu 



  

KISTÉRSÉG TEKECSILLAGAI 
A helyi tekepályán az idei évben is megren-
dezésre került a Kistérségi amatőr tekebaj-
nokság. Minden év elején sorra kerülő ren-
dezvényre a környező településekről 11 csapat 
nevezett, ahol Zalakomár csapata meggyőző 
előnnyel végzett az élen megelőzve Nagyrécse 
II. és I. számú csapatát. 
Végeredmény: 1.Zalakomár 38pont, 
2.Nagyrécse II. 28p, 3.Nagyrécse I. 26p, 
4.Zalújlak 26p, 4.Csapi 26p, 6.Zalakaros 22p, 
7.Nagyrada 18p, 8.Sávoly 14p, 9.Zalaszabar 
12p, 10.Miháld 6p, 11.B. magyaród 2p. 
A győztes csapat tagjai: Horváth Zsolt, id. 
Karakai László, Zsovár László, Bagó Attila, 
id. Baranyai Zoltán. 
Kistérség legjobb egyéni dobója címet a re-
mekül teljesítő Zsovár László (Zalakomár) 
szerezte! 

ZKSE - tpm 
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A labdarúgó csapat háza táján a téli szü-
netben legfőbb változásnak az mondható, 
hogy a szakmai munkát a jövőben korábbi 
játékos Mutter Attila irányítja. Az új edző 
bátran nyúlt a fiatalokhoz ennek eredmé-
nyeként négy helyi fiatalember került be-
építésre a csapatba. A szakosztály megszű-
nő, csökkentett támogatások miatt nehéz 
helyzetbe került. Az egyesület vezetőinek 
lelkesedése fáradni látszik az őket ért állan-
dó kritikák, támadások miatt, amely sem-
miképp nem illeti meg őket az elmúlt közel 
tíz évben a falu iránti szeretetből, anyagi 
juttatás nélkül végzett eredményes munká-
ért. Nagy kérdés lehet 2012 évben szüksége 
van-e erre a közösségre, lesz-e futballcsa-
pat, ilyen szintű futball, a következő évben 
Zalakomárban. Ennek ellenére elmondható, 
hogy labdarúgó csapataink eredményesen 
kezdték a szezont, mely mindenképp a falu 
dicsősége is!  
16. forduló: Zalakomár – Primagép Zala-
szentmihály 1-0 
Zalakomár: Tóth-Pajor M.–Kohn Cs.,Tóth-
Pajor Sz., Horváth T., Takács A., Csizma-
dia,–Szefcsik, Horváth Zs. (Molnár R.), 
Fenusz, Fábián (Tinó),–Madarász (Kovács 
B.). Vezetőedző: Mutter Attila.       Gólszer-
ző: Fenusz Tamás. 
Nagy iramú mérkőzésen az átszervezett, 
megfiatalított hazai csapat végig taktiku-
san, fegyelmezetten játszva, értékes győ-
zelmet aratott a jó erőkből álló Szentmihá-
lyiak ellen. 
Jók: Fenusz, Tóth-Pajor Sz., Horváth Zs., 
Fábián. 
Ifjúsági: Zalakomár ESE – Zalaszentmi-
hály 1-1 (1-0) Góllövő: Horvát János 
17. forduló: Gelse Termál SE – Zalakomár 
ESE 0-3 (0-2) 
Zalakomár: Tóth-Pajor M.–Kohn Cs,Tóth-
Pajor Sz,Horváth T., Takács A.,Csizmadia,–
Szefcsik (Horváth I.), Horváth Zs. (Kovács 
B), Fenusz, Fábián (Tinó)–
Madarász.Vezetőedző: Mutter Attila.      
Góllövők: Fábián, Horváth Zs., Madarász. 
Erős szélben lejátszott mérkőzésen a benn-
maradásért küzdő hazai csapat ellen a 
helyzeteit jól kihasználó Zalakomár győ-
zelme egy percig sem forgott veszélyben. 
Jók: Takács A., Kohn Cs., Csizmadia. 
Ifjúsági: Gelse Termál SE –Zalakomár ESE 
1-2 (1-0). Góllövők: Matuz Tamás (2). 
18. forduló: Zalakomár ESE – Söjtör DFSE 
4-0 (2-0) 
Zalakomár:Tóth-Pajor M.–Kohn Cs,Tóth-
Pajor Sz, HorváthT (Tinó), Takács A (Sza-
bados), Csizmadia (Kovács B.),–Szefcsik, 

Horváth Zs., Fenusz, Fábián (Horváth I.),–
Madarász. Vezetőedző: Mutter Attila. 
Góllövők: Madarász (3), Szefcsik.  
A mérkőzést végig irányító hazai csapat 
nagy iramot diktálva, a második játékrész-
ben tetszés szerint alakította ki helyzeteit, 
aminek köszönhető szép győzelme. Mester-
hármast elért Madarász Zoltán játékosunk 
a góllövőlista élére ugrott! 
Jók Madarász, Horváth T, Szefcsik, Fenusz. 
Ifjúsági: Zalakomár ESE – Söjtör DFSE 3-0 
(1-0)  
Góllövő: Szalai Marcell, Bogdán A.(2) 
19. forduló: Zalakomár ESE–SAVA-
BORSFA SE 4-0 (2-0)   
Zalakomár: Tóth-Pajor M.–Kohn Cs. (Ko-
vács B.), Tóth-Pajor Sz., Horváth T., Szaba-
dos, Csizmadia,–Szefcsik, Horváth Zs., 
Fenusz (Takács A.), Fábián (Horváth I.)–
Madarász (Tinó) Vezetőedző: Mutter Attila. 
Gólszerzők: Madarász (2), Szefcsik (2). 
Kiváló teljesítményt nyújtó fiatal hazai 
kapus vezérletével a veszélyesen kontrázó 
Zalakomár győzelme ilyen arányban is 
megérdemelt a mezőnyben végig irányító, 
kulturáltan játszó vendégek ellen. Ifj.Tóth-
Pajor Mátyás 2-0-s hazai vezetésnél    11-est 
védett! 
Jók:Tóth-Pajor M, Horváth T, Szefcsik, 
Tóth-Pajor Sz. 
Ifjúsági: Zalakomár–Borsfa 5-1(3-0).  
Góllövők:Matuz T.(2), Gulyás Krisztián(2), 
Bogdán A. 
20. forduló: Rédics KSE – Zalakomár ESE 
1-2 (0-1) 
Zalakomár:Tóth-Pajor M–Kohn Cs, Tóth-
PajorSz, Horváth T, Szabados, Csizmadia,–
Szefcsik, Horváth Zs(Takács),Fenusz, Fábi-
án(Horváth I.)–
Madarász(Tinó).Edző:Mutter Attila. 
Gólszerzők: Kiss B. ill., Tóth-Pajor Sz., 
Horváth Zs. 
A tabellaszomszédok rangadóján a hazaiak 
az első húsz percben nagyon beszorították a 
vendégeket, melyet a Komáriak remek 
védekezéssel több bravúros kapusteljesít-
ménnyel megoldottak. Ezt követően ki-
egyenlített lett a játék a vendégek több 
veszélyes támadást vezetve egységes játék-
kal értékes győzelmet arattak! 
Jók: Tóth-Pajor Sz., Horváth T, Kohn Cs. 
Ifjúsági: Rédics KSE –Zalakomár ESE 1-4 
(0-2). 
Góllövők: Matuz Tamás (2), Gulyás K. (2) 
21. forduló: Zalakomár ESE–Z-net Becse-
hely 1-2 (0-0) 
Zalakomár: Tóth-Pajor M.–Kohn Cs, Tóth-
Pajor Sz, Takács, (Kovács B)  

Szabados,Csizmadia,–
Szefcsik(Tinó),Horváth T, Fenusz, Fábián 
(Horváth I.)–Madarász. Edző: Mutter Atti-
la.           Gólszerzők: Madarász ill., Péter Á, 
Balassa 
A találkozó egyenlő erők küzdelmét hozta. 
A hazaiak a második félidőben nagy erőket 
mozgósítottak a győzelem megszerzése 
érdekében, a vezetést is sikerült megszerez-
niük. A találkozó végén középhátvédjük két 
óriási hibájával a vendégek elvitték a há-
rom pontot, holott a mérkőzésen egyetlen 
kidolgozott helyzetük, kapura lövésük nem 
volt.  
Jók: Madarász, Kohn Cs, Csizmadia, 
Fenusz. 
Ifjúsági: Zalakomár ESE –Becsehely 7-1 (0-
2). 
Góllövők: Matuz T (2), Gulyás K. (2) 
23. forduló: Zalakomár ESE–Felsőrajk SE 
2-0 (2-0) 
Zalakomár: Tóth-Pajor M.–Kohn 
Cs.(Kovács B),Tóth-Pajor Sz, Horváth T, 
Szabados,Csizmadia,–Szefcsik, Horváth Zs, 
Fenusz(Takács A),Horváth I,(Fábián)–
Madarász(Tinó). Vezetőedző: Mutter Attila.           
Góllövők: Madarász, Szefcsik. Jók: A teljes 
hazai csapat. 
Első félidőben a hazaiak akarata érvénye-
sült, akár nagyobb előnnyel is térhettek 
volna pihenőre. Fordulást követően a nagy 
melegben a hazaiak teljesen átadták a 
játékot, amelyből néhány lövés született a 
vendégek részéről, de ezek elhaltak a jól 
védő hazai kapus kezei között.  
Ifjúsági: Zalakomár ESE –Felsőrajk 2-0 (1-
0). 
Góllövők: Horváth János, Havas Gábor 
 


