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FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁST 

ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 
 

2013. év elejével jelentős mértékben változtak 
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 
(Tft.), valamint földhasználati nyilvántartás-
ról szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 
(R.) földhasználati nyilvántartást érintő ren-
delkezései. Az alábbiakban rövid összefogla-
lót adunk az érintett változásokról: 
 

1. Aki termőföldet használ – beleértve a zárt-
kerti ingatlanokat is! - köteles a használatot 
annak megkezdésétől számított 30 napon be-
lül az ingatlanügyi hatósághoz (földhivatal-
hoz) nyilvántartásba vétel céljából bejelente-
ni. 2013. január 1. napjától nem csak az 1 hek-
tárt meghaladó, hanem minden termőföld 
használatot be kell jelenteni a területileg ille-
tékes járási földhivatalnál!  
A bejelentési kötelezettség nem terjed ki az  
erdőművelési ágú területekre, valamint a mű-
velési ág nélküli belterületekre. 
 

2. Bővül a nyilvántartott adatok köre, ezért a 
már bejelentett földhasználók is kötelesek a 
következő adataikat, az erre szolgáló bejelen-
tő lapon közölni az illetékes járási földhiva-
tallal: 
- magánszemély személyazonosító jele (sze-
mélyi száma) 
- magánszemély állampolgársága, 
- cég esetén a statisztikai azonosító (törzs-
szám)és a cégjegyzékszám. 
- Amennyiben a földhasználó családi gazdál-
kodónak minősül, R. alapján a családi gazda-
ság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, 
valamint szükséges annak megjelölése, hogy 
a földterület a családi gazdasághoz tartozik. 
(Az a földrészlet tartozik a családi gazdaság-
hoz, amelyet a Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi Igazgatósága a családi gaz-
daság használatába regisztrált.) 
A fenti adatokat 2013. február 1. és 2013. már-
cius 30. között kell bejelenteni!  
 

3. 2013. február 1-től kezdődően az osztatlan 
közös tulajdonban lévő termőföldek esetében, 
amennyiben a földhasználat nem volt beje-
lentve, vagy a bejelentett földhasználat mó-
dosítására kerül sor a tulajdonostársaknak a 
Tft. 11/B-H. §-ai alapján használati megálla-
podást kell kötniük és azt a megosztási váz-
rajzzal együtt be kell nyújtaniuk a földhasz-
nálati nyilvántartásba való bejegyzés végett. 
 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS 
 
Január 28–án mutatták be a Nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési 
Házban Az Ember című zenés mesejátékot a szlovák Csavar Színház elő-
adásában. Ezt az érdekes bemutatót iskolánk ötven alsós diákja tekint-
hette meg. 
 
Aki látta már a Csavar Színház valamelyik gyermek- vagy ifjúsági előadását, 
az tudja: interaktív előadásokról van szó. 
„Én inkább foglalkoztató előadásnak nevezném – fogalmazott Tamás. – Nem 
szabad semmit ráerőltetni a gyerekekre, viszont a színésznek kell 
olyan biztonságot teremtenie számukra a színpadon, hogy minden helyzet-
ben jól érezzék magukat, ne váljon kínossá számukra a szituáció.  
” A gyerekközönség nagyon hálás tud lenni, ugyanakkor folyamatosan meg 
kell küzdeni a figyelméért. Az Ember díszletét Gál Tamásék maguk tervezték 
és készítették el. 

BEÍRATÁSOK 
 

Óvodai beíratás időpontja: 
 

2013. március 18 – 22. 
 

Iskolai beíratás időpontja: 
 

2013. április 8-9. 

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN VÉGZETT NAGYOBB KI-

FIZETÉSEKRŐL 2012. 
 
2012. évi Gyermekek táboroztatása, egyéb rendezvények 510 000 Ft 
2012. évi Kegytárgyak, gyertya, stb.    177 000 Ft 
2012. évi Virágokra     140 000 Ft 
2012. évi Irodaszer, újság, tisztítószer   62 000 Ft 
2012. évi  Egyéb karbantartási, felújítási, fenntartási  
 költségek összesen a plébánia területén  190 000 Ft 
2012. évi  Műszaki eszközök beszerzése   228 000 Ft 
2012. évi  Kiskomáromi temető költségei, szemét elszállítás, 
 kaszálás 2011-12. év (az Önkormányzat támogatásával) 
       305 000 Ft 
 
A plébánia fenntartására, működtetésére a püspökség évi   
1500000 Ft összeget bocsát rendelkezésre. 
 
Az egyházi hozzájárulásból befolyt összeg 2012-ben:  2 240 000 Ft 
 
Toronyóránk felújítására eddigi adományok összege:  588 250 Ft 
 
      Tóber László 
      pénztáros 
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FEBRUÁR 9. – A II. MAGYAR HADSEREG PUSZTULÁSÁNAK EMLÉKNAPJA  
(RÖVID EMLÉKEZÉS A TRAGIKUS ESEMÉNYEKRE) 

 
Idén hetven éve annak, hogy a 2. 
magyar hadsereg súlyos vereséget 
szenvedett a Don partján. 
 

A II. világháború egyik legnagyobb 
magyar katasztrófája volt a 2. magyar 
hadsereg pusztulása a Don-kanyarban. 
Az itt vívott harcok a magyar hadtörté-
nelem legszomorúbb fejezetei közé tar-
toznak: a megfelelő fegyverzet és fel-
szerelés nélkül kiküldött, lehetetlen 
feladattal megbízott honvédek ezrei 
szenvedtek és vesztek oda a -40 fokos 
orosz télben. 
A 2. magyar hadsereg a Magyar Királyi 
Honvédségnek az 1941/1942-ben érvé-
nyes hadrendben nem szereplő alakula-
ta volt, amelyet 1942-ben állítottak fel, 
és a keleti hadszíntérre küldték harcol-
ni. 1943 januárjában a szovjet hadsereg 
általános támadást indított. Ennek esett 
áldozatául a Voronyezs térségében har-
coló 2. magyar hadsereg; 40 ezren vesz-
tették életüket, 70 ezer katona került 
fogságba, akik közül szintén tízezrek 
pusztultak el. 
„A Don mentén a szovjet erők kétség-
beesett kísérleteket hajtottak végre a 
magyar arcvonal áttörésére. Támadása-
ik azonban megtörtek a magyar csapa-
tok kemény ellenállásán. A Don bozó-
tos és ingoványos partján küzdik le 
honvédjeink az átszivárgott kisebb el-
lenséges csoportokat. Golyószórósaink 
előretolt állásaikban halálmegvető bá-
torsággal tartanak ki az erős ellenséges 
tűzben, hogy megakadályozzák a szov-
jet csapatok átkelését. A Don-menti 
harcokban igen fontos tüzérségünk 
szerepe. Feladata távolabbi ellenséges 
célok leküzdése, gyülekezési helyek és 
átkelő pontok megsemmisítése és a 
támadásainkhoz szükséges tűztámoga-
tás megadása. Uriv közelében zajlott le 
a Don-menti harcok legnagyobb páncé-
los csatája, ahol legendás hősiességével 
ismét dicsőséget szerzett a magyar ka-
tona.” 
A magyar hadsereg július, augusztus és 
szeptember hónapban sikertelen és sú-
lyos veszteségeket okozó harcokban 
próbálkozott felszámolni a Don folyó 
nyugati oldalán létesített szovjet hídfő-
ket. Szeptember közepétől 1943. január 
elejéig - az olaszoknál 1942. december 
közepéig, a románoknál 1942. november 
közepéig - "csendes" volt a doni arcvo-
nal. Volt tehát idő a védőállások meg-
erősítésére.  
 

Hiányzott azonban a faanyag és ami 
fontosabb; az elszánt akarat. 
A felváltásokban reménykedtek a csa-
patok. Ehelyett a sztálingrádi térség-
ben bekövetkezett döntő események 
folytán, sor került a magyar hadsereg 
elleni döntő támadásra, amellyel 
szemben semmilyen szempontból nem 
volt képes a hadsereg helytállni, azaz 
kitartani. Számos körülmény folytán 
részben kitört és meg nem fékezhetett 
pánikok kíséretében hátraözönlött a 
hadsereg kisebb része, a többiek har-
colva, súlyos veszteségek közepette, de 
ugyancsak visszavonultak. 
A hadsereg 1943 januárjában a Sztá-
lingrád körzetében vívott harcok során 
rendkívül súlyos, megsemmisítő vesz-
teségeket szenvedett.  
A katasztrofális vereséget szenvedett 
hadsereget 1943. január 24-ével kivon-
ták a harcolók kötelékéből, a hadse-
regnek töredéke azonban még tovább 
harcolt, mint utóvéd, egészen február 
közepéig. A roncsok hazaszállításáról 
hallani sem akartak a németek, hanem 
azonnal kettős feladatot szabtak meg a 
számukra: újjászervezés ütőképes ál-
lapotra, közben partizán-elhárítás az 
újjászervezési körletben. 
Részben a szovjet feltartóztathatatlan 
előretörés, részben a józan belátás 
folytán, márciusban úgy határoztak, 
hogy a teljesen tönkrement, demorali-
zált roncsokat mégis hazaszállítják az 
anyaországba, helyettük beérik két 
megszálló hadosztállyal. Április végéig 
megtörtént a roncsok hazaszállítása. 
A szemtanúk és elemzők arról tudósí-
tanak, hogy a magyar katonák tisztes-
séggel megfeleltek minden elvárható 
követelménynek, azt azonban senki 
sem állítja, hogy lelkesedtek volna a 
hazájuktól elmondhatatlan távolság-
ban kanyargó Don folyó birtokba vé-
teléért. Arra pedig egyáltalán nem 
voltak készek, hogy nyitott szemmel 
meneteljenek a biztos és már katonai 
szempontból is értelmetlen halálba. 
Azt nem lehet megállapítani, hogy 
mennyire hatott vagy nem hatott a 
honvédek körében a bolsevizmustól 
való félelem. Sok jele van mindeneset-
re annak, hogy ha talán meg is volt a 
maguk elítélő véleménye a rendszer-
ről, azt nem azonosították sem az 
orosz átlagkatonával, "Ivánnal", sem -
és még kevésbé - a lakossággal. 
 

A II. hadsereg pusztulása az egész ország 
lakosságát megrázta. Szinte minden család 
gyászolta vagy aggódva várta vissza vala-
kijét: apját, fiát, testvérét, rokonát, férjét 
vagy vőlegényét.* 
(*Felhasznált irodalom: Lajtos Árpád ve-
zérkari százados emlékezései, Ormos Má-
ria: Magyarország a két világháború korá-
ban; Ungváry Krisztián: A magyar hon-
védség a második világháborúban) 
    
    
   Hatos Tibor 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 
Február 13-28. Kép-szilánkok címmel 
rajz-és festménykiállítás tekinthető 
meg a Zalakomári Művelődési Házban. 
A tárlaton helyi illetve helyi kötődésű 
alkotók munkái tekinthetők meg. 
 
Március 2. Népzenei találkozó  
 
Március végén ingyenes Számítástech-
nika kezdőknek és haladóknak tanfo-
lyam indul a Művelődési Házban. Elő-
zetes jelentkezés/info a Művelődési 
Házban, nyitvatartási időben. 
 
 
 Állandó programok: 
 
Kedd  
18 óra: Női torna 
 
Csütörtök:  
16 óra Baba-mama klub 
18 óra: Női torna 
 
Péntek:  
16 óra: Kreatív klub 
18 óra: Zumba 
 

A Művelődési Ház  
nyitva tartása 

 
Hétfő: 8.00-12.00 
Kedd: 14.00-20.00 
Szerda: 14.00-20.00 
Csütörtök: 16.00-20.00  
(Havonta egyszer 22-ig) 
Péntek: 14.00-20.00 
Szombat: 14.00-20.00 
Vasárnap: 17.00-20.00 
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SULI-HÍREK 

MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR KUL-

TÚRA NAPJÁRÓL 
 
A magyar kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük meg január 22-én, annak 
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága 
szerint – Kölcsey Ferenc1823-ban, 
ezen a napon tisztázta le Csekén a 
Himnusz kéziratát. Az évfordulóval 
kapcsolatos megemlékezések alkal-
mat adnak arra, hogy nagyobb fi-
gyelmet szenteljünk évezredes ha-
gyományainknak, gyökereinknek, 
nemzeti tudatunk erősítésének, fel-
mutassuk és továbbadjuk a múltun-
kat idéző tárgyi és szellemi értékein-
ket. Iskolánkban is megrendezték ezt 
az évfordulót. Mint minden ünne-
pélyt, megemlékezést és ilyen ese-
ményt a Himnusszal kezdjünk, ame-
lyet az idén Tóber László előadásában 
hallhattunk. A műsorban az 5.a osztá-
lyosok szerepeltek, akik röviden fel-
elevenítették a Himnusz keletkezésé-
nek, majd megzenésítésének történe-
tét. 
A megemlékezést összeállította és a 
tanulókat felkészítette Hatos Eszter 
tanárnő. 
 

 

KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY 
 

 
 
Az elmúlt héten komplex tanulmányi 
versenyen vehettek részt iskolánk tanu-
lói. Először az alsó tagozatosok mérhet-
ték össze tudásukat, akik évfolyamon-
ként vetélkedtek. A gyerekeknek olyan 
feladatlapot kellett kitölteniük, amely-
ben számot adhattak matematikai, 
anyanyelvi és egyéb tantárgyi ismerete-
ikről. A versenyen több mint harminc 
1.-4. osztályos kisdiák vett részt.  
Másnap a felső tagozatosok izgalmas 
vetélkedő keretében mérhették össze 
tudásukat. A nagy népszerűségnek ör-
vendő megmérettetésen 12 csapat in-
dult, volt osztály, ahonnan többen is 
jelentkeztek. A háromfős csapatoknak 
szóbeli és írásbeli feladatokat is meg 
kellett oldaniuk, többek között totót, 
villámkérdéseket, puzzlet, képfelisme-
rést. 
 

 
 
Eredmények: 
1. 7. o. 1-es csapat (Bogdán Ferenc; Bog-
dán Krisztián F.u.; Horváth Géza) 
2. 6. a. (Nagy Szabina; Tóth Csenge; 
Zsovár Kinga) 
3. 7. o. 2-es csapat (Bogdán Ildikó 130.; 
Bogdán Klára; Köncz Csilla) 

VERSENYEREDMÉNYEK 
 
A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mi-
hály Szakközépiskola és Szakiskola 
által hirdetett „I 3-ön”megyei infor-
matika versenyen Opra Laura 8. 
osztályos tanuló 5. helyezést ért el. 
Felkészítő tanára: Fábián András 
 
A helyi katolikus plébánia által 
meghirdetett Betlehem-készítő ver-
senyen eredményesen szerepelt isko-
lánk 7. osztályos csapata. A Bogdán 
Ildikó 130., Köncz Csilla és Bogdán 
Klára alkotta trió papírból készült 
betleheme végül 2. helyezést ért el. 
Felkészítő tanár: Hajmásiné Török 
Gyöngyi 

SPORTHÍREK 
 
Nem tétlenkedtek iskolánk legjobb spor-
tolói sem, akik számos szép eredményt 
értek el az őszi—téli versenyeken is. 
 
Mezei futóverseny (Nagykanizsa) 
II. kcs. (3-4.o.): 1. Losonczi Lilla 2. Szőke 
Csenge 
III. kcs. (5-6.o.): 1. Szőke Renátó 
 
Sipos Ferenc emlék futóverseny 
(Bagod) 3km 
II. kcs. (3-4.o.): 2. Losonczi Lilla 
III. kcs. (5-6.o.): 1. Szőke Renátó (abszolút 
első 110 indulóból!!!) 
19-39: 3. Sziva László 
 
Segesd- kupa regionális tollaslabda 
verseny (Segesd) 
II. kcs. (3-4.o.): 3. Losonczi Lilla, Balázs 
Fanni, Boros Martin 
IV. kcs. (7-8.o.): 3. Szőke Kinga 
 
Pécsi- kupa regionális tollaslabda ver-
seny (Kaposvár) 
II. kcs. (3-4.o.): 3. Losonczi Lilla 
IV. kcs. (7-8.o.): 1. Szőke Kinga 
 
Fekete István- kupa regionális tollas-
labda verseny (Bagod) 
II. kcs. (3-4.o.): 3. Losonczi Lilla 
 
Thermal- kupa regionális rövidtávú 
rangsoroló verseny (Bük, Sárvár) 
N10C: 1. Losonczi Lilla 
 
Tollaslabda diákolimpia területi döntő 
(Pécs) 
II. kcs. (3-4.o.): 3. Losonczi Lilla 
5. Balázs Fanni 
IV. kcs. (7-8.o.): 2. Szőke Kinga, akiknek 
ezúton is gratulál az iskola! 
  
Pécsi- kupa regionális tollaslabda ver-
seny (Kaposvár) 
II. kcs. (3-4.o.): 3. Losonczi Lilla 
IV. kcs. (7-8.o.): 1. Szőke Kinga 
 
Fekete István- kupa regionális tollas-
labda verseny (Bagod) 
II. kcs. (3-4.o.): 3. Losonczi Lilla 
 
Thermal- kupa regionális rövidtávú 
rangsoroló verseny (Bük, Sárvár) 
N10C: 1. Losonczi Lilla 

További versenyeredmények a 4. oldalon 



NYELVI ÉS ORSZÁG ISMERETI VER-

SENY 
 
Január 08-án került megrendezésre a Za-
lai Matematikai Tehetségekért Alapít-
vány által meghirdetett Angol-Német-
Francia Nyelvi és Országismereti Verseny 
írásbeli fordulója, amelyre iskolánkból 
kilenc tanuló nevezett be. Két korosztály-
ban zajlott a megmérettetés, 
külön indulhattak az 5.-6. és 7-8. osztá-
lyosok. A levelezős verseny eredmény-
hirdetésére február 9-én került sor, ahol 
kiderült, hogy két tanulónk is szép sikert 
ért el. Horváth Stefánia Réka 5.a osztá-
lyos tanuló kategóriájában országos 2., 
míg Szőke Renátó 5.b osztályos tanuló 
ugyanebben a kategóriában országos 3. 
helyezést ért el.  
A tanulókat a versenyre felkészítette: 
Martonné Somogyi Márta. 
 
MATEMATIKA FELADATMEGOLDÓ 

VERSENY 
 
Január 23-án került megrendezésre isko-
lánkban az a matematika feladatmegoldó 
verseny, amelyen harminc alsós, 2.— 4. 
osztályos kisdiák mérte össze tudását. 
 
Eredmények: 
2. osztály: 
I. Zsiga Balázs 2.a. 
II. Bogdán Éva 2.b. 
III. Bogdán György 2.a. 
 
3. osztály 
I. Rozs Péter 3.a. 
II. Szőke Csenge 3.a. 
III. Lakatos László 3.a. 
 
4. osztály 
I. Balázs Fanni Veronika 4.b. 
II. Horváth Hanna 4.b. 
III. Debrei Veronika 4.a. 
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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 

FALUGAZDÁSZ FOGADÓ ÓRA 

 
Minden páratlan héten, csütörtökön a 

Zalakomári Művelődési Házban 
 

8.00-11.00 
 

Egyéb időpontokban a nagykanizsai körzeti falugazdász irodá-
ban (Nagykanizsa, Erdész u. 1/b) van lehetőség ügyintézésre az 
alábbi időpontokban: 
 

Szerda  8.00-12.00  13.00-15.00 
 

Szabó Lilla (70/43653-29)

FALUGAZDÁSZI TÁJÉKOZATÓ 
 
Tisztelt Ügyfeleink! 
A jogszabályi változások miatt 2013. január 1-től az őstermelői igazolványok ügyin-
tézése az alábbiak szerint alakul: 
 
A 2009. január 1-je előtt kiállított igazolványok 2012. december 31-ig voltak hatá-
lyosak, tehát, aki folytatni szeretné tevékenységét, ÚJ IGAZOLVÁNYT KELL KI-
VÁLTANIA! 
 
A 2009. január 1-jét követően kiadott igazolványok 2014. december 31-ig hatályo-
sak, A SZOKÁSOS MÓDON KELL ÉRVÉNYESÍTENI! 
 
Újdonság, hogy egyszerre három adóévre váltható ki az őstermelői igazolvány és a 
három különböző adóévre szóló értékesítési betétlap kérhető. 
 
Új őstermelői igazolvány kiállítása, valamint új adatnyilvántartó lap kitöltése szük-
séges, amennyiben a termelő személyes adatai megváltoznak, vagy közös igazol-
vány esetén a családtagok kilépésekor. 
 
Az ügyfél azonosító adataiban (név, lakcím és levelezési cím, adószám, családi gaz-
daság nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma) vagy az ügyfél saját gazda-
ságára és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változásokat évente egy-
szer, június 15. napjáig be kell jelenteni. 
 
Az igazolvány kiadásának ügyintézési határideje nyolc nap. 
 
Az ügyintézést a lakóhely szerint illetékes járási hivatal falugazdásza végzi. 
 
Az ügyintézéshez szükséges adatnyilvántartó lapok a falugazdásztól átvehetők. 
 
A rugalmas és gyors ügyintézés érdekében kérjük pontosan kitöltött nyomtatvá-
nyokkal keressenek bennünket! 
 

Az új igazolvány kiállításának díja: (igazolvány+betétlap): 2000 Ft 
 

Érvényesítés díja (betétlap): 1000 Ft 
 

Igazolvány cseréje, pótlása (csak az igazolvány): 1000 FT 
 

3 évre kért igazolvány díja (igazolvány+3 db betétlap): 4000 Ft 
 

Igazolvány visszaadása, bevonás: díjmentes 
 

A díjak az ügyintézéskor fizetendők! 


