
Az intézmény 2011. őszétől az IKSZT beruházás kereté-
ben folyó átalakítási munkálatok miatt a Kulcsosházban 
berendezett 2 helyiségben (1 iroda, 1-a programok meg-
tartására berendezett- ideiglenes helyiség) működött.  
Ez jelentősen meghatározta, és korlátozta a megtartható 
rendezvények, események lehetőségeit egészen az IKSZT  
júliusi átadásáig. 
Ennek ellenére igyekeztünk úgy szervezni a mindennap-
jainkat, hogy a Művelődési Ház csoportjainak biztosítani 
tudjuk a folyamatos működést, s lehetőség szerint az 
állandó programjaink is megvalósulhassanak ( baba-
mama klub, zumba, fészekalja szombat, kreatív klub… ) 
A jó idő beálltával  pedig kihasználva a nagy, bekerített  
füves udvar, a betonozott, fedett terasz kínálta lehetősé-
geket,  nagyobb volumenű rendezvényként Tavaszváró 
Húsvétolót, és Gyereknapot is rendeztünk. 
A nyár a táboroztatás időszaka volt: fogadtunk berekfür-
dői iskolás csapatot, Testvértelepülési Találkozó kereté-
ben vendégül láttunk magyarországi, és az anyaország 
határain túlról érkező gyermekeket és felnőtteket, tábo-
roztattuk a Végvárról Zalakomárba látogató gyerekeket, s 
kísérőiket.  
Csoportjaink, csapataink részére ettől kezdve biztosítani 
tudtuk a ténylegesen zavartalan működést, hisz az átala-
kításnak, bővítésnek köszönhetően az előzőekhez képest 
elegendő, jól kihasználható helyiség áll rendelkezésünkre. 
Igyekeztünk a napi állandó programokon túl is élettel 
megtölteni a Házat. 

• Létrejöttek új klubok, csoportok, programok 
(Tribe- moderntánc-csoport; vállalkozói klub; 
nyugdíjas klub; könyvklub, kórus, manó 
tánccsoport…) 

• Rendeztünk kiállításokat (régi könyvek, 
szentkép, …) 

• Tartottunk tájékoztató előadásokat (internetes, 
egészséggel kapcsolatos …) 

• Megtartottuk hagyományos rendezvényeinket 
(szüreti felvonulás, fáklyás felvonulás…) Voltak 
nagyrendezvényeink (IKSZT átadó, 10 éves 
Dalkör ünnepség, Tánc gála, karácsonyi 
műsor…) 

• Külső felkéréseknek tettünk eleget ( Kistérségi 
Művészeti fesztivál, Vidékfejlesztési 
akadémia…) 

Nem titkoljuk azonban, hogy a lakosság számához mér-
ten szeretnénk több embert  vonzani az intézményünkbe, 
hisz sajnos a programok látogatói közt sok az átfedés. 
Van  egy kör, aki szívesen segít és vesz részt a meghirde-
tett eseményeken, de erőfeszítéseink ellenére ez a kör 
nagyon lassan és nehezen bővül. 
Ezért is igyekszünk jó kapcsolatot ápolni az iskolával, 
óvodával, intézményekkel, helyi vállalkozásokkal, védő-
nővel, orvossal, s igyekszünk minden rendelkezésünkre 
álló fórumon hirdetni programjainkat, és tudósítani a 
lezajlott eseményekről. 
2012-ben 335 rendezvény és ezekre 4696 látogatás volt. 

Lendvay Lászlóné 
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Az év legjobb osztálya, a felső tagozatosok közül a 8. osztály lett 

 

    
"Útjaink százfelé válnak,"Útjaink százfelé válnak,"Útjaink százfelé válnak,"Útjaink százfelé válnak,    

De szívünk egy célért dobog,De szívünk egy célért dobog,De szívünk egy célért dobog,De szívünk egy célért dobog,    
Nekivágunk a küzdelmes mának,Nekivágunk a küzdelmes mának,Nekivágunk a küzdelmes mának,Nekivágunk a küzdelmes mának,    

És épít karunk egy szebb holnapot..."És épít karunk egy szebb holnapot..."És épít karunk egy szebb holnapot..."És épít karunk egy szebb holnapot..."    
(Arany Já(Arany Já(Arany Já(Arany János)nos)nos)nos)    

 
Idén is volt gyereknap 

A ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
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„MAGYARORSZÁGOT NEM BÜNTETTÉK – MAGYARORSZÁGOT KIVÉGEZTÉK” 

Rövid emlékezés a Trianoni eseményekre 
 
1920. június 4-én Párizsban, a versailles-i 
kastély parkjában álló Nagy - Trianon 
palota dísztermében írta alá a magyar 
kormányküldöttség az első világháborút 
lezáró és egyben a történelmi Magyaror-
szág megszűnését is jelentő békeszerző-
dést. Az ország területe 283 ezer helyett 
93 ezer négyzetkilométerre, lakosainak 
száma pedig 18,2 millióról 7,6 millióra 
csökkent. Mi vezetett, mi vezethetett el 
idáig? Mi lehetett, mi volt az a "bűn", 
amelyre ilyen súlyos "büntetés" volt a 
válasz?  
 

 
Kulcsár Árpád a következőkre vezeti vissza 
az okokat: A másfél százados oszmán jelen-
lét hatalmas pusztítást okozott a magyar 
településhálózatban.   A hódoltsági megyék 
lakosságának háborús pusztulása, fogságba 
vitele és elmenekülése következtében a 
települések száma drámai módon lecsök-
kent. 
Az elpusztult lakosság helyére már a hó-
doltság időszakában jelentős számú népes-
ség költözött be a Balkán irányából. Első-
sorban a szerbek és a románok száma nőtt 
meg jelentősen. Számottevően emelkedett a 
szlovákság aránya annak köszönhetően, 
hogy az ország északi vidékein húzódó 
településterületüket nem sújtotta a török 
pusztítás. A hódoltság népességpusztulásá-
nak pótlására még a török kiűzése utáni 
évtizedekben is jelentős külső betelepítések 
és betelepülések történtek. 
Mindezek nyomán a 18. század végére a 
magyarok elvesztették a 15. században még 
mintegy 80 százalékos abszolút többségü-
ket, és arányuk kevéssel haladta meg a 40 
százalékot, ami az ország etnikumai között 
csak a relatív többséget biztosította a ma-
gyarság számára. Jelentős más etnikumú 
tömbök jöttek létre, amelyek aztán a 20. 
században egyik indoklásaként szolgáltak 

a trianoni „béke” súlyos területi rendelkezése-
inek. 
Ezeket számba véve Kulcsár Árpád szerint, 
megalapozottnak tekinthetők tehát azok a 
történészi vélemények, melyek szerint Tria-
non valójában Mohácsnál kezdődött és követ-
kezménye lett a „békeszerződés”, a 20. századi 
magyar történelem egyik legtragikusabb 
eseménye. 
Békeszerződés? Nem békeszerződés volt az 
Trianonban. Rossz szóösszetétel ez arra az 
irathalmazra, amit a tárgyalók elé toltak a 
versailles-i kastélyban kilencvenhárom éve, 
1920. június negyedikén. A világháborút lezá-
ró béke helyett viszont már ott sistergett a 
következő világégés valamennyi kelléke: a 
győztesek gátlástalansága, a féktelen terület-
rablás, a hadisarc, megannyi ordító igazságta-
lanság. Az az iromány maga volt a garancia a 
következő világháborúra. Nem volt ott sem-
miféle szerződés; diktátumot írattak alá ve-
lünk azon a szomorú napon. 
Igaz, hónapokkal előbb, ahogyan kell, meg-
hallgatták a győztesek jó Apponyi Albertet, 
aki három világnyelven is elmondhatta szív-
szorító, legendás védőbeszédét az ezeréves 
hazáért. „Érzem a felelősség roppant súlyát, 
amely rám nehezedik abban a pillanatban, 
amikor Magyarország részéről a békefeltéte-
leket illetőleg az első szót ejtem. Nem tétová-
zom azonban, és nyíltan kimondom, hogy a 
békefeltételek úgy, amint Önök szívesek vol-
tak azokat nekünk átnyújtani, lényeges mó-
dosítások nélkül elfogadhatatlanok. Tisztán 
látom azokat a veszélyeket és bajokat, ame-
lyek a béke aláírásának megtagadásából 
származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba 
a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kel-
lene a béke elfogadása vagy visszautasítása 
között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre 
adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, 
nehogy megöljék.” De addigra készen volt a 
ránk szabott ítélet, belefoglalva a harmadára 
csonkolt ország, a szétdarabolt nemzeti va-
gyon, az otthon nélkül maradt sok millió 
magyar, a bánathegyek és a kilátástalan sor-
sok. Henri Pozzi tanulmányában ezt írta 1935-
ben: „A háborús vesztesek közül Magyaror-
szágot nem büntették – Magyarországot kivé-
gezték.” 
Mivel szolgáltunk rá Trianonra? Ekkora mél-
tatlan büntetésre? És miért éppen mi, magya-
rok? Máig keressük az igazi választ. Sok tör-
ténész szerint valójában szelídebbre tervezték 
a békekötés forgatókönyvét, korántsem ilyen 
kíméletlenre; az ítélet gerince hamar el is 
készült, ám közbejött a tizenkilences tanács-
kommün, ez felbátorította a Monarchiából 
kiszakadt kisantantállamokat. Kun Béláék 
ámokfutásának letöréséért cserébe szabad 
kezet kaptak az országkoncoláshoz a  

nagy győztesektől. Éltek is az alkalom-
mal, de még mennyire: hiénaként zúdul-
tak a vérző anyaországra, benne látva 
elmúlt évszázadok minden bajának oko-
zóját. Tehették bátran, nemzeti hadereje 
már régen nem volt a hazának, szélnek 
eresztette azt Károlyi Mihály, mielőtt 
átadta hatalmát.  
Trianonra emlékezni annyi, mint szót 
emelni az igazságért, ha tabukat sért, 
akkor is.*  
Az idők folyamán, a világ minden részé-
ről több neves egyéniség fogalmazta meg 
éles hangvételű kritikáját az igazságtalan 
„békeszerződéssel” szemben. A sok közül 
csak egyet szeretnék kiemelni: Pearce 
Higgins / egyetemi tanár, Cambridge /: „ 
Nem kételkedek benne, hogy eljön az 
alkalmas pillanat a békeszerződés 
revíziójára. ” 

Ma mit tehetünk mi vidéki kis-
emberek, községi „politikusok”? Megjár-
juk Nagy-Magyarország területén a Fel-
vidéken Krasznahorkaváralját, Kárpátal-
ján Tiszapéterfalvát, Erdélyben, Székely-
földön Csíkszentkirályt, Délvidéken 
Lukácsfalvát és testvérként, testvértele-
pülésnek fogadjuk őket, majd minden 
különösebb felhajtás nélkül a polgármes-
teri hivatal előtt felállított, a székelyektől 
ajándékba kapott székely kapura kitűz-
zük  a székelyzászlót, és soha nem feled-
jük: mi mindannyian magyarok va-
gyunk, együvé tartozunk! 
 
*Felhasznált irodalom: Kulcsár Árpád: 
Trianon Mohácsnál kezdődött; Pilhál 
György: Trianon sebei 
 

Hatos Tibor 
 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Dr. Józsa Zsanett hivatalvezető 
asszony megbízásából tájékoztat-
juk, a lakosságot, hogy a Zalako-
mári ügysegédi ügyfélfogadásra 
2013. június 1-jétől az alábbiak 
szerint kerül sor: 
 

Zalakomári Közös  
Önkormányzati Hivatal 

(8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.) 
 

kedd 9:00 - 16:00 
péntek 8:30 - 12:30 
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FÉLIDŐHÖZ KÖZELEDNEK A KÖZMUNKA PROGRAMOK  

 

 

Zalakomárban kistérségi start-
munka mintaprogram támogatá-
sával elindultak a közmunka 
programok, melyekhez a község  
63 millió forint  állami támoga-
tást kap. 
 
A projektek keretében összesen 77 
munkavállaló került foglalkozta-
tásra. 
A mezőgazdasági projekt kereté-
ben 20 fő segédmunkás, 2 fő mun-
kavezető, valamint 1 fő adminiszt-
rátor kezdte meg a munkát. A 
kezdés óta eltelt időszakban a 
Polgármesteri Hivatal udvarában 
építet fóliasátorban paprika, para-
dicsom, uborka, karfiol, karalábé 
palántákat neveltek, melyeket már 
ki is ültettek a Kossuth és Széche-
nyi utcában művelt ingatlanokra. 
A Hunyadi utcai terültre burgo-
nya, kukorica, seprűcirok, zöldbor-
só, petrezselyem, sárgarépa, retek, 
káposzta  illetve tök lett ültetve. A 
kiültetett növények ápolása fo-
lyamatosan történik. 

A mezőgazdasági programban részt vevő 20 fő segédmunkás és 
2 fő munkacsoport vezető heti egy alkalommal tanfolyamon 
vesz részt, melyen az alapvető növénytermesztési és élelmiszer 
tartósítási ismereteket sajátítanak el. 
 
Az illegális hulladéklerakók felszámolása program keretében 
március-május hónapban a foglalkoztatottak 7 helyszínen mint-
egy 6 hektárnyi területen számolták fel az illegális hulladéklera-
kókat, melyről az összegyűjtött szemetet 4 db 30 m3-es konté-
nerben szállították el. A fennmaradó illegális lerakók felkutatá- 
 

sa és felszámolása folyamatosan 
történik. A település közterüle-
tein a szemétszedést napi rend-
szerességgel végzik. 
 
A közút karbantartás projekt 
keretében 19 fő végezi folyama-
tosan a vízelvezető árkok kitisz-
títását, és a kitermelt föld elszál-
lítását. A járdák és a kerékpár-
utak esetében a kinőtt gyomnö-
vények  kapálását, gyomlálását 
is elvégzik. Ahol szükséges az 
önkormányzat útpadkáiról na-
gyobb eső után levezetik a ösz-
szegyűlt vizeket. 
 
A közút fenntartás közmunka-
program keretében április 01-
ével 10 fő fűkaszás kezdte meg 
munkáját. Az eltelt időszak alatt 
a község közterületein folyama-
tosan végezték, illetve végzik a 
területek fűnyírását. 
 

   hz 

A MEZEI ŐRSZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA 

A 2012-es évben a mezei őrszolgálat munkáját nagy-
ban segítette az önkormányzat jóvoltából egy terep-
járó gépkocsi, ami által a munka hatékonysága is 
lényegesen megnőtt. Járőrözés során a gabona illegá-
lis kaszálása illetve terménylopás minimálisra csök-
kent. A trágya és a szemét illegális lerakása ügyében 
azonban akad még tennivaló. A külterületen és a 
belterületen több személygépkocsi ellenőrzésére is 
sor került, sok esetben előfordult, hogy a szállít-
mányról nem volt hiteles dokumentum. Ezekben az 
esetekben a tulajdonos kilétét nem sikerült megálla-
pítani, ezért a rendőrséghez kerültek az ügyek. 
 
Nagy előrelépés történt a lóvásár és ezekhez tartozó 
ügyekben, amik rendőri, a NAV, és az állategészség-
ügyi hatóság segítségével lett elvégezve. Ezek során 
Zalakomár ki és bevezető útjai hermetikusan le lett 
zárva, ennek eredményeképpen több százezer forint 
pénz büntetés kiszabására került sor. A mezőőri 
munka során sok segítség érkezik a lakóságtól ami 
azt bizonyítja, hogy sikerült a település polgárai 
bizalmát elnyerni. 
 
Zalakomár külterületén orvhalászatot-orvvadászatot 
teljesen sikerült felszámolni. A falopások területén is 
jelentős eredményeket sikerült elérni, visszaeső 
személyek is már előre bemutatják a szállító levelet. 
A Közterület felügyelet munkatársai nagyon sok 
esetben megkönnyítik  a munkát. 
 

Takács László-Szépfalusi István-Bognár János 
 
 

GYEREKNAP A FECSKEFÉSZEK KULCSOSHÁZBAN 

 
 
Gyerekzsivajtól volt hangos a Fecskefészek Kulcsosház udvara gyereknapon. A 
Művelődési Ház által szervezett programon sok gyerkőc találhatott elfoglaltságot 
magának. A népszerű ugrálóvár mellett kvízjátékokon és kézműves foglalkozáson 
is részt vehettek. Pihenésképpen pedig Hugi néni meséit és bábjátékát nézhették, 
hallgathatták. 
 
A rossz idő ellenére a legkitartóbban még az esőben is kukacokat és katicákat 
gyártottak. A kreatív játszóházban Enikő néni segített a gyerekeknek. A nap kü-
lönlegessége az óriásbuborék készítés volt. 
 
Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. 
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A KÖZTERÜLET FELÜGYELET ÉVES BESZÁMOLÓJA 

A Közterület- felügyelet Zalakomár Község-
ben 2011. nov.1-én, 1 fő közterület felügyelő-
vel alakult. Feladata a közterületek jogszerű 
használata, közterületen engedélyhez, illetve 
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység 
szabályszerűségének ellenőrzése, a közterület 
rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály 
betartatása, tiltott tevékenységek megelőzé-
se, megakadályozása, megszakítása, meg-
szüntetése ill. szankcionálása, valamint az 
Önkormányzati rendeletek betartatása.  
 
Az utolsó beszámoló óta, jelentős változás tör-
tént. A Közterület-felügyelet létszáma 2 főre 
bővült 2012. május 2-án, Kanizsai József szemé-
lyében., aki november végéig mint segítő mun-
katárs működött közre. November 25-én sikeres 
közterület felügyelői vizsgát tett. Tavasztól késő 
őszig kerékpáros és gyalogos járőrözést hajtot-
tunk végre a településen, változó munkarend-
ben. 2012. április 15-től életbe lépett a 2012. évi 
II. törvény: A szabálysértésekről, a szabálysérté-
si eljárásról, a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről, valamint 63/2012.(IV.2) Korm. Ren-
delet: Az egyes közlekedési szabálysértések 
miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság 
helyszíni kötelező mértékéről, valamint a sza-
bálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvénnyel összefüggő egyes kormányrendele-
tek módosításáról. 
A törvény életbe lépését követő 1 hónapban 
felhívtuk a lakosság figyelmét jogkövető 

magatartásra,ami több száz figyelmeztetést 
és fotó készítést jelentett. 
A KRESZ 15. §-ának /Megállni tilos meg-
szegése/ miatt 12 esetben szabtunk ki hely-
színi bírságot, továbbá 99 fotót készítettünk 
és 33 alkalommal figyelmeztettünk. 
2 esetben kellett feljelentéssel élnünk ami-
att, hogy a szabálysértők nem igazolták 
magukat. 
A gazos területekről 101 fényképet készítet-
tünk. 
Bejelentésből 104 ingatlan karbantartásra, 
kaszálásra kötelező határozat született. 
Nem teljesítés miatt kiszabot bírság 18 db. 
Engedély nélküli árusítás miatt 7 esetben 
igazoltattunk és készítettünk fotót. Ez ügy-
ben bírságolásra nem volt szükség, mert a 
figyelmeztetést követően az engedély nél-
küli tevékenységet azonnal megszüntették, 
ill. az engedélyt beszerezték. 
A településen problémát jelentettek az 
Attila utcában az úttesten gyalogosan köz-
lekedők, ill. kerékpárút elfoglalása. Ennek 
megszüntetésére gyakori járőrözéssel sike-
rült eredményt elérnünk. 
Lakossági bejelentések valódiságának 
meggyőződéséről kb.35 esetben kerestük fel 
a helyszínt.   
Kutyával való veszélyeztetés miatt 6 eset-
ben tettünk feljelentést. 
A rendőrséggel kötött megállapodás értel-
mében a kamera felvételek visszanézése,  

 

felvételek lementése, ezek dokumentá-
lása is feladataink közé tartozik. A 
térfigyelő kamera által rögzített, ma-
gán tulajdon ellen elkövetett lo-
pás/vasajtó eltulajdonítása, engedély 
nélküli fa kivágása/ észlelése feljelen-
tést eredményezett a Rendőrség felé. 
Bűncselekmény forró nyomon való 
felderítése is sikeres volt a kamera 
felvételek alapján. A Közterület-
felügyelők feladata főleg a megelőzésre 
teszi a hangsúlyt, már jelenlétünk is 
jogkövető magatartásra, készteti a 
település lakóit. 
 
Munkánkat összehangoltan próbáljuk 
végezni a mezőőri szolgálat dolgozói-
val és a körzeti megbízottakkal, bár 
még van javítani való a rendőrökkel 
való közös járőrözés területén is. 
 

Nagyné Bertalan Ágnes 
Kanizsai József 

 

A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatással 
kapcsolatos feladatok ellátását Zalakomár, 
Ormándpuszta, Kápolnapuszta településen 
2007.07.01-től a Nagykanizsa-Zalakomár Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 
Társulása keretében a Családsegítő és Gyermek-
jóléti Központ látja el.  
2007.12.01-től Zalakomár településen 2 fő csa-
ládgondozó gyermekjóléti feladatokat lát el, 1 fő 
családgondozó pedig családsegítői teendőket. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
567 gyermek részesül, 405 gyermek halmozottan 
hátrányos helyzetű, 107 óvodás, 181 általános 
iskolás és 117 középiskolás. 
Szolgálatunk a településen 9 gondnoksági, 6 
gyámság és 12 gyermektartásdíj állam általi 
megelőlegezése ügyében készített környezetta-
nulmányokat. Ezen felül a jelzőrendszeri tagok 
jelzéseit követően végeztünk családlátogatáso-
kat, továbbá a szakellátásban dolgozó kollégák-
kal együtt kerestük fel a családokat.  
 
A munkánk során tapasztalt leggyakoribb 
problémák: 

• A szülők kis része rendelkezik munka-
hellyel, továbbá töredékük keres ma-
gának alkalmi munkát. Jellemzőbb az, 

• hogy a könnyebb pénzszerzési 
lehetőségek felé orientálódnak. 
Például használt holmikkal való 
kereskedés.  

• Több család (az idősebb korosztály 
példáját követi a fiatalabb 
korosztály) nem tanúsít jogkövető 
magatartást. Egyre több esetben van 
arra példa, hogy a fiatalkorúak 
(általános iskolások) előre 
kitervelten, szervezetten követnek el 
bűncselekményeket. Több esetről 
van tudomásunk, amelynek során a 
fiatalkorúak idős embereket 
fenyegettek meg, hogy akár 
erőszakkal is, de elveszik az 
értékeiket és az otthonukból 
elüldözik őket.  

• Elhanyagolás. A szülők egy része 
érdektelenséget mutat gyermeke 
tanulmányi előmenetele iránt. Nem 
keresi meg az oktatási intézményt, 
nem biztosítja a gyermekének a 
szükséges felszerelést. Ezen esetek 
többségében 100-200 órás igazolatlan 
hiányzások sem ritkák.  

Az iskoláztatási támogatás 
megvonásának véleményünk 
szerint nincs visszatartó ereje, a 
szülők többsége közömbös.  
• Felelőtlen gyermekvállalás. A 

2012-es évben arra is volt 
példa, hogy egy 7. osztályos 
tanuló szült gyermeket. Az 
apa egy szakiskolába járó, 17 
éves fiatalkorú. Szolgálatunk 
nem támogatta az újszülött 
hazaadását, majd az 
újszülöttel kapcsolatos 
álláspontunk és javaslatunk 
miatt egy vizsgálat is indult.  

• A szabálysértések száma 
(kiemelten a lopásé) emelkedő 
tendenciát mutat.  

• Újabb jelenség az Árpád 
utcában, hogy az ingatlanok 
előtti közterületen 
szerencsejátékot folytatnak, 
különböző nagyságú tétekben. 
A gyakori rendőri és 
közterület felügyeleti 
járőrözés és a 
családlátogatások ellenére ezt 
az illegális tevékenységet 
jelenleg is tapasztaljuk.  

 
A 2012-es évben 84 fő védelembe vett 
gyermeket gondozott szolgálatunk 
(halmozott adat) 
 
2012. évben összesen 25 átmeneti neve-
lésbe vett gyermek 14 családját gon-
dozta szolgálatunk. 
 

Gerő Sándor 



  

Május 8-án nagy sikerű egészségnap 
megrendezésére került sor iskolánk-
ban.  
Az ünnepélyes megnyitó után az érdek-
lődők először a Sorry Művészeti Csoport 
bemutatóját tekinthették meg. Ezután az 
alsó tagozatosok közösen tornásztak 
egyet az udvaron, majd a tantermekbe 
vonulva  
minden osztály az egészséges életmóddal 
kapcsolatos programot szervezett magá-
nak.  
A felsősök négy helyszínen kapcsolód-
hattak be a programokba: kortárs elő-
adók valamint iskolánk elsősegélynyújtó 
szakkörének tagjai tartottak gyakorlati 
bemutatóval színesített előadást az első-
segélynyújtásról. Közben egy másik 
teremben Rozsné Gelencsér Marianna 
fodrász tartott előadást a hajápolás és a 
frizurakészítés mesterfogásairól. 

ISKOLAI GYEREKNAP 
 
Május végén került megrendezésre a 
gyermeknap, amelyet a rossz időjárásra 
való tekintettel a tornateremben, a föld-
szinti aulában és a klubszobában tartot-
tunk. A tavalyi évhez hasonlóan ezen a 
napon került sor a pünkösdi király jelöl-
tek megválasztására is. A küzdelemre 
osztályonként nevezhettek a tanulók, és 
külön versenyen indulhattak a fiúk és a 
lányok. A fiúk küzdelme a tornateremben 
zajlott, ahol minden résztvevőnek hét 
akadálypályán kellett teljesítenie külön-
böző ügyességi feladatokat, mint pl: 
rollerezés, „krumpliültetés”, ugrókötél-
hajtás, teke, darc. Ezek teljesítése után 
minden évfolyamról már csak a legjob-
bak kerülhettek a döntőbe, ahol szintén 
különböző akadályokat kellett leküzdeni. 
Az izgalmas versengésben végül  Kérges 
Valentin 6. a  osztályos tanuló bizonyult 
a legjobbnak, aki ezzel kivívta magának 
az iskola pünkösdi királya megtisztelő 
címet. 
A fiúk vetélkedésével párhuzamosan 
zajlott a lányok megmérettetése is, akik-
nek szintén különböző feladatokat kellett 
teljesíteniük: amíg a kicsik az asztalterí-
tésben ügyeskedtek, a nagyobbaknak 
gombot kellett felvarrniuk, de volt ezen 
kívül még öltöztetési, frizura készítési, 
kukorica-válogatási, koszorútervezési 
verseny is. A lányoknál  Bogdán Klára 7.  
osztályos tanuló szerepelt a legeredmé-
nyesebben, aki ezzel elnyerte a pünkösdi 
királynő címet. Mindkét tanuló a szülői 
munkaközösség által felajánlott ajándék-
csomagot kapott, és egy évig viselheti ezt 
a megtisztelő rangot, amely különböző 
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A negyedik helyszínen pedig Csepella Judit, 
védőnő a drogfogyasztás veszélyeiről tájékoztat-
ta az érdeklődőket. Ezen a napon a diákok meg-
kóstolhatták az iskola tanulói által sütött süte-
ményeket,valamint az Arkadia kft gyógynövé-
nyes cukorkáit is. A programokkal egy időben 
szűrővizsgálatokra is sor került, amelyeket Mar-
ton Józsefné, védőnő végzett. Az egészségügyi 
szűrésen az iskola dolgozói és a szülők vehettek 
részt. Az egészségnapot dr. Béliné Horváth 
Aranka tanárnő szervezte. 

 
kiváltságokkal is jár.  
Az egyéni vetélkedés után kezdődött az osztá-
lyok küzdelme, amelyet idén is a szülői munka-
közösség szervezett két fordulóban. Először a 
gyerekek egy totó kitöltésével próbára tehették 
tudásukat, ismereteiket, majd megmutathatták 
kreativitásukat is, hiszen az idei gyermeknapon 
madárijesztő-öltöztető  
versenyre is sor került .Minden osztály egy fiút 
és egy lányt öltöztetett be a tanulók által gyűj-
tött kellékek segítségével, a zsűri pedig pontozta 
az elkészült „alkotásokat.”. Az izgalmas és mu-
latságos küzdelemben végül az alsósoknál az 1. 
a osztály, a felsősöknél a 8. osztály nyerte el „Az 
év legjobb osztálya” címet és a vele járó vándor-
serleget. 
 

 
Pünkösdi király és királyné 
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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 

Atlétika diákolimpia többpróba bajnok-
ság városkörnyéki döntő (Nagykanizsa) 
I. kcs. (1-2.o.): 1. Major Krisztofer 
 
Atlétika diákolimpia egyéni bajnokság 
városkörnyéki döntő (Nagykanizsa) 
tavasz 
III. kcs. (5-6.o.): 60m futás: 2. Kovács Vera 
Távolugrás: 3. Kovács Vera 
600m futás: 1. Szőke Renátó 

      2. Bogdán Jusztina 
 
Gólya viszi a fiát utcai futóverseny 
(Nagybajom) 3km 
óvodás: 1. Losonczi „öcsi” István 500m 
7-10 éves: 1. Szőke Csenge 
11-14 éves: 1. Szőke Renátó 
1. Losonczi Mária 2. Losonczi Lilla 
21-40 éves: 2. Sziva László tanár úr 
 
Zalakomár kupa regionális tollaslabda 
verseny (Zalakomár) 
II. kcs. (3-4.o.): 1. Losonczi Lilla 
                        2. Balázs Fanni 
                        3. Horváth Hanna 
                       4. Bognár Barbara 
IV. kcs. (7-8.o.): 3. Szőke Kinga 
 
Fekete István- kupa regionális tollaslab-
da verseny (Bagod) tavasz 
II. kcs. (3-4.o.): 3. Losonczi Lilla, Balázs 
Fanni 
IV. kcs. (7-8.o.): 2. Szőke Kinga 
 
Atlétika diákolimpia egyéni bajnokság 
megyei döntő (Zalaegerszeg) 
III. kcs. (5-6.o.): 600m futás: 2. Szőke Renátó 
országos meghívási szinttel 
1. Losonczi Mária 
 Magasugrás: 1. Horváth István 
IV. kcs. (7-8.o.): 300m futás: 5. Köncz Csilla 
Kislabdahajítás: 3. Árvai István 
1500m futás: 2. Horváth Loretta 
V. kcs. (9-10.o.): 800m futás: 4. Sárközi 
Barbara 
 
Somogy megye rövid távú bajnoksága 
tájfutó verseny (Barcs) 
N12C: 3. Losonczi Lilla 
 
Tájfutó diákolimpia országos döntő 
(Bükkszentkereszt) 
Normáltáv: II. kcs. (3-4.o.): 7. Losonczi Lilla 
(52 induló) 

SULI - SPORT 

Atlétika diákolimpia országos döntő (Bu-
dapest, Puskás Ferenc Stadion) 
III. kcs. (5-6.o.): 600m futás: 7. Szőke Renátó 
(45 induló) 
KÜLÖN GRATULÁL NEKI AZ ISKOLA!    
 
Zalakomári nyílt iskolai tollaslabda ver-
seny (Zalakomár) 
1. Szőke Kinga 
2. Czoffer Máté, Szekrény József 
3. Horváth Dóra, Gerencsér Viktória, Üst 
Regina 
 

 

TISZTELT LAKOSSÁG! 
 
Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti 
szolgáltató tájékoztatja Önöket a központi 
orvosi ügyelet irányítási rendszerének válto-
zásáról.  
2013. január 1-jétől az Ügyeleti Szolgáltató és 
az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi 
betegellátás hatékonyságának fokozása, a 
párhuzamos hívások számának csökkentése, 
valamint az azonnali elérhetőség biztonságá-
nak javítása érdekében ügyeleti irányításra 
együttműködési szerződést kötött. 
 
A közös diszpécserszolgálat és mentésirá-
nyítási rendszer működésének előnyei:  
 
1./ Az ügyeleti ellátás területén működő men-
tőállomás teljes vagy részleges integrációban 
együttműködik a központi ügyeleti köz-
ponttal, mely során  
• folyamatosan hozzáférhetőséget biztosít 
• a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosít-
ja az ellátást 
• közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón 
belüli és szolgáltatók közötti hatékony 
együttműködéshez 
 
2./ Egységes, gyorsan elérhető sürgősségi 
hívószámon a lakosság segítséget hívhat.  

Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet 
és a mentőszolgálat egy időben elérhető. 
Így a beteg egy belépési ponton keresztül 
kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyér-
telmű beteg utakon át jut el szükség  
esetén a fekvőbeteg ellátó intézménybe. 

 

Ügyeleti hívószám: 
92/321-000 

 
Mentőszolgálat/mentési 

hívószám: 104 
 
3./ Bejelentéskor a mentésirányítás egy-
séges kérdezési és szakmai elvek figye-
lembevételével dönt a riasztandó sürgős-
ségi egységről. A szolgálatirányító a 
rendelkezésre álló információk alapján a 
beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és 
a legfelkészültebb egységet küldi a beteg 
segítségére.  
 
4./ Amennyiben a bejelentéskor egész-
ségügyi tanácsadásra van szüksége az 
irányítás ebben is a segélyhívó rendelke-
zésére áll.  
 
5/. A bejelentőnek, amennyiben panaszai 
megengedik, az irányítás felajánlja az 
ügyeleti ambulancia felkeresését. 

Képek, aktuális információk: 
 

http://www.facebook.com
/zalakomar 

FELHÍVÁS 
 
Az én hobbim címmel kiállítást rendez 
júliusban a Zalakomári Művelődési 
Ház. Várjuk azoknak a jelentkezését, 
akik szeretnék megmutatni, hogy mi-
lyen foglalkoznak szívesen szabad 
idejükben (szalvétagyűjtés, bélyeg-
gyűjtés …) 
 
Info: 
kulturhaz@zalakomar.hu 
93/386-314 
 

Facebookon is megtalálhatóak 
 vagyunk! 


