
SPAJLER ISTVÁNNÉ: AZ ÚJ KENYÉR 
 
Asztalon az egész 
ország asztalán 
új kenyér 
frissen lágyan 
kínálja magát. 
 
Mielőtt még hozzá 
érnék könnyes lesz 
a szemem, imát 
mondok halkan, 
kezemben az új kenyérrel. 

Átéltem újra 
mikor csak álom és vágy 
volt egy darab kenyér. 
Szívemből jön a hála. 
Köszönöm Uram, 
köszönöm, hogy 
van még kenyér 
az asztalon. 

 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HAVILAPJA 

Ingyenes kiadvány        II. évfolyam, 9. szám – 2012. augusztus 

 
 
 
 

TAPASZTALJUK, HOGY MÉG MINDIG NAGYON SOK A PANASZ ÉS 

BEJELENTÉS A TELEPÜLÉSEN TALÁLHATÓ GAZOS TERÜLETEK 

MIATT. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY AZ INGATLANOK 

TISZTÁNTARTÁSÁT, GONDOZOTTSÁGÁT A HIVATAL 

ÜGYINTÉZŐI, A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK ÉS A MEZŐŐRÖK 

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZIK, ÉS SZÜKSÉG ESETÉN AZ 

INGATLAN TULAJDONOSA, ILLETVE HASZNÁLÓJÁVAL SZEMBEN 

A MEGFELELŐ INTÉZKEDÉSEKET MEGTESZIK.
 

TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ BEREKFÜRDŐN 
 
2012. július utolsó hétvégéjén került sor Be-
rekfürdőn az idei évben is esedékes „Test-
vérvárosi találkozó”-ra.  
 
Községünk, mint a testvér települések tagja is 
képviseltette magát a lengyelországi Zator, a 
felvidéki Krasznahorkaváralja, a kárpátaljai 
Tiszapéterfalva, a székelyföldi Csíkszentkirály 
és a délvidéki Lukácsfalva települések mellett. 
A nagyszabású kulturális eseményen a Péczely 
Attila népzenei csoport (Poór Györgyné, Szántó 
Ibolya, Pálfi Eszter, Tóber László, Lakatos Sán-
dor Császár Richárd) lépett fel. A színvonalas, 
kitűnő hozzáértéssel összeválogatott kulturális, 
népi hagyományokat őrző műsoraikkal itt is is 
hatalmas sikert arattak, és méltóképpen képvi-
selték településünket. A jól sikerült, remek mű-
sor után pedig Tóber László és Pálfi Eszter köz-
kedvelt, népszerű slágerek éneklésével teremtett 
kellemes, vidám hangulatot, felkeltve a határon 
túliak érdeklődését is. 
A jó hangulatú kulturális rendezvényeken túl-
menően a polgármesterek több alkalommal is, 
hivatalos fórumokon vitatták meg az elmúlt 
időszak történéseit és a további teendőket, ahol 
 

Varga Miklós polgármester kép-
viselte községünket.  
Köszönjük minden résztvevőnek, 
hogy olyan produkciókat válo-
gattak össze, és azokat olyan 
hozzáértéssel adták elő, hogy 
méltán vihették Zalakomár jó 
hírnevét most is a határainkon 
túlra.    
  Hatos Tibor 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 
Megüresedett a Zalakomár, Hunyadi u. 
7/1 számú önkormányzati bérlakás. 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának 
Képviselő – testülete az 57/2012 (IV.23) 
számú határozatával a Zalakomár Hu-
nyadi u. 7/1. önkormányzati bérlakás 
bérletére pályázatot ír ki. A részletes 
pályázati feltételek megtekinthetőek a 
www.zalakomar.hu oldalon vagy a Pol-
gármesteri Hivatalban, ahol a pályázati 
adatlap is átvehető. 
 
A Zalakomári Általános Iskola 
tanévnyitó ünnepélye szeptem-
ber 02.-án 10.00 órakor, a tan-
könyvosztás augusztus 27.-én 9 
órakor lesz. 
 
Tapasztaljuk, hogy még mindig nagyon 
sok a panasz és bejelentés a településen 
található gazos területek miatt. Felhívjuk 
a figyelmet, hogy az ingatlanok tisztán-
tartását, gondozottságát a hivatal ügyin-
tézői, a közterület-felügyelők és a mező-
őrök folyamatosan ellenőrzik, és szükség 
esetén az ingatlan tulajdonosa, illetve 
használójával szemben a megfelelő in-
tézkedéseket megteszik. 
 
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. törvény szerint a közterület-
felügyelő a feladatkörét ellátva hivatalos 
személy, aki feljelentés megtétele vagy 
egyéb jogszerű intézkedés céljából az 
érintettet személyazonosságának megál-
lapítása érdekében igazoltathatja. A 
fentiek alapján a személyazonosságunk 
igazolására tehát nem csak a rendőr, 
hanem a közterület-felügyelő is felszólít-
hat minket. 
 
A Közterület felügyelők ügyfélfogadá-
si helye és ideje: 

 
Polgármesteri Hivatal 

(Tavasz u. 13.)  
1. számú iroda 

szerda 13-15 óra 
 



  

PÁLINKA A „HUNGARIKUM” 
 

A jó pálinka "sima, mint az olaj", nincs 
határozott édes mellékíze, de gyümölcsös 
jellegénél fogva, mégis az érett gyümölcs 
illatát, édes ízét asszociálja. 
Az utolsó cseppeket hagyjuk a pohár 
alján, majd pedig, kis idő elteltével sza-
goljuk meg a poharat. Ez biztos próba: ha 
gyümölcs illatokat érzünk, akkor nagy baj 
nem lehet. 
Magyarországon 2010 szeptembere óta 
szabadon, adómentesen főzhet otthon 
vagy főzethet bárki 50 liter gyümölcspár-
latot. A törvénymódosítást sok kritika 
érte, sokan a pálinkapiacot féltették, de 
kiderült, hogy egyre többen – élve a lehe-
tőséggel a bérfőzdékben főzették le ezt a 
mennyiséget. 
Az viszont jelentős változás, hogy lehető-
séget kapnak a hobbi-pálinkafőzők, hogy 
a kert gyümölcseiből adómentesen, legá-
lisan készíthessenek a család számára 
itókát. Hiszen adó nélkül már azoknak is 
megéri precíz készülékekkel kifőzni ott-
hon a gyümölcsöt, akik korábban kukták-
ban és más házilagosan, illegálisan barká-
csolt eszközökkel próbálkoztak. 
A versenysemlegességet féltve, nemrég 
Brüsszeltől figyelmeztetést kapott Ma-
gyarország, hogy szüntesse meg a pálinka 
részleges jövedékiadó-mentességét. Az 
illetékes szakhatóságnak viszont az az 
álláspontja, hogy a tiszta piaci viszonyok 
érdekében a pálinkafőzetésnek egységes 
kell hogy legyen a szabályozása, ahogy 
ezt az uniós csatlakozási szerződésben 
megfogalmazták. 
Magyarország nem kívánja módosítani a 
vonatkozó törvényt. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium közleménye szerint a pálin-
kafőzés történelmi hagyományok alapján 
kétségkívül a magyarság kulturális örök-
ségének része, Magyarország pedig – 
hasonlóan más uniós államokhoz – bizto-
sítani akarja e hagyomány fennmaradá-
sát. Ezért teremtette meg a kormány – a 
bérfőzési szeszadó lényegi eltörlésével – a 
házi pálinkafőzés szabadságát. Ezzel Ma-
gyarország nem kíván többet – közölték –
, mint ami megillet több uniós tagállamot, 
így például Ausztriát, Németországot is. 
 

   Hatos Tibor 
 

OVI HÍR 
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A pálinka eredetvédett hungarikum, (A 
hungarikum - különleges, egyedi, jellegzetes, 
csak Magyarországra jellemző dolog, amely-
ről a magyarok ismertek a világban.) tehát 
kizárólag Magyarországon termett és termelt 
nemes- és vadgyümölcs, szőlő és aszúszőlő-
törköly használható fel pálinka készítéséhez. 
Csak az a törköly- és gyümölcspárlat nevez-
hető pálinkának, amelyet Magyarországon 
cefréztek, pároltak, érleltek és palackoztak - 
mondja ki az idevonatkozó jogszabály. Ha 
kisüsti az ital, akkor legfeljebb 1000 liter 
űrtartalmú, rézfelületet is tartalmazó lepárló 
berendezésben, legalább kétszeri szakaszos 
lepárlással állították elő. 
 
Érlelt a pálinka, ha legalább 6 hónapig pihentet-
ték 1000 liternél kisebb, vagy legalább 12 hóna-
pig 1000 literes, vagy annál nagyobb térfogatú 
fahordóban. Ó-pálinkának az a törköly vagy 
gyümölcspálinka nevezhető, amelyet legalább 
egy évig érleltek 1000 liternél kisebb, vagy két 
évig 1000 literes, vagy annál nagyobb térfogatú 
fahordóban. 
A ma már hungarikumnak számító ital általá-
ban 40-50-es szeszfokú. A jó pálinka átlátszó és 
színtelen - az érlelt és az ágyaspálinkák eseté-
ben aranysárga, mint a "konyak". Hogyan kell 
fogyasztani ezt az italt? Először is, mértékkel! 
A jó minőségű, de csak a jó minőségű pálinkát 
nem kell behűteni, ez tévhit! Ekkor ugyanis 
nem érvényesül a lényeg: a gyümölcsös élvezeti 
érték. A legjobb 16-18 Celsius fokon felszolgál-
ni. 
Ma már egyre "vadabb" alapanyagokból főznek 
pálinkát: ha mód és lehetőség van rá, bizonyára 
sokan megkóstolják a bodza, berkenye, galago-
nya, fehéreper, erdei szamóca és más gyümölcs 
lepárlásából származó ritkaságokat. A klasszi-
kus alma, szilva, barack, körte és meggypálin-
kák szinte sehol nem hiányoznak a kínálatból. 
Eredetvédett pálinkák: 
jelenleg hat ilyen tájegységet és gyümölcsfajtát 
tartanak nyilván: szatmári szilva, kecskeméti 
barack, békési szilva, szabolcsi alma, gönczi 
barack és újfehértói meggypálinka. Ilyen néven 
csak az azon a tájon termett, különlegesen za-
matos gyümölcsből párolt ital hozható forga-
lomba. 
Kóstolás és más trükkök: 
figyeljünk az első hatásra, gyomrunk azonnal 
jelzi, ha minőségi probléma van. az a pálinka, 
mely görcsbe rántja a gyomrot, majd pedig 
borzongást, fejrázást, harákolást vált ki, erősen 
problémás. 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 

ZALAKOMÁRBAN 
 
Zalakomár Község Önkor-
mányzata pályázatot hirdet 
az alábbi munkakör betölté-
sére: 
 

védőnő 
 
Zalakomári Általános Iskola 
pályázatot hirdet az alábbi 
munkakör betöltésére: 
 

könyvtárostanár (tanító) 
 
Részletek megtekinthetők a 
www.kozigallas.hu oldalon. 

A Zalakomári Napközi Ottho-
nos Óvoda a nyári szüntetet 
követően augusztus 06.-án 
nyitotta meg újra a kapuit. 
 

„Olyan ez az óvoda, 
mint egy mese -palota 
csupa dal, csupa vers 

csupa játék.” 
(Gazdag Erzsi:  

Vers az óvodáról) 
 
Az újonnan felvett kisgyerme-
kek beszoktatása augusztus 
utolsó hetében kezdődik, így a 
szeptember 3.-ától 40 új kisóvo-
dás kezdi meg az új tanévet az 
óvodánkban.  
Az óvodában ügyintézésre 
munkanapokon 8-16 óráig van 
lehetőség. 
 
Az aktuális hónap étkezési díjait 
a Körjegyzőségi Hivatal pénztá-
rában lehet befizetni, mely hét-
főn 9-12 és szerdán 13-17 óráig 
tart nyitva. A fizetendő össze-
gekről minden óvodai csoport 
hirdetőtábláján és a bejárati 
ajtón található hirdetményekből 
tájékozódhatnak. 
Az új tanévtől a 7 csoportos 156 
fős óvodánkban várhatón 3 új 
óvónő kezdi meg a munkáját. 
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3 
VÉGVÁRI GYEREKEKET ÉS KÍSÉRŐIKET LÁTHATTUNK VENDÉGÜL 

 

Történt egyszer hogy a Fecskefészek Kulcsos 
Házba Táborozok érkeztek. 
 
Első nap este találkoztunk először, amikor ismerke-
dős játékokat játszottunk, így próbáltuk megtanulni 
egymás nevét. 
Aztán elindultunk haza kipihentük magunkat és a 
második nap újult erővel indult. Ekkor - kedden - 
Zalavárra mentünk ahol megtekintettük a Kis-
Balaton házat, és egy jó számháborúban vettünk 
részt  a vízi játszótéren, ahol Zsolti legyőzhetetlen 
volt. 
Szerdán a végváriak Zalakarosra látogattak egy kis 
fürdőzésre,  ahol mindannyian nagyon jól érezték 
magukat. Miután hazaértek, bekapcsolódtak egy kis 
eszem-iszom dínom-dánom partyba,  ahol a Zala-
komári Dalkör, a Péczely Attila Népzenei Csoport 
és a Harmonika Zenekar adta a hangulatot.    
Csütörtökön délelőtt az időt film nézéssel töltöttünk 
amikor is nevetésünktől volt hangos a ház. Délután 
a Kis - Balatonra mentünk, ahol nagyon jól éreztük 
magunkat és a Kilátó mellett Feri bácsi vezényleté-
vel énekeltünk, főként vallási jellegű énekek. Pénte-
ken a nap részét a táborozók a keszthelyi múzeu-
mok körbe járásával töltötték.  Az este folyamán 
megtekinthettünk egy íjászbemutatót , majd mi is 
kipróbálhattuk az íjakat. Szombaton este érkezett el 
a búcsú buli. A Művelődési Házban egész este ját-
szottunk, táncoltunk. 
Vasárnap beültünk egy csikós bemutatott megnézni 
a Fenyvespusztai állatsimogatóba. Ez volt az utolsó 
program. Elérkezett a soha nem várt pillanat: a 
búcsúzkodás,  a hét legrosszabb pontja. Mindenki 
megölelt mindenkit és mindenki minden jót kívánt 
a másiknak. A „Reméljük hogy jövőre találkozunk!" 
mondat hangzott el a legtöbbször. Miután mindenki 
beszállt a kocsiba, a zalakomári busz lehagyva vég-
vári buszt jött haza és mikor elértünk a Kulcsos 
házhoz mindenki kipattant az autóból és az út köze-
pére állva integettünk. A kisbusz megállt és mi el-
mentünk az útból és tovább engedtük őket. Miután 
már a távolba néztünk s nem láttunk fehér buszt 
mindenkinek kijöttek a könnyei. Sajnos Véget ért az 
egy hét, de a barátság megmarad Végvár és Zala-
komár között. 
Jövőre újra találkozunk! 
 
Birkás Beáta 

  

http://zalakomar.hu 

Július közepén végvárról érkeztek táborozók Zalakomárba. Idejük egy 
részét a komári gyerekkel töltötték. Cikkünkben Birkás Beáta élmény-
beszámolóját olvashatják. 

ÁTADTUK AZ IKSZT-T 
 

 
 
Július 18-án átadásra került az Integrált Közösségi és Szol-
gáltató Tér. Ünnepi beszédet V. Német Zsolt, vidékfejlesz-
tésért felelős államtitkár és Varga Miklós, Zalakomár pol-
gármestere mondott. Az intézmény körbejárása után a helyi 
csoportok fellépése következett.  
A Művelődési Ház felújított falai között várjuk régi és új 
látogatóinkat, régi és új programokkal. 
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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 

A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS KIEMELT 

FONTOSSÁGÚ 
 

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet 
biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elsza-
porodását és terjedését allergén pollentermelése miatt 
megakadályozzuk.  
Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezé-
si kötelességének nem tesz eleget, az ő költségére és 
veszélyére közérdekű védekezést kell elrendelni, és a 
parlagfüvet az erre kijelölt vállalkozóval le kell kaszál-
tatni, emellett növényvédelmi bírságot kell kiszabni, 
amelynek összege tizenötezer forinttól ötmillió forintig 
terjedhet. 
Ismételten kérjük az érintetteket, hogy a védekezési 
kötelezettségüket – mindannyiunk egészségének meg-
óvása érdekében – önként teljesítsék. 
Mivel az előírások szigorúak, és a védekezési kötele-
zettség megszegése esetén a rendkívül súlyos jogkövet-
kezményeket külön - előzetes - értesítése nélkül alkal-
mazni kell, ezért nyomatékkal kérjük településünk in-
gatlantulajdonosait, ill. használóit, hogy különösen 
nagy figyelmet fordítsanak a parlagfű mentesítésre 
vonatkozó kötelezettségük teljesítésére. 

 
http://www.facebook.com/zalakomar 

 
Kilimánban lépett fel a Sorry Művészeti Csoport 

SPAJLER ISVÁNNÉ: AUGUSZTUS 20. 
 

 
 
 

Szent István ünnepe 
Régi hagyomány az 
Új kenyér szentelés. 

 
Eltelt kétezer év 

A nép, Szent István 
Síratja, bajt, bánatot elhagyva. 

 
Zúdul reánk a zord 
Idők, haragja lesz-e. 
Új kenyér dagasztva. 
A nép Szent István 

Nevét kiáltja! 
 

Szent István a 
Népek dalnoka 

Rózsafűzés imádságban 
Találjunk végre 

Békében egymásra! 


