
Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 15/2012 (V.25.) önkormányzati rendeletével 
módosította a környezetvédelem helyi szabályairól szó-
ló 6/2004 (III.31) önkormányzati rendeletet. A módosítás 
szerint a kerti művelésből keletkezett hulladékot és az avart 
égetés útján június 1. és augusztus 31. között tilos végezni. Zajjal 
járó építési, szerelési munkákat 21 óra és reggel 6 óra közötti  

időszakban tilos végezni, valamint kerti munkákat (fűnyí-
rás, gépi favágás, aprítás, gépi kaszálás, gépi kapálás, rotá-
lás) 21 óra és reggel 6 óra közötti időszakban tilos végezni. 
Jelen módosítással a képviselő-testület a község lakossága 
részéről felmerülő igényeket kívánta a gyakorlatba is átül-
tetni, melyek a mindennapi életben jelentős könnyebbsé-
get jelentenek, mivel részben feloldásra kerültek a koráb-
ban jóval szigorúbb szabályok. 

FIGYELEMFELHÍVÁS 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Zala-
komár Község Önkor-
mányzat Képviselő-
testületének a tiltott, 
közösségellenes magatar-
tásokról, valamint a til-
tott, közösségellenes 
magatartás elkövetőjével 
szembeni pénzbírság 
kiszabásának szabályai-
ról 13/2012.(V.04.) ön-
kormányzati rendelet 3. § 
(11) bekezdése szerint a 
helyi állattartás szabá-
lyairól szóló 6/2010. (IV. 
28.) sz. rendelet szabálya-
inak betartása kötelező. 
E szerint állatot a község 
belterületeire kiengedni, 
közterületein legeltetni, 
őrizetlenül hagyni, fához, 
az út műtárgyához, köz-
világítási-, villany-, tele-
fonoszlophoz kikötni, 
valamint futtatni tilos! 
 
A fenti szabályok betar-
tását Zalakomár terüle-
tén, a vendéglátóegysé-
gek környékén folyama-
tosan, hétvégeken, az 
állatvásárok alkalmával a 
rendőrség, a közterület-
felügyelet és a mezei 
őrszolgálat ellenőrizni 
fogja. 

GRATULÁLUNK 

GRÓZNER JÓZSEFNEK! 
 

A Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egye-
tem Informatikai épületé-
ben dr. Vereczkey Zoltán, a 
Magyar Közúti Fuvarozók 
Egyesületének (MKFE) 
elnöke átadta az idei IRU-
díjakat azoknak a gépko-
csivezetőknek, akik teljesí-
tették a nemzetközi szerve-
zet elismerésre vonatkozó 
feltételeit. Köszöntőjében 
az MKFE elnöke hangsú-
lyozta, hogy az IRU-díj a 
gépkocsivezetők legmaga-
sabb elismerése, amelyhez 
sokéves tisztességes munka 
és balesetmentes közleke-
dés társul. Dr. Vereczkey 
Zoltán nem feledkezett 
meg a családtagokról, fele-
ségekről sem, akik nélkül a 
díj elnyerése minden bi-
zonnyal nehézségekbe 
ütközött volna. 

 
A képen Herke Zoltán (Scantrans 
Kanizsa Kft. Főnöke) Dr. 
Vereczkey Zoltán (MKFE elnöke)  
Grózner József,  zalakomári 
lakos 
 

http://www.waberers.com/sajtoszoba
/frisshirek/?id=760 
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Június 4-7. között Zalakomárban kirándult a berekfürdői általános 
iskola 5. és 7. osztálya. A gyerekekkel igyekeztünk megismertetni 
Zalakomárt és környékét. Sokat bicikliztünk, sétáltunk, túráztunk. 
A kirándulást egy hatalmas búcsú buli zárta, melyen Szi Márton 
János Marci atya, Harmat Adrienn és Einger Gábor is közreműkö-
dött. Nekik, és a segítő kollégáknak is ezúton köszönjük, hogy 
színesítették a gyerekek itt létét. A fiúknak és lányoknak pedig 
messziről szól az üzenetünk: 

 

„Ne sírj, hogy vége lett, mosolyogj, mert megtörtént!” 
(Éva néni és Bea) 

nb 

M Ó D O S U L T  A  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  R E N D E L E T  

 
Az iskola pünkösdi királya 

 
 

Folytatás a 4. oldalon 

Az elmúlt pénteken hagyo-
mányt teremtő szándékkal 
pünkösdi király választásra 
került sor iskolánkban. Elő-
ször az iskola fiú tanulói 
tizennégy állomáson össze-
mérték fizikai erejüket, álló-
képességüket, ügyességüket. 
A megmérettetésen a sportos 
feladatok mellett olyan ha-
gyományos erőpróbáknak is 
meg kellett felelniük, mint 
rönkhajítás, árokugrás, len-
cseválogatás, zsákban futás. 



  

Középiskolai tanulmányaim során na-
ponta mentem el a magyar természet-
tudós, feltaláló, bencés szerzetes, kiváló 
oktató, Jedlik Ányos egykori lakhely-
ének ajtaja előtt. Diákként, akkor legin-
kább a sok korszakalkotó jellegű talál-
mányai közül az elektromotor, vagy a 
dinamóelv jutott az eszembe, pedig 
többek között, volt még egy, a mai na-
pig is nagyon hasznos találmánya a  
„savanyúvízi készület”, mellyel a szó-
davizet lehetett elállítani. 
Biztosan sokan egyetértenek azzal, 
hogy ha nyár van és meleg, akkor a 
legjobb, amit ihatunk – az alkoholos 
italok közül – nekünk, magyaroknak az 
csakis a fröccs! De vajon honnan ered a 
kifejezés és mennyi variációja és elne-
vezése létezik országszerte? Lássunk 
néhányat, de persze szigorúan a teljes-
ség igénye nélkül! 

Vörösmarty még egy versében is megörö-
kítette a fröccs szépségét. Fóti dal című 
verse így kezdődik: „Fölfelé megy borban 
a gyöngy; Jól teszi. Tőle senki e jogát el 
Nem veszi.” 
A fröccs hasznos tulajdonságai 
A fröccs nem más, mint bor és szódavíz, - 
nem szénsavas ásványvíz, amivel most 
isszuk sokszor - hanem igazi szóda. A 
fröccsnek számtalan előnye van. Azon 
túl, hogy a gyomornak nem árt, a nyári 
melegben „ideális ital”, mivel enyhe az 
alkoholtartalma, ezért lényegesen eny-
hébb hatással rendelkezik, mintha tisztán 
innánk a bort. 
Ráadásul a folyamatos vízpótlás miatt 
nem lesz fejfájásunk másnap. Szintén 
nem utolsó sorban pedig alacsony a kaló-
riaértéke, így nem hizlal, viszont tartal-
mazza a jó borok hatóanyagait. 
Sokan, sokféle képen fogyasztják a fröcs-
csöt. A meghatározó mindig a bor és a 
szóda elegyítésének aránya. 
Kisfröccs- nagyfröccs-hosszúlépés (a leg-
gyakoribbak) 
Talán legelterjedtebb elnevezések és 
fröccstípusok egyike a kis- és a nagy-
fröccs. Az előbbi 1 dl bor – 1 dl szóda, 
míg a nagyfröccs 2 dl bor – 1 dl szóda 
keverékét takarja, a hosszúlépés: 1dl bor 
– 2 dl szóda. 
A kisfröccsöt kisfüttynek, vagy rövidlé-
pésnek is szokás nevezni.  
A fütty elnevezés állítólag onnan jön, 
hogy József Attila szerint az a mérték, 
amit egy füttyre meg lehet inni egyszerre. 
A nagyfröccs az irodalmár hírességek 
közül inkább Móra Ferenc kedvence volt, 
aki az italra meghonosította a „húzás” - 
„ide a gallér mögé”elnevezést is. 
Krúdy-fröccs 
A hírességeknél maradva szintén nagyon 
népszerű volt a híres magyar íróról, Krú-
dy Gyuláról elnevezett ital. Ez a mai 
szemmel nézve elég erőteljes kombináció 
volt, ma már kevesen fogyasztják, és kü-
lönösen nem népszerű túl nagy melegben. 
A Krúdy fröccs 1 literes korsóban készült, 
és 9 dl borhoz mindössze 1 dl szódát en-
gedtek. 
Az elmélet mögötte az volt, hogy a kevés 
szóda éppen csak egy kis pluszt ad a bor-
hoz, mivel a szénsav minimálisan hígítja 
a bort, de annak ízét kiemeli. Krúdy Gyu-
la nem véletlenül választott ilyen összeté-
telt, ugyanis általában nem könnyű salá-
tához fogyasztotta a róla elnevezett fröcs- 

A fröccsöt (vagy, ahogy ő maga elne-
vezte a „spritzert”) Jedlik Ányos találta 
fel. Igaz, hogy például a dinamó, a 
rácsosztó gép vagy a galvánelemek 
találmánya, lényegesen nagyobb tudo-
mányos fegyverténynek számítanak, de 
azért sokan lehetünk neki hálásak az 
első fröccs megálmodásáért és elterjesz-
téséért is. 
A történet úgy szól, hogy bármennyire 
is szerette a bort, a gyomra sajnos nem 
bírta a túlságosan savas italt, ezért ki-
gondolta, hogy hogyan tudná orvosolni 
a problémát. Először sima vízzel pró-
bálkozott, de az elvette a bor ízét. Ezért 
végül felfedezte a szódát és utána egy-
ből a szódás üveget, majd végül a fröcs-
csöt is! 
Hogyan lett a spritzer-ből fröccs? 
A „spritzer” szó nem tetszett Jedlik 
Ányos barátjának, Vörösmarty Mihály-
nak, aki aktív és egyben kreatív híve 
volt a nyelv magyarosításának és ápo-
lásának. Ezért a német hangzású és 
hátterű „spritzer” szót hamarosan le-
fordította: ekkor született meg az óriási 
karriert befutó „fröccs” szavunk, ami 
azt a hangot utánozza, amikor a szódát 
hozzáengedjük a borhoz. 

K  O M Á R I H  Í R M ON D Ó 
 

 

2 
F R Ö C C S  –  A  J Ó  M A G Y A R  F R Ö C C S  É S  N É H Á N Y  T Í P U S A  

 
csöt: a kedvence a velős hús volt 
pirítóssal, amihez csakis Krúdy-fröccs 
dukált. 
 

 
http://vargabor.blog.hu/2010/06/24/szab
ad_froccskeszitest_magyarorszagon 
 
Puskás-fröccs 
Ha már irodalmárokról neveztek el 
fröccstípusokat, akkor természetesen 
nem csodálkozhatunk azon sem, hogy 
sportolókról, focistákról is kaptak 
nevet népszerűbb italok. A legismer-
tebb ilyen fröccsfajta a Puskás Fe-
rencről elnevezett Puskás-fröccs. 
Az ital mögött nem olyan személyes 
történet áll, mint Krúdy esetében, 
mivel ez nem Puskás kedvenc aránya 
volt a fröccsben. Mégis egyértelmű, 
hogy honnan származik a név: a 
Puskás-fröccsben a bor és a szóda 
decije így oszlik meg: 6:3. * 
Sorolhatnánk tovább is, mert még a 
legkülönfélébb variációs elnevezése-
ket használunk, többek között: alpol-
gármester, avasi fröccs, bakteranyós, 
csatos, háp-háp, háziúr, házmester, 
kőműves, lakófröccs, lámpás, maflás, 
polgármester, sóherfröccs, viceház-
mester. 
Mindegy, hogy melyik variációt isz-
szuk, soha ne feledjük, hogy kismér-
tékben üdít – mértéktelenül fogyaszt-
va butít! 
 
*Felhasznált anyag: Fischer Anna – A 
magyar fröccs 6 típusa  
    
  Hatos Tibor 

Ha nyár van és meleg, ak-
kor a legjobb, amit ihatunk 
– az alkoholos italok közül 
– nekünk, magyaroknak az 

csakis a fröccs! 

A Közterület felügyelők 
ügyfélfogadási helye és 
ideje: 

 

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

 

szerda 13-15 óra 
 



  

BESZÁMOLT A MÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Zalakomár Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2012. május 
24.-i ülésén tárgyalta a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat beszámo-
lóját a 2011.-es év tevékenyégéről, 
melyet a 72/2012 (V.24.) számú hatá-
rozatával egyhangúlag elfogadott. A 
Szolgálat munkája során a leggyak-
rabban tapasztalt problémák a követ-
kezők: - nagyon kevés szülő rendel-
kezik munkahellyel, így az ebből 
fakadó anyagi problémák; - 
több család bűnöző életmódot folytat; 
- elhanyagolás; - krízis helyzet, krízis 
állapot; - tankötelezettség megszegé-
se (jelentősen nőtt az igazolatlan órák 
száma); - felelőtlen gyermekvállalás 
(jelentős esetszám emelkedés); vala-
mint - emelkedő tendenciát mutat a 
szabálysértések elkövetése. A család-
látogatások általános tapasztalata, 
hogy a szülők hozzáállása a nevelési 
tervekben megfogalmazottakhoz nem 
kielégítő. A szülők többsége csak 
ígéreteket tesz, de 

BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVI GYÁMHATÓSÁGI MUNKÁRÓL 

2011. évben jegyzői hatáskörben tett 
gyámhatósági intézkedések közül a 
védelembe vétel okai a következők 
voltak: - a szülők elhanyagoló maga-
tartása; - kisebb értékre elkövetett 
lopás, - tankötelezettség  megszegése. 
Ez utóbbi száma 2011. évben nagy-
mértékben megnövekedett, annak 
ellenére, hogy a védelembe vétel 
mellett sor került az iskoláztatási 
támogatás folyósításának felfüggesz-
tésére is.  
A tavalyi évben 1 esetben volt szük-
ség 1 gyermek családból való kieme-
lésére, ideiglenes hatályú elhelyezésé-
re. Felügyeleti szervek által gyámha-
tósági ellenőrzés 2011. évben nem 
volt. 
A gyermekvédelem helyi rendszere a 

VAGYONRENDELET 
 
Zalakomár Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Zalakomár Község 
Nemzeti Vagyonáról, a vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 14/2012 (V.25.) önkor-
mányzati rendeletével teljesen új vagyon-
rendeletet alkotott, mivel az új önkormány-
zati rendelet megalkotását a nemzeti va-
gyonról, valamint Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló új jogszabályok ren-
delkezési szükségessé tették. Az új rendelet 
rendelkezései elősegítik, hogy az önkor-
mányzat vagyonának, mint nemzeti va-
gyonnak a védelme jobban érvényesüljön, 

valamint a nemzeti vagyon megőrzé-
se, védelme és a nemzeti vagyonnal 
való felelős gazdálkodás az Önkor-
mányzat költségvetési, gazdasági 
helyzetét szilárdítja. Az új jogszabály 
a köz érdekében hosszú távú, általá-
nos védelmet biztosít a helyi önkor-
mányzati vagyonnak. 
 

K  O M Á R I H  Í R M ON D Ó 
 

   
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 

3 
OLVASÓI LEVÉL 

 
Tisztelt szerkesztőség! 
 
A Komári Hírmondó májusban megjelent 
számához szeretnék hozzászólni. Konkrétan 
a 6. oldalon lévő, a rövidítésből ítélve Tóth-
Pajor Mátyás elnökúr írásához. Nem tu-
dom, hogy hogyan van bátorsága az elnök-
nek a támogatások miatt panaszkodni, 
amikor az önkormányzat a befizetett adók-
ból adja a pénzt arra, hogy sportegyesület 
működjön a faluban. Sokkal inkább kellene 
azzal foglalkozni, hogy mire költi az egye-
sület a pénzt. Találkoztam már a Stop büfé-
ben alkoholt iszogató focistákkal, amit nem 
hiszem, hogy saját pénzükből fizettek. 
Számomra az is felháborító, ami köztudott, 
hogy meccspénzt kapnak a játékosok. 
Nyert meccse után 3000et. De azt is tudom, 
hogy 150ezret fizettek bizonyos játékosnak, 
hogy itt játszon. (aki még csak nem is 
zalakomári!!!) 
Az edzői licensz díjakat is meg lehetne 
vizsgálni, mert szerintem itt is valaki jól 
járt, hogy a nevét adta a csapatnak. A 
kábeltv-n leadott ülésen elhangzott jegy 
eladás is viccese, mert nem egyszer láttam, 
hogy több 10ezer forintnyi aprót váltott be 
a Baranyai a jegybevételekből! El kellene 
gondolkodni, hogy szükség van-e ilyen 
egyesületre és hogy az önkormányzat felé 
hogyan is számolnak el a sörözésekről, ha 
az önkormányzat tud róla, akkor miért nem 
tesz ellene? Az én adómból ne sörözzön 
más falubeli! 
Szerintem lenne sokkal jobb helye ennek a 
pénznek a faluban! Például a közvilágítás 
visszakapcsolása, vagy a Mezővárosi talál-
kozó megrendezése is sokkal jobb lenne! 
  

Név nélkül! 

konkrét lépéseket nem a probléma-
megoldás terén. A családok többsége 
nem veszi igénybe a családgondozók 
által felajánlott segítséget (például: 
korrepetálás, pótvizsgákra való felké-
szülés). A Szolgálat a tavalyi évben is 
fokozott figyelmet szentelt az igazo-
latlan iskolai hiányzásoknak. Sajnos 
az iskolai jelzések gyakran későn, 
több mint 50 igazolatlan óra után 
érkeznek, amikor prevencióra már 
nincs lehetőség. Sajnálatos módon a 
szülők többsége közömbösen viselke-
dik, ha gyermeke igazolatlanul hi-
ányzik. A Szolgálat elsődleges felada-
tai között szerepel az, hogy minél 
több gyermek fejezze be az általános 
iskolát és tanuljon tovább, szerezzen 
szakmát, ezzel is növelve a munka-
erőpiacra való kijutás esélyét. To-
vábbra is célként tűzte ki, hogy minél 
kevesebben szüljenek tanköteles kor-
ban, melyhez segítséget adnak többek 
között családtervezési tanácsadások-
kal. 

hatályos jogszabályok szerint műkö-
dik. A jövő legnagyobb kihívása, 
hogy az anyagi nehézségek ellenére a 
rendszer minden elemének fenntartá-
sa, és továbbra is a megfelelő színvo-
nalon működtetése a társadalom egy-
re fokozódó szegényedése, és az ál-
lampolgári fegyelem egyre romló 
mutatói között. A gyermekvédelem 
területén dolgozó szakemberek na-
ponta szembesülnek a családok  mű-
ködésének zavaraival, hiányosságai-
val, a gyermeki viselkedés reakciói-
val. A legfontosabb feladatunk a pre-
venció, a megelőzés, hogy a települé-
sen élő gyermekek kiegyensúlyozott, 
szerető környezetben nevelkedhesse-
nek. 

 
http://www.facebook.com/zalakomar 



  

M A D A R A K  É S  F Á K  N A P J A  

BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK 

A zalakomári önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támoga-
tására. A 2012. évi költségvetését a 
képviselő-testület működési hiánnyal 
fogadta el. A hiány a kötelezően ellá-
tandó feladatok kiadásainak és bevé-
teleinek különbözetéből adódik. 
Az önkormányzat a költségvetés 
készítésekor törekedett olyan dönté-
seket hozni, amely a kiadások csök-
kenését eredményezi, illetve egyes 
feladatellátások tekintetében bevétel 
növekedéssel jár. A 2012. évi költség-
vetés nagyon szűkös, csak annak 
szigorú betartásával őrizhető meg az 
önkormányzat biztonságos működé-
se.  
A tervezett hiányt az önkormányzat 
átmenetileg likvid hitel felvételével 
finanszírozza, amelyet azonban visz-
sza is kell fizetni az év végéig. A ter-
vezett hiányt a bevételi oldalon pá-
lyázati lehetőségek kihasználásával, a 
kiadási oldalon pedig a kiadások to-
vábbi csökkentésével lehet rendezni.  
2012-ben az önkormányzatok műkö-
dőképességének megőrzését 24.932 
millió Ft segíti. Reméljük, hogy ön-
kormányzatunk is részesül e forrás-
ból, hogy a működőképesség biztosít-
va legyen, és a megkezdett fejleszté-
sek folytatása, befejezése megvalósul-
jon. 
 
4/2012. (III.1.) BM rendelethez kap-
csolódó pályázat: Zalakomár Község 
Önkormányzata 2012. márciusában 
pályázatot nyújtott be a Belügymi-
nisztériumhoz a 4. melléklet szerinti 
4. Közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítására. Az ön-
kormányzat 2009. évtől kezdődően 
folyamatosan fejleszti a térfigyelő 
kamera rendszerét, mely kezdetben 
16 kamerával működött. Ezt 2010- 

-2011-ben a folyamatos fejlesztéseknek köszön-
hetően 22-re növelte, felismerve annak jelentő-
ségét. A benyújtott pályázat összköltsége 
9.866.300.- Ft, melyből az önkormányzat 
986.630.- Ft önerőt vállalt. Az így elnyerhető 
támogatás 8.879.670.- Ft. Amennyiben a pályá-
zat támogatásra kerül, összesen 10 új kamera 
felszerelése valósulhat meg. 
5/2012. (III.1.) BM rendelethez kapcsolódó 
pályázat: 2012. májusában, szintén a Belügy-
minisztérium rendeletéhez kapcsolódó pályáza-
tot nyújtott be az önkormányzat, a település 
önfenntartó képességének javítására. A pályázat 
a Fecskefészek Kulcsosház és Turistaszálló fő-
épületét, és turistaszállóját, valamint egy mel-
léképületét érinti. A főépület külső-belső festé-
sen és az azt megelőző javításokon, valamint 
tetőcserén esik át. A turistaszálló épületében 
kiépítésre kerül 3db vizesblokk, mely egyenként 
tartalmaz egy zuhanyzót, egy mosdót és egy 
wc-t. Az így kialakított vizesblokkokra nagy 
szükség van, hiszen az épületben nem állnak 
jelenleg rendelkezésre. A jelenleg használaton 
kívüli épület, mely a volt óvoda udvarán he-
lyezkedik el, konyhaként fog funkcionálni, 
amennyiben a pályázat nyer. A beruházás össz-
költsége 7.700.000.- Ft, melyből nem kell az 
önkormányzatnak önrészt vállalnia. A beruhá-
zás önkormányzati bevételt növelő projekt, 
mely növelheti az önkormányzati szálláshely 
bevételeit. 
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PÜNKÖSDI KIRÁLY 

VÁLASZTÁS A ZALAKOMÁRI 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
 

 
 
Az összesített eredmények alap-
ján minden osztály megválasz-
totta, a maga kiskirályát, majd 
ezután került sor a vetélkedés 
legizgalmasabb részére: a kiski-
rályok versenyére. 
A szoros küzdelemben végül 
Orsós László 8.a osztályos tanuló 
nyerte el az iskola pünkösdi kirá-
lya címet, aki ezt a kitüntető 
rangot egy éven át viselheti. A 
győztesre először rózsaszirom 
eső hullt, majd ezután átvehette 
különböző jutalmait, amelyeket a 
Tavasz Vendéglő, a Szülői Mun-
kaközösség és az Iskolakonyha 
ajánlott fel. 
A versengés szünetében a tanu-
lók egy színes bemutatónak kö-
szönhetően megismerhették a 
hagyományos pünkösdi királyné-
járást valamint a kiskomáromi 
lilázást is. 
A vidám hangulatú, jól sikerült 
eseményt a pünkösdi kalács 
megkóstolása és közös májusfa-
kitáncolás zárta. 
 

 

A verseny eredménye a következő: 
1. Baglyok 8.a : Szekrény Xénia, Horváth Anikó, Kovács 
Blanka 
2. Kisvakond 5.a : Kérges Valentin, Tóth Csenge, Riczu 
Marietta 
3. Őrültek 6.o : Bogdán Ferenc, Bogdán Tibor, Bogdán 
Ildikó  

Május 10-én iskolánkban a Madarak és Fák napján vetélkedőt ren-
deztek a felsős tanulóknak. A versenyen minden osztályból három-
fős csapat indult. A verseny feladatok között volt totó, kép felisme-
rés, és más érdekes feladat is. A versenyt dr. Béliné Horváth Aranka 
és Feketéné Táttár Lívia szervezte, de a zsűriben helyet foglalt 
Hajmásiné Török Gyöngyi és Martonné Somogyi Márta is. 

EGYHÁZTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ 
 
Az iskolai IKCS csoport a helyi plébániával 
kötött Együttműködési Megállapodás értel-
mében egyháztörténeti vetélkedőt szervezett 
az 5. és 6. osztályos tanulók részére. 
A programon először az iskolai történelmi 
tanulmányokhoz kapcsolódóan Marci atya 
mesélt a gyerekeknek a keresztény egyház 
kialakulásának történetéről. Bemutatta napja-
ink egyházának szervezeti felépítését, és emlí-
tést tett a templomok építészeti és művészet-
történeti vonatkozásairól is. A személyes 
élményekkel is tarkított bevezető után a tanu-
lók három fős csapatokat alkotva vetélkedtek 
A jó hangulatú vetélkedő győztese az 5. a 
osztály csapata lett. 



  

 
 
Május 18-án nagy sikerű egész-
ségnap megrendezésére került sor 
a Zalakomári Általános Iskolá-
ban. 
Az ünnepélyes megnyitó után az 
érdeklődők először a  Sorry Mű-
vészeti Tánccsoport bemutatóját 
majd a 4. a osztályosok Csicseri 
történet c. jelenetét tekinthették 
meg. 
Ezután az alsó tagozatosok közö-
sen tornásztak egyet az udvaron, 
majd a tantermekbe vonulva 
először tanítóik és szüleik segít-
ségével gyümölcssalátát készítet-
tek, majd az egészséggel kapcso-
latos feladatokat oldottak meg. 

A felsősök számára négy helyszínen foly-
tak a programok: kortárs előadók tartot-
tak bemutatót két témakörben, de ezeken 
kívül még volt meghívott fodrász is, aki 
tájékoztatást tartott a hajápolásról, a ne-
gyedik helyszínen pedig vetítéssel egybe-
kötött tájékoz-atás hangzott el a dohány-
zás ártalmairól. 
Az előadások után a felsős diákok is ki-
vonultak a tornapályára, ahol Mozogj az 
egészségedért! jelmondattal folytatódtak 
tovább az események. A diákok olyan 
feladatok végrehajtása közül választhat-
tak, mint lajhármászás, célba dobás, ke-
rékpáros ügyességi, talicskatolás, 
petanque, teniszlabda egyensúlyozás, 
hullahopp karika és ugrókötél hajtás. Az 
elvégzett feladatokért aláírást gyűjthettek 
a maguk által készített egészség-kártyára, 
amelyet aztán a rendezvény végén müzli 
szeletre válthattak be. Mindezekkel pár-
huzamosan az orvosi szobában különböző 
mérési vizsgálatokon vehettek részt az 
iskola és az önkormányzat dolgozói va-
lamint az érdeklődő szülők. Az eseményt 
teljes kiőrlésű kenyér kóstolása és a gye-
rekek által készített gyümölcssaláta elfo-
gyasztása zárta. 

KÖNYVEK A KÖNYVTÁRNAK 
 
Május 14-én 600 db könyvvel gaz-
dagodott a Zalakomári Ált. Iskola 
Könyvtára. A könyveket dr Iglódi 
Endre keszthelyi ügyvéd ajándé-
kozta könyvtáruknak. Érdeklődé-
sünkre elmesélte, hogy a nagyszü-
lei a községben éltek, és a gyer-
mekkorában Ő is gyakran itt töl-
tötte a nyári szünetet. A faluhoz 
fűződő szép emlékeknek köszön-
hetően határozott úgy, hogy a 
nemrégiben elhunyt nagyanyja 
hagyatékát az iskolának ajándé-
kozza. 

 

ÉVEK ÓTA AZ NBIII ELEJÉN A ZALAKOMÁRI ASZTALITENISZ! 
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http://iskola.zalakomar.hu 

EGÉSZSÉGNAP A ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

EREDMÉNYESEN SZEREPELTEK 
 
Az elmúlt hónapban iskolánk alsós 
tanulói számos versenyen vettek  
részt, ahol szép eredményeket értek 
el. 
 

Általános Iskola Galambok : Fej-
számoló verseny 
Normál tanterv szerint: II. Balázs 
Fanni Veronika 3.b. (felkészítő: Szita 
Edina) 
Tanulásban akadályozottak tanterve 
szerint: 
I. Bogdán Zsanett 3.b. (felkészítő: 
Szita Edina) 
I. Bogdán László 4.a. (felkészítő: Far-
kas Józsefné) 
 
Hóy Tibor Tagintézmény Nemes-
vid által szervezett Ki(s)számoló 
matematikai verseny: 
II. Horváth Viktória 3.a. (felkészítő: 
Foricsekné Kovács Szilvia) 
III. Zsiga Balázs 1. a. (felkészítő: Iva-
nics Jánosné) 
 
Péterfy – Kőrösi Általános Iskola 
által szervezett rajzversenyen: 
- Nívódíjban részesült Belancsics 
Elvira 1.b. (felkészítő: Kőfalviné Beke 
Magdolna) 
 
A Zalavári Általános Iskola által 
meghirdetett rajzpályázaton: 
I. Balázs Fanni Veronika 3.b ( felké-
szítő: Anda Zoltánné) 

2011-ben Zalakomár csapata meg-
nyerte az NBIII bajnokságot, a csa-
pat különböző okokból nem vállalta 
a magasabb kihívásokat. Így idén is 
ugyanebben az osztályban indulva 
a dobogó harmadik fokán végzett! 
Valamint a Magyar Asztalitenisz 
Szövetségtől elnyerte a Zala Megye 
legjobb csapata címet. Mindemel-
lett emlékplakettel díjazták fő-
szponzorunkat, Léránt Zsoltot! A 
csapat legjobbja Lukács Róbert 
volt. Helyi tartalékcsapat a megyei 
osztályban indulva 2011/2012-es 
szezonban az első helyen végzett. A 
bajnokság mellett játékosainkat 
rendszeresen hívják különböző 
tornákra, versenyekre, ahol rend-
szerint eredményesen szerepelnek. 
Néhány közülük: Országos Baj-
nokság Öregfiúk Békéscsaba -(40-
49 évesek):  

Egyéni: Beck Gábor II.hely. Páros: Beck 
G.-Gerencsér Á. II.hely. -(50-60évesek): 
Egyéni: Kövesi József III.hely. Nemzetközi 
meghívásos, Kaposvár (50-60évesek): pá-
ros:Hózesteiner L.-Gerencsér Á. I.hely. 

 
Felső sor: Hózesteiner László, Beck Gábor, 
Léránt Zsolt, Kövesi József, Kozári László. 
Alsó sor: Lukács Róbert, Gerencsér Jenő, 
Lukács Zsolt. 
Képről hiányzik: Gerencsér Árpád, Tóth 
Róbert, ifj.Hózesteiner László, Hózesteiner 
András, Németh Zsolt, Szalai Jenő. 

tpm 
 



  

1970-ben a 8 csapatos megyei „B” labdarúgó bajnokságban Zala-
komár ESE csapata remek teljesítménnyel története legjobb ered-
ményét érte el azzal, hogy a harmadik helyen végzett. Kik is 
alkották az akkori sikercsapatot? Megérdemlik, hogy felelevenít-
sük a csapat tagjainak névsorát: Varga Miklós (polgármeste-
rünk), Haraszti II. László,Tóth Béla,Horváth Mihály,Horváth 
István, Haraszti I. László,Horváth Tibor,Horváth Já-
nos,Marton László”center”, Horváth István „Brill”,Varga 
László,Varga Vice, Bali József (kapus),Wilcsek Lajos edző, 
Varga Géza szako.vezető. 
Az elmúlt 40 évben nem volt példa arra, hogy ilyen eredménnyel 
zárjanak labdarúgóink. Jelenlegi ifjúsági és felnőtt csapatunk 
hétről-hétre azon dolgozik, hogy izgalmas versenyfutásban meg-
közelítse ezt a szép eredményt. 
24. forduló: Zalaszentbalázs SE – Zalakomár ESE 1-4 (0-2) 
Zalakomár: Tóth-Pajor M.–Kohn Cs., Horváth T., Kovács B., 
Szabados, Csizmadia,–Szefcsik, Horváth Zs. (Takács A.), Fenusz, 
Horváth I. (Fábián)–Madarász. Vezetőedző: Mutter Attila. 
Gólszerző: Horváth L.(11-esből) ill. Madarász, Csizmadia, Fenusz, 
Szefcsik 
A mérkőzést végig irányító Zalakomár rengeteg helyzetet dolgo-
zott ki. Egykoron szebb napokat is megélt hazaiak kevés ellenál-
lást tanúsítottak az egységes vendégek ellen. 
Jók: Szefcsik, Fenusz, Horváth I., Horváth T. 
Ifjúsági: Zalaszentbalázs SE –Zalakomár ESE 2-0 (1-0)  
25. forduló: Zalakomár ESE – SK Gutorfölde 0-0  
Zalakomár: Tóth-Pajor M.–Kohn Cs., Tóth-Pajor Sz., Horváth T., 
Szabados, Csizmadia,–Szefcsik (Kovács B.), Horváth Zs.,Fenusz, 
Horváth I.(Fábián) – Madarász. Edző: Mutter Attila.       
A forduló rangadóját nagy iram, nagy küzdelem jellemezte, 
melynek során a listavezető tudománya elfogyott a hazai kapu 
előtt, ennek eredményeként csak ívelgetésre futotta erejükből. A 
hazaiak masszív védekezéssel, gyors ellentámadásaikkal több 
óriási lehetőséget hagytak kihasználatlanul, így a találkozó vé-
gén a bajnokaspiráns örülhetett a pontszerzésnek! 
Jók: Csizmadia, Fenusz, Horváth Zs., Tóth-Pajor Sz.  
Ifjúsági: Zalakomár ESE – SK Gutorfölde 3-1 (2-0).  
Góllövők: Matuz Tamás (2). 
26. forduló: Reák-Gép Bak SE –Zalakomár ESE 2-3 (0-2)  
Zalakomár: Tóth-Pajor M.–Kohn Cs.,Tóth-Pajor Sz., Horváth T., 
Szabados,Csizmadia,–Szefcsik (Tinó),Horváth Zs.(Takács A.), 
Fenusz, Horváth I. (Fábián) – Madarász. Edző: Mutter Attila. 
Gólszerzők: Koós, Tóth G., ill., Madarász (2), Fenusz.      
Változatos, eseménydús mérkőzést láthattak a nézők. A hazaiak 
mindent egy lapra feltéve támadtak, ennek eredményeként csa-
patunk előtt számtalan lehetőség nyílott, amelyeknek nagy része 
rendre kimarad. Így a mérkőzés végére szoros eredmény szüle-
tett. 
Jók: Csizmadia, Szabados, Madarász, Fenusz.  
Ifjúsági: Bak SE-Zalakomár ESE 2-5 (1-1). Góllövők: Matuz Ta-
más(2), Molnár Richárd, Szilágyi László, Horváth József. 
27. forduló: Zalakomár ESE–N. Bagola SE 1-0 (0-0)  
Zalakomár:Tóth-Pajor M.–Kovács B., Tóth-Pajor Sz., Horváth T, 
Szabados, Csizmadia,–Szefcsik, Horváth Zs.(Horváth I.), Fenusz, 
Fábián(Takács A.)–Madarász (Tinó).Vezetőedző: Mutter Attila. 
Gólszerzők: Szefcsik.      

Évek óta Zalakomár, Bagola mérkőzéseket az jellemezte, hogy 
a kanizsai csapat irányított, támadott többet. Idén ez a felállás 
megfordult! Ezen a mérkőzésen a hetek óta tetszetősen játszó 
csapatunk rengeteg támadást vezetve, végig irányítva nehéz, de 
megérdemelt győzelmet aratott a teljesen elfáradó vendégek 
ellen. 
Jók: Tóth-Pajor M., Szefcsik, Fábián, Szabados.  
Ifjúsági: Zalakomár ESE–N. Bagola SE 7-2 (4-2). 
Góllövők:Gulyás Krisztián(4), Baranyai Tamás, Horváth János, 
Bogdán Attila. 
28. forduló: Galambok SC–Zalakomár ESE 2-0 (0-0)  
Zalakomár: Tóth-Pajor M.–Kohn Cs.(Tinó), Tóth-Pajor Sz., 
Horváth T.(Fábián), Szabados, Csizmadia,–Szefcsik, Horváth 
Zs., Fenusz, Horváth I.–Madarász .Vezetőedző: Mutter Attila. 
Galambok: Gyulai–Schmidt (Baranyai R.),Török,Bagó 
B.(Pintér),Szabó S.,Simon–Tolnai (Bellán), Szűcs, Baranyai D., 
Baranyai J.–Beke (Kovács T.).Edző:Elek István. 
Gólszerzők: Baranyai J, Szabó S.      
Férfias küzdelemet, idegek csatáját hozta a szomszédvári rang-
adó, ahol a komáriak szervezettségét a hazaiaknak hathatós 
játékvezetői segítséggel sikerült megtörniük. A játék képe alap-
ján az egységes csapat benyomását keltő csapatunk nem érde-
melt vereséget, a bajnokesélyesnek egyetlen kidolgozott helyze-
te sem adódott a kilencven perc során, holott a vendégek az első 
félidőben eldönthették volna a mérkőzést. Így kritikán aluli 
játékvezetés mellett szerencsés galamboki győzelem született! 
Jók: Tóth-Pajor M., Csizmadia, Szabados.  
Ifjúsági: Galambok SC-Zalakomár ESE 2-1 (1-0). 
Góllövők: Horváth László, Nikolics Ferenc ill. Matuz Tamás. 
29. forduló: Zalakomár ESE – Letenye SE 2-1 (1-0) 
 Zalakomár: Tóth-Pajor M.–Kohn Cs., Tóth-Pajor Sz., Horváth T., 
Szabados, Kovács B.(Takács A.)–Horváth I.(Matuz T.),Csizmadia, 
Fenusz, Fábián(Tinó)–Madarász .Vezetőedző: Mutter Attila. 
Gólszerző: Madarász (2). 
A hazaiak végig kontrollálták a mérkőzést, első félidőben szerzett 
előnyüket a másodikban megduplázták, majd nagyobb arányú 
győzelem helyett, maguknak tették nehézzé a mérkőzést, de a 
mérkőzés összképét tekintve megérdemelt győzelmet arattak a 
szervezett Letenye ellen. Ezzel a győzelemmel nagy bravúr kapu-
jában áll felnőtt csapatunk, egy jövő heti győzelemmel felállhat-
nak a dobogó legalsó fokára. 
Jók: Madarász (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat 
Ifjúsági: Zalakomár ESE – Letenye SE 1-3 (0-0) 
Gólszerző: Horváth Zsolt. 
Ifjúsági csapatunk a bajnok elleni vereség ellenére, ezüstéremmel 
büszkélkedhet. 
Felnőtt tabella (29. forduló után): 1.Galambok 65p 
2.Gutorfölde 61p 3.Rédics 52p., 4.Zalakomár 52p, 5. Bagola 46p. 
 

Ifjúsági tabella (29. forduló után): 1.Letenye 79p, 2.Zalakomár 
56p, 3.Felsőrajk 52p, 4.Galambok 51p, 5. Borsfa 42p. 
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Kiadja: Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 
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