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TÓTH OTTÓNÉ: TAVASZHÍVOGATÓ 
 

Halihó! 
Hol vagy már kikelet? 

Mondd, mi szegte nálunk kedvedet? 
Itt jártál, felénk hagytad lábnyomaidat, 

S a tél, a szürke, zord, hideg tél 
szépen mind befedte azt. 

Mi már kinyitottuk szívünket,… 
lelkünket melengette napsugár, mely rügyet 

fakaszt… 
Mi történt veled? 

Csak vendégségbe jöttél? 
Hol hagytad a tavaszt, azt a vén ravaszt? 

Hozd vissza a boldogság reményét, 
Add vissza a szellőt, a napsugarat. 

A csicsergő madarakat a rügyező fák tövében… 
Gyere vissza! Szükségünk van rád TAVASZ!! 

Ha itt vagy, virágok illatoznak, 
zsong ezernyi kismadár, 

s a szerelmes szellő susog körbe mindent. 
Kérlek! Gyere vissza már! 

Ne hagyd, hogy ránk telepedjen 
a kedvetlen szürkeség, a hideg. 

Minden porcikánk reménykedik, hogy újra 
megjössz. 
Halihó! 

Hol vagy már kikelet!! 
 

DÓZSA UTCAI ÚTÉPÍTÉS ÉS KÁTYÚZÁS A TELEPÜLÉSEN 
 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 
29-i ülésén 960eFT értékben megbízta a TUBI-HANI Kft.-t, hogy a Zala-
komár belterületén a kátyúzást végezze el. A Kft. május hónap elején a 
javítási munkákat elvégezte, mely számos Önkormányzati utat érintett, 
összesen mintegy 168m2 területen. A kátyúzási munkálatok mellett az 
Önkormányzatnak sikerült egy évek óta húzódó problémát is megolda-
nia. A Képviselő-testület 3.585eFT értékben szintén a TUBI-HANI Kft-
vel kötött szerződést a Dózsa utca teljes hosszában való felújítására. 

cst 

 

URNAFAL ÉS HALOTT HŰTŐ A 

TEMETŐBEN 
20 férőhelyes urnafalat alakíttat ki az Önkor-
mányzat 2013. májusában a Komárvárosi teme-
tőbe. A fal összesen 14 dupla urnasírhelyet és 6 
egyes urnasírhelyet tartalmaz. Egy szimpla 
urnasírhely ára 25 évre megváltva 30.000.-Ft, 
míg a dupla sírhely 60.000.-Ft 25 évre. 
Az urnafal mellett a Képviselő-testület egy új 
halott hűtő beszerzéséről is döntött. A dupla 
kamratestes berendezés két db. rozsdamentes 
tálcával lesz ellátva. A hűtőkamra használati 
díja 1500.- Ft/nap. Az önkormányzati temető-
ben lévő használati díjakról a 3. oldalon talál-
ható temetői díjak változásáról szóló cikkünk-
ben olvashatnak. 

ÓVODAFEJLESZTÉS 
 

Zalakomár Község Önkormányzata 2013. május 2-án pályázatot adott be a Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda külső szigete-
lésére. A pályázatot a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján készítette el a hivatal, a projekt összköltsége bruttó 11.310.008.- Ft. A 
pályázat támogatottsága 90%-os, így az önrész összege: 1.310.001.- Ft lesz, amennyiben kedvező elbírálásban részesül a projekt. 
Döntés 2013. július 1-ig várható, melyről az azt követő számban beszámolunk. 

MÁJUS 25 GYERMEKNAP 

 
Program a 6. oldalon olvasható 



  

Április 11-én, József Attila születésnap-
ján ünnepeljük a Magyar Költészet 
Napját. E jeles esemény kapcsán az 
Általános Iskolában és a Művelődési 
Házban is programokat rendeztek. 
 

 
Iskolánkban április 11-én rövid kis mű-
sorral emlékeztünk meg a magyar költé-
szet napjáról és nagy költőnk, József Atti-
la születésnapjáról. A megemlékezésen a 
költő leghíresebb versei mellett mai ma-
gyar költők gyerekverseiből is hallhat-
tunk ízelítőt az 1.a osztályosok tolmácso-
lásában. A műsorban, amelyet Bencze 
Margit tanárnő állított össze, a 6. ások és 
a 8. osztályosok is szerepeltek. 
    
A Zalakomári Művelődési Házban vers-
íróversenyt, szavalóversenyt és 24 órás 
felolvasást tartottak. A versíró verseny  
nyertes pályaműveit lapunk hasábjain 
olvashatják.  
A 24 órás felolvasás alatt magyar költe-
mények hangzottak el, melyeket csak 
egy-egy megzenésített vers szakított meg. 
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Zalakomár község közigazgatási területre vonatkozóan a telepü-
lésszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a mellékletét ké-

pező szabályozási terv áttekintéséről 

Zalakomár Község Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközök áttekin-
tését határozta el. A hatályos településszerkezeti terv és szabályozási terv dokumentá-
lására 1999. év decemberében került sor. A 13 évvel korábban megfogalmazott telepü-
lésfejlesztési és településrendezési elképzelések újragondolása és újra fogalmazása válik 
szükségessé, mivel a településrendezést meghatározó és szabályozó jogszabályi környe-
zet gyökeresen megváltozott. 

Mivel a térségi területrendezési tervek készítése és elfogadása a településrendezési esz-
közök elfogadását követte, a tervhierarchiát követő összehangolásra 2000. óta nem 
került sor , ezért a térségi besorolás és a területfelhasználás összehangolásához szüksé-
ges az államigazgatási szervek adatszolgáltatása. 

A társadalmi gazdasági változások figyelembe vételével, valamint az Önkormányzat 
fejlesztési céljait szem előtt tartva 2012. évben elkészült a településfejlesztési koncepció, 
amit Zalakomár Község Önkormányzata 118/2012.(X. 29.) képviselőtestületi határoza-
tával elfogadott.  

cst 

LUTOR KATALIN: 
TARKA DALLAMOK 

 
Pillangók repdesnek, 

színes pöttyök szállnak. 
Álmokat kergetnek, 
a zűrös valósággal. 

Az éjszaka feltekerte 
porlepte paplanját. 
Holle anyó végre 

nem rázza párnáját. 
Tollpihéi végtelen 
feledésbe szálltak, 
elolvadt a mese 

a meleg napsugárban. 
 

Lepke szárnyán apró, 
sárga pöttyök égnek. 

Sárga virágokról 
repülnek a méhek. 
Szikrázó napsugár 
csillagokat láttat, 

teliholdas éjszakán 
tovább nézi a tájat. 

Átszeli az eget 
egy fekete csapat. 

Vadlúdszárnyak lebbennek, 
együtt száll az alak. 

 
S búcsút int a csendnek 

minden kémény-birtokos 
mert egy család kelepel, 
S zúgnak a harangok. 

Rekedtes károgás... 
Már nincs mit megtörnie, 

hisz csendet a táj 
egy ideig nem élvezhet. 

S fecske is csiripel 
hisz mért ne csiripeljen 
tavasz többször nem, 

csak egyszer van egy évben. 
 

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 

Az eseményt a Zalakomári Művelődési Ház 
facebook oldalán élőben lehetett követni. A 24 
óra alatt helyi verselők is olvastak fel saját 
műveikből.  

 
A szavalóverseny eredményei: 
Alsó tagozat I.: (1-2. osztály) 

1. Marci Veronika 
2. Zsiga Zsófia 
3. Molnár Gréta 

 

Alsó tagozat II. (3-4. osztály) 
1. Debrei Veronika 
2. Horváth Melinda Mária 
3. Bogdán Regina 

 

Felső tagozat I. (5-6. osztály) 
1. Lajos Petra 
2. Horváth Stefánia Réka 
3. Riczu Mariette 

 

Felső tagozat II: (7-8. osztály) 
1. Bogdán Mária 
2. Kustán Ramóna 
3. Köncz Csilla 

 

Középsikola kategóriában Lutor Katalin 1. 
helyezést ért el. 

A versíró verseny 
 eredményei: 

 
Felső tagozat II: (7-8. osztály) 

1. Orsós Tibor 
 

Középiskola: 
1. Lutor Katalin 

 

Felnőtt: 
1. Tóth Ottóné 
2. Szoborics Roland 
3. Gyepes Csilla 

 
Különdíjas Varga Lajosné 
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TEMETŐ DÍJ VÁLTOZÁSOK 

Zalakomár Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2013. április 29-én 10/2013. (V.2.) szá-
mú önkormányzati rendeletével elfogadta a teme-
tőkről és a temetkezés rendjéről szóló díjak válto-
zását. A rendelet 1-es számú melléklete szerint a 
díjak a következőképpen alakulnak: 
 

1. A sírhelyek megváltási, újramegváltási díjai: 
a) Felnőtt sírhely (25 év)   5.000,- Ft. 
b) Dupla felnőtt sírhely (25 év)            10.000,- Ft. 
c) Gyermek sírhely (25 év)  3.000,- Ft. 
d) Urna sírhely (25 év)             32.000,- Ft. 
e) Urnasírbolt (25 év)             10.000,- Ft. 
f) Sírbolt (60 év) 

1 személyes  15.000,- Ft 
2 - 3 személyes  25.000,- Ft. 
4 - 6 személyes  40.000,- Ft. 
7 - 9 személyes  50.000,- Ft. 

 

2. Hűtőkamra használati díja: 1.500,- Ft/nap 
 

3. Ravatalozó használata temetésenként: 1.500,- 
Ft 
A temetőben építési munkát végzők a tevékeny-
ségük során felhasznált víz- és áram használatáért 
1500,- Ft/nap átalánydíjat köteles fizetni. Minden 
megkezdett nap egész napnak számít. A meghatá-
rozott díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák ! 
 

RENDŐRSÉGI BESZÁMOLÓ 
 

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság és a Zalakarosi Rendőrőrs 
közös tájékoztatást adott Zalakomár Község Képviselő-
testületének, mely a 2012. évi közbisztonsági helyzetet és a Zala-
karosi Rendőrőrs munkáját mutatta be. 
 
Tóth Árpád őrsparancsnok: “Ez úton is szeretném köszönetemet kife-
jezni a településen tevékenykedő mezőőri szolgálat tagjainak és a köz-
terület felügyelőknek, akik számos esetben nyújtottak segítséget a 
körzeti megbízottak és a rendőrőrs teljes állományának mindennapi 
munkavégzéséhez. Nem egy esetben a mezőőri szolgálat tagjainak 
bevonásával vált teljessé a körzeti megbízotti szolgálat, mivel a telepü-
lésen 1 fős szolgálat nem túl eredményesen működtethető.“ 

Tóth Árpád őrsparancsnok tájékoztatóban leírja, hogy 2012 évben 
Zalakomárban 103 bűncselekmény vált ismertté, mely az előző évi 
adatokhoz képest 13,2%-os emelkedést mutat.  
A nyomozás eredményességi mutatója 42,93 %, mely az előző évi 35,23 
%-hoz képest 21,9 %-os növekedést jelent. Örvendetes módon a betöré-
ses lopások száma pedig tovább csökkent, mintegy 33,3 %-al, mivel a 
2011. évi 15 esethez képest 2012. évben csupán 10 ilyen eset vált is-
mertté. Az őrparancsnok kiemelte, hogy Zalakomárban még mindig 
hátráltatja az eredményes megelőző munkát az a tény is, hogy  a la-
kosság részéről félelem miatt nem érkezik megfelelő mennyiségű in-
formáció. 

 http://zalakomar.hu 

Új fűtési rendszerrel bővült a 

 Polgármesteri Hivatal 
Zalakomár Község Önkormányzata a „Bio- és megújuló energiafel-
használás startmunka mintaprogram támogatása” projekt keretében 
bővítette a Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerét, mely jelentős 
rezsiköltség csökkenést eredményez. 
A projekt során beépítésre került egy 100 kw teljesítményű 
aprítékégető kazán, valamint be lett szerezve egy faaprító gép is, 
mely a szükséges tüzelőanyagot előállítja. A fűtési feladatok ellátá-
sára 2012. december 01-től két fő került alkalmazásra.  
A projekt megvalósításához az önkormányzat 10,8 millió forint ál-
lami támogatásban részesült. 

hz 

 

Versmondó délután 
 

 
Április 11-én délután a költészet napja alkalmából 
az alsó tagozatosok versmondó délutánon vehet-
tek részt. Az összejövetelt évfolyamonként ren-
dezték meg, ahol állatokról szóló versekkel lepték 
meg egymást a kisdiákok. A nagy sikerű, jó han-
gulatú rendezvényen a tanulók és tanítóik is jól 
érezték magukat. 

EBEK CHIPEZÉSE 

Dr. Pöcze Tibor állatorvos felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy az ebek chippel  való ellátása 
2013. január 1-től kötelező. Nyilvántartása 
szerint még mindig számos kutyatulajdonos 
nem tett eleget ennek a kötelezettségének. 
Ezúton is kér mindenkit, aki még nem 
chipeztetett, hogy egyeztessen vele időpontot 
az alábbi telefonszámon: (20) 452-4564 



  

Körzeti magyar verseny 
 
Április 12-én körzeti magyar versenyt rendezett az alsós munkaközösség. 
A megmérettetésen hét település, Galambok, Nemesvid, Sármellék, Zala-
apáti, Zalakaros,Zalakomár és Zalavár 3.-4. osztályos kisdiákjai vettek 
részt, ahol hangos olvasásból illetvehelyesírásból adtak számot tudásukról. 
A legügyesebbek oklevelet és jutalomkönyvet kaptak. 
 

Az izgalmas versenyen a következőeredmények születtek: 
Olvasásból a harmadik osztályosoknál a zalakarosi Neumajer Gergő vég-
zett az első helyen,a második a zalaapáti Fridrecz Nóra lett, míg a harma-
dik helyet az ugyancsak Zalaapátiból érkező Vass Dániel szerezte meg. 
A negyedik osztályosoknál Dolgos Bianka zalaapáti tanuló lett az első, a 
második Domján Bianka Sármellékről, míg a harmadik helyen a zalakarosi 
Molnár Attila végzett. Helyesírásból a harmadikasoknál a sármelléki Varga 
András szerezte meg az első helyet, őt Szőke Csenge, a helyi iskola tanuló-
ja követte másodikként, míg a harmadik helyen a zalaapáti 
Vass Dániel végzett, aki nem csak olvasásból, de helyesírásból is jeleske-
dett. A negyedikesek közül a zalakarosi Kulcsár Balázs lett az első, a 
zalakomári Horváth Hanna a második, míg Bali Antónia, ugyancsak zala-
karosi kisdiák a harmadik helyezett. 
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Orsós Tibor: Tavaszi gondolatok 

 
Tavasz! Ha én ezt jól meggondolom, 
E szó jelentését pontosan nem tudom. 

Sokáig törtem is a fejemet azon, 
Hogy e feladatot mg hogyan oldhatom. 

 
Egy kis idő múlva rádöbbentem végre, 

Mi is e szép évszak igaz jelentése: 
A jó és rossz idő, virág szerelem, fák, 
A fényben megfürdő, feléledő világ. 

 
Mert mit ér a tavasz színes virág nélkül, 
S a padok deszkái szerelmes pár nélkül? 

Éled a természet, visszatér a gólya, 
Csicsergés, méhdongás, patak indulója. 

 
Én nagyon örülök, hogy faluban élek, 

Mert a nagyvárosban ilyet át nem élnek. 
Ott csak füst, autók, s rohanó emberek, 

Köztük madárfütty nem nagyon kap helyet. 
 

Egy szó annyi, mint száz: én csak azt kívánom, 
Vigyázzunk rá együtt, hogy ez így maradjon: 

Élet és természet tovább így viruljon, 
Hogy minden kisgyerek sok szép tavaszt lásson. 

 

Szövegértés verseny 
 

Szintén a magyar nyelv hetének keretében ke-
rült megrendezésre az olvasás szövegértés ver-
seny, amelyen részt vehettek iskolánk alsós és 
felsős diákjai is. Mindenki a maga életkorának 
megfelelő olvasmányt kapott, és miután némán 
elolvasta, meg kellett oldania az ehhez kapcso-
lódó feladatokat. A tanulókat évfolyamonként 
értékeltük, a legjobbakat jutalmaztuk. 
 

A felsős szövegértési verseny eredményei: 
 

5. osztály 
1. Opra Rebeka 5.a 
2. Horváth Stefánia Réka 5.a 
3. Tóth Bálint 5.a 
4. Hörcsöki Márk 5.a 
 

6. osztály 
1. Tóth Csenge 6.a 
2. Riczu Marietta 6.a 
 

7. osztály 
1. Köncz Csilla 
2. Bogdán Klára 
3. Riczu László 
 

8. osztály 
1 Üst Regina 
2. Opra Laura 
3. Horváth Dóra 

Iskolai sporteredmények 
 
Tollaslabda diákolimpia országos döntő (Kiskunfélegyháza) 
II. kcs. (3-4.o.): 2. Losonczi Lilla 
IV. kcs. (7-8.o.): 7. Szőke Kinga 
 
Labdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő (Nagykanizsa) 
II. kcs. (3-4.o.): 1. Zalakomár (Rozs Péter, Neubauer Kevin, Neubauer 
Antal, Horváth 
Tivadar, Tirászi Márk, Lakatos László, Kérges Zsolt, Sárközi Nikolász, 
Tinó Ronald, Kovács 
Zsolt, Hörcsöki Márk) 
 
Mezei futó diákolimpia országos döntő (Gödöllő) 
III. kcs. (5-6.o.): 16. Szőke Renátó (221 induló), akinek ezúton is gratulá-
lunk! 
 
Tanulásban akadályozottak atlétika diákolimpiája megyei döntő 
(Zalaegerszeg) 
 
III. kcs. (5-7.o.): 800m futás: 1. Horváth István 
Távolugrás: 1. Horváth István 
IV. kcs. (8-9.o.): 1500m futás: 1. Sárközi Barbara 
Magasugrás: 1. Sárközi Barbara 
Súlylökés: 1. Sárközi Barbara 
V. kcs. (10-12.o.): 1500m futás: 1. Bogdán Melinda 
Magasugrás: 2. Bogdán Melinda 
 
Tájfutó diákolimpia megyei döntő (Csöde) 
 
I-II. kcs. (1-4.o.): 1. Losonczi Lilla 
3. Szőke Csenge 
8. Balázs Fanni 

Az általános iskola híreit Bencze Margit tanárnő és az újságíró szakkör tagjai állítják 
össze hónapról hónapra lapunk számára. Zalakomár Község Önkormányzatának Kép-

viselő- Testülete nevében ezúton is köszöni munkájukat a Komári Hírmondó! 
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NÉMET, ANGOL ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAM 

KÉRJÜK RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT MINÉL ELŐBB JELEZZE A MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÉ! 
A TANFOLYAMOK PÁLYÁZATI FELTÉTEL MIATT CSAK A MEGFELELŐ SZÁMÚ 

RÉSZTVEVŐVEL INDULNAK EL! 
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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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G Y E R M E K N A P 2013 

 

Május 25Május 25Május 25Május 25----én, 15 órátólén, 15 órátólén, 15 órátólén, 15 órától gyereknapi prog-

ramokkal várunk minden zalakomári kis-
és nagygyereket a Fecskefészek 
Kulcsosház udvarába. 
 

PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM    
    

Hugi néni meséi:Hugi néni meséi:Hugi néni meséi:Hugi néni meséi:    
• A répa 

• Sün Balázs 
• A kismalac és a farkasok 
• A három pillangó 
• A kiskakas gyémántfélkrajcárja 

 
Kézműves játszóház 

Ugrólóvár 

  Óriás buborékok 

Óvoda nyári leállásának helyesbítése 
Előző számunkban téves időpontot adtunk 

meg, ezúton kérjük szíves elnézésüket! 
 

Az óvoda házirendjének megfelelően így a 
nyári leállás: 

 
2013. június 24- től 2013. augusztus 2-ig tart. 

 
Nyitás: augusztus 5-én. 

Anyanyelvi vetélkedő 
 
Április 16-án került megrendezésre az anyanyelvi vetélkedő, amelyen 
a felsősök vehettek részt. Mindenki jól érezte magát. A csapatok reme-
kül szerepeltek.  
A vetélkedőt Bencze Margit vezette le, de munkáját a zsűriben helyet 
foglaló Hajmásiné Török Gyöngyi és Perényi Ildikó tanárnők is segí-
tették. A feladatokat szóban és írásban kellett megoldani. Többek kö-
zött helyesírási totót, betűrejtvényeket kellett megfejteni, de volt szó-
láshasonlat felismerés és játékos anyanyelvi rejtvények is. 

 
 

Az izgalmas küzdelem végén a következő eredmények születtek: 
 

1. helyezett: a 8.o Vidóreg csapata 
(Üst regina, Gerencsér Viktória, Horváth Dóra) 
2. helyezett: a 6.a Aranyászok csapata 
(Kérges Valentin, Szalavári Csaba, Zsovár Kinga) 
3 helyezett: a 6. a osztály Tinédzserek csapata 
(Riczu Marietta, Kovács Cintia, Bogdán Ibolya) 

Életképek a Művelődési Házból 

 
A Sorry Művészeti csoport anyák napi ünnepsége 

 
Számítógépes tanfolyam 


