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NÉPZENEI DÉLUTÁN 
 
Október 1-én a Zene Világnapja alkalmából népzenei délutánra 
került sor iskolánkban, amelyen az alsó tagozatosok vehettek 
részt.  
A gyerekek évfolyamonként az ének terembe vonultak, amelynek 
ajtaján ez a felirat fogadta őket: 

„Belépés csak énekelve!” 

Odabenn aztán minden osztály bemutathatta, hogy mivel készült. 
Így hallhattunk-láthattunk népdalokat, gyermekjátékokat, körjáté-
kokat. Az ismert népdalokat  
mindenki együtt énekelte, a körjátékokat pedig külön-külön mutat-
ták be az osztályok egymásnak. A vidám délutánon mindenki jól 
érezte magát.  
 

 

VÉGÉHEZ KÖZELÍT A FALUMEGÚJÍTÁS 
 
Végéhez közelít a „Zalakomár komplex megújítása a közösségi 
terek növelésével” projekt, melynek keretében megújult a hivatal 
épülete mind kívül-belül. (A belső festés miatt, az ügyfélfogadásban 
beállt kisebb fennakadásokért szíves elnézésüket kérjük.) Még 2013. 
októberében befejeződik a Fecskefészek Kulcsosház vizesblokkjá-
nak és udvarának felújítása, valamint a Kossuth utcai volt játszótér 
parkká alakítása is. A sportpályán lévő játszótér játékai a helyére 
kerültek, azokat 2013. október 18-tól lehet a gyermekeknek haszná-
latba venni.  
 

EMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANUKRA 
 
Az általános iskolában október 4-én reggel emlékeztünk meg a 
tizenhárom vértanúhalált halt aradi tábornokról. A megemléke-
zésre az iskola emeleti aulájában került sor, ahol a fekete lepellel 
terített asztalon mindenki láthatta a hősök képeit. Az ünnepi 
műsorban az 5. osztályosok szerepeltek, akik felelevenítették a 
gyászos nap eseményeit, a tábornokok utolsó szavait, majd 
mécseseket gyújtottak emlékükre. 
A műsort összeállította és a tanulókat felkészítette: Hatos Eszter 
tanárnő 
 

 
 

Október 6-án a Művelődési Ház előtt csendes megemlékezést 
tartottunk. Az évek során a mostanra már hagyománnyá vált 

gyertyagyújtással emlékeztünk  
az aradi 13-ra. 

FÁKLYÁS FELVONULÁS 
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt október 23-
án, a Zalakomári Művelődési Ház elé, ahol 17 óra 
30 perckor kezdődik az ünnepélyes megemlékezés 
az 1956-os eseményekre. A programban közremű-
ködnek a Zalakomári Általános Iskola tanulói, a 
Tűzsárkányok tűzzsonglőr csoport és a Zalakomári 
Harmonika Zenekar. 
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FARMER 

 

 
Mint oly sok minden, a farmer története is 
Amerikában kezdődött, és persze egy európai 
találta ki. Loeb Strauss 1847-ben testvérei után 
ment az Egyesült Államokba, hogy beteljesítse 
álmát. A Németországból Amerikába kivándo-
rolt Strauss két testvérével 1853-ban alapította 
meg a Levi Strauss & Co. céget, amely vitorla-
vásznak és sátorponyvák forgalmazásával fog-
lalkozott. 
 
A ma farmernadrág néven ismert ruhadarabot 
eredeti formájában egy favágó megrendelésé-
re Jacob Davis szabómester készítette 1870-ben A 
nadrágnak a munkások körében olyan nagy sikere 
volt, hogy Davis egyre több megrendelést kapott 
rá. Készítésükhöz fehér vitorlavászon-szövetet és 
kék színű erős vásznat használt, ezeket mindig 
Strausstól szerezte be. A sikeren felbuzdulva Davis 
San Franciscóba költözött és társult Strauss-szal. 
Már javában tombolt az aranyláz, így később már 
döntően bányászok vásároltak náluk. A fehér 
vitorlavászonból tervezett nadrágra zsebeket ké-
szítettek a kibányászott arany számára, de egyre 
többet panaszkodtak a könnyen szakadó nadrágja-
ikra. Straussnak ekkor támadt az az ötlete, hogy 
elnyűhetetlen anyagból fog munkaruhát készíteni 
számukra. Annak érdekében, hogy a rávarrott 
zsebek minél erősebben tartsanak, a sarkai-
kat szegecsekkel erősítette meg. Így szinte lehetet-
len volt elszakítani. Majd a zsebeken megjelentek 
a sasszárnyakra emlékeztető íves duplavarratok. 
Három év múlva pedig megjelent a hátsó övrészen 
díszelgő bőrcímke, rajta a híres ábra, melyen 
két, egymással ellentétes irányba igyekvő ló sem 
képes szétszakítani a Levi’s nadrágot. 
1873-ban szabadalmaztatták a nadrág kialakítását, 
különös tekintettel a zsebek szegecses megerősíté-
sére. Strauss később áttért a vitorlavászonról a 
franciaországi Nimes-ben gyártott durva szövésű 
vászonra, amely az itáliai Genova halászainak volt 
a kedvenc viselete. A blue jeans kifejezés innen 
származik, az indigókék szín adta a blue-t, Genova 
angol kifejezése pedig a jeans szót. Kezdetben 
Straussék Európából vásárolták a szövetet, később 
egy amerikai gyár, az Amoskeag volt az állandó 
szállítójuk. 
A fehér, barna és kék színekben készített nadrágok 
közül a manapság is divatos indigóval kékre fes-
tett változatot vitték a legjobban. Tehát a kereslet 
főleg a kék nadrágok iránt mutatkozott, így ez 
terjedt el „Levi’s” néven. 
 

140 évvel ezelőtt, 1873-ban Levi Strauss és 
Jacob Davis elindított egy igazi farmer 
mozgalmat, bemutatták az eredeti Levi’s 
501®-es farmernadrágot, ami a világon az 
egyik legismertebb és legkedveltebb ruha-
darab lett. 
Az eredeti farmernadrág egy bizonyos 
fajta sávolykötésű pamutszövetből, a 
„denim”-ből (magyarul: farmer-szövetből) 
készül, jellemzően kék színű. A magyaron 
kívül finnül és szerbül is „farmer”-nek 
nevezik; számos nyelvben ezzel szemben 
átvették az amerikai „jeans” elnevezést, 
esetleg az adott nyelvben alkalmazott kiej-
tés szerinti átírással, vagy valami más szó-
val jelölik, aminek jelentése többnyire 
„cowboynadrág”, vagy erre utaló más kife-
jezés (pl. „texas”). 
Az 1950-es évektől a farmert már sokszor 
hordták tiltakozásképpen, például a fajül-
dözés, a szegények és gazdagok közti kü-
lönbségtétel vagy a vietnami háborúval 
való szembefordulás jelképeként. Majd jött 
az új őrület, a rock ’n roll, melynek szimbó-
lumává vált, részben Elvis Prestlynek is 
köszönhetően. A farmer népszerűségét a 
hippi korszak pedig csak fokozta. A nagy 
divattervezők, mint Calvin Klein, Giorgio 
Armani, vagy Versace csak az 1980–90-es 
években fedezték fel a denim szövetet. 
Azóta már nincs olyan tárgy, aminek ne 
lenne farmer-változata. Sőt, a különféle 
ruhadarabok ma már nem csak a hagyo-
mányos farmerszövetből készülnek, hanem 
annak korszerűsített változataiból is (pl. 
elasztánfonallal vagy nagy rugalmasságú, 
terjedelmesített poliamidfonallal rugalmas-
sá tett változatban), és nem is mindig a 
klasszikus kék színben.  
Magyarországon az első darabokat komoly 
ellenszenv kísérte a hatvanas években, a 
rendszer szorításának enyhülésével, azon-
ban e ruhadarab elfoga dottsága is nőtt, 
olyannyira, hogy az 1970-es évek végén a 
hazai textiliparban is megindultak a kísérle-
tek a farmerszövet gyártására, mely 1978-
ban meg is indult a Buda-Flax Lenfonó és 
Szövőipari Vállalat budakalászi gyárában. 
A cég pályázatot hirdetett a szövet elneve-
zésére és a beérkezett javaslatokból a 
„Trapper” nevet választották. A nadrágokat 
a hazai konfekcióipar állította elő és azokat 
részben a hazai piacon értékesítették, rész-
ben az akkori KGST országaiban, főleg a 
Szovjetunióban. 
A Május 1 Ruhagyár pedig 1977-ben a Levi 
Strauss céggel kötött kooperációs szerződést 
eredeti farmernadrágok gyártására, Marca-
liban. A cég 1989-ben Kiskunhalasra, a volt 
Halasi Kötöttárugyár egyik épületébe köl-
töztette farmernadrág-gyártó üzemét, 
melynek virágkorában mintegy 1500-an 
dolgoztak és évente 2-2,5 millió  
 

darab „blue jeans”-t állítottak elő. 
2009-re azonban részben a konku-
rencia, részben a farmerek túlterme-
lése miatt a Levi Strauss úgy döntött, 
hogy magyarországi gyárát bezárja, 
mert épp az itt termelt mennyiség az, 
amennyivel kapacitását le kell építe-
nie, így az év júniusában végleg 
megszűnt a gyártás.  

    
  Hatos Tibor 

 
ŐSZI – TÉLI TEENDŐK 

 
Az ősz és a tél közeledtével felhívjuk 
a figyelmet, hogy a Környezetvéde-
lem helyi szabályairól szóló 6/2004 
(III.31) önkormányzati rendelet 10. § 
(1) bekezdése szerint „A közterületen 
lévő árkok, nyitott csatornák, átere-
szek tisztán tartása, a csapadékvíz 
akadálytalan lefolyásának a biztosí-
tása – az ingatlan előtti szakaszra 
terjedően – az ingatlan tényleges 
használójának, illetve tulajdonosá-
nak kötelessége.” Ugyanezen rende-
let 10. § (2) bekezdése értelmében 
„Járműbehajtók átereszeinek építése, 
jó karban és tisztán tartása minden 
esetben az ingatlan használójának, 
illetve tulajdonosának kötelessége.” 
A helyi rendelet 9. § (5) bekezdése 
értelmében „Az ingatlan előtti járda 
tisztántartása az ingatlan tényleges 
használójának, illetve tulajdonosá-
nak kötelessége. […] Ez a kötelezett-
ség kiterjed a hóeltakarítással, síkos-
ság megszüntetésével kapcsolatos 
feladatokra is.” 
 
A rendeletben foglaltakat a Zalako-
mári Közös Önkormányzati Hivatal 
Közterület felügyelete folyamatosan 

ellenőrzi településünkön. 

 

 

Zalakomár Község 
Képviselő- Testülete  
ezúton is gratulál  

Dr. Kalász Mátyásnak, 
Zalakomár  

díszpolgárának  
gyémántdiplomájához! 



  

SZENT MIHÁLY HÉTVÉGE 
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EBEKKEL KAPCSOLATOS 

TEENDŐK 
 

2013. októberében lezajlottak a szerve-
zett eboltások településünkön. Felhív-
juk a lakosság figyelmét, hogy az aki 
még nem oltatta be kutyáját és az 
idősebb 3 hónapos kornál, kérjük, hogy 
keresse fel Dr. Pőcze Tibor állatorvost, 
hogy az elvégezze az oltást. Dr. Pőcze 
Tibor telefonszáma: (20) 452-4564 
Megkérjük továbbá azokat az 
ebtartókat, akik más állatorvosnál 
oltatnak, hogy az oltást igazolják a 
hivatalba személyesen (Zalakomár, 
Tavasz u. 13.) vagy e-mailben 
(info@zalakomar.hu), a kutyakönyvet 
szkennelve. 
2013. november 1-től Zalakomár köz-
ség jegyzője a be nem oltott kutyák 
gazdáival kapcsolatban jelentést tesz a 
járási állat-egészségügyi hivatalba a 
41/2010. (II.26.) sz. Korm. rendelet 
alapján. A bejelentés alapján az állat-
egészségügyi hivatal bírságot szabhat 
ki a kötelezettségüket nem teljesítő 
ebtulajdonosokra. 

ÚJ FŰTÉSI RENDSZERREL 

INDUL A  
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 
Zalakomár Község Önkormányzata a 
„Bio- és megújuló energiafelhasználás 
startmunka mintaprogram támogatása” 
projekt keretében bővítette a Polgár-
mesteri Hivatal fűtésrendszerét. 
A Polgármesteri Hivatal fűtését jelen 
fűtési szezontól a pályázati támogatás-
ból beépített 100 kw teljesítményű 
apríték égető kazánnal kívánja megol-
dani az Önkormányzat. 
A szükséges tüzelőanyag az önkor-
mányzat tulajdonában álló ingatlanok-
ról kerül kitermelésre, valamint a 
szintén pályázati forrásból beszerezett 
faaprító géppel lesz feldolgozva a 
kazánban elégethető méretűvé. 
Ezen megoldással a Polgármesteri 
Hivatal fűtési költsége remélhetőleg 
jelentős mértékben csökkenni fog. 
 

VÉGÉHEZ KÖZELEDNEK A KÖZMUNKA PROGRAMOK  
 
Zalakomárban kistérségi startmunka mintaprogram támogatásával elindult közmunka 
programok - melyekhez a község 63 millió forint állami támogatást kapott – a végéhez 
közelednek. 
 
A projektek keretében összesen 77 munkavállaló került foglalkoztatásra. 
A mezőgazdasági projekt keretében 20 fő segédmunkás, 2 fő munkavezető, valamint 1 fő 
adminisztrátor végzi munkáját. 
A kezdés óta eltelt időszakban a Kossuth és Széchenyi utcában művelt ingatlanokon, valamint 
a Hunyadi utcai területeken termesztett kultúrnövények jelentős része már betakarításra 
került. Elvégezték a község közterületein található virágágyások, virágládák ültetését, öntözé-
sét, gondozását. 
A betakarított terményeket az önkormányzat a dolgozók és a lakosság részére értékesítette 
nagyon kedvező áron. Eladásra került közel 100 mázsa különböző fajtájú termény, melyből 
eddig 700 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak. 
A mezőgazdasági területek őrzése projekt keretében 6 fő folyamatosan őrzi a termelt kultúr-
növényeket, melynek eredményeként észrevehető terménylopás nem következett be. 
Az illegális hulladéklerakók felszámolása program keretében március-május hónapban a 
foglalkoztatottak 7 helyszínen mintegy 6 hektárnyi területen számolták fel az illegális hulla-
déklerakókat melyről az összegyűjtött szemetet 4 db 30 m3-es konténerben szállították el. Az 
ősz folyamán tervezzük még a fennmaradó területek átvizsgálását, és az ott található szemét 
összegyűjtését, valamint a nyár folyamán a temetőben összegyűlt szemét mindenszentekig 
történő elszállítását.  
A település közterületein a szemétszedést napi rendszerességgel folyamatosan megtörténik. 
A közút karbantartás projekt keretében 19 fő végezi folyamatosan a vízelvezető árkok kitisztí-
tását, a felnőtt fás szárú növényzet kiirtását és a kitermelt föld elszállítását. A járdák és a 
kerékpárutak esetében a kinőtt gyomnövények kapálása, gyomlálása folyamatosan történt. A 
munkások folyamatosan végzik az eltömődött hídgyűrűk tisztítását, és a kiszedett föld elszál-
lítását. 
A program végéig elkezdjük az utak mellett található vérszilva fák korona alakító metszését. 
A vegetációs idő végéig folyamatosan történik a község közterületeinek kaszálása. 
 

 

Szeptember 28-29-én Zalakomár is csatlakozott az 
országos Szent Mihály napi programsorozathoz. 
Szombaton játékos vetélkedőt rendeztünk az álta-
lános és középiskolások számára. A délután során 
vidám feladatokat kellett megoldaniuk, kalandozni 
mentek a Művelődési Ház környékére, és totót 
töltöttek ki Zalakomárról. A legügyesebb csapatot 
jutalmaztuk. 
Vasárnap szüreti mulatságot rendeztünk, sajnos a 
rossz idő miatt a szüreti felvonulás elmaradt. 

 

HALLOWEEN PARTY 
 
Szeretettel várunk 2013. október 31-én, 
csütörtökön 15 órára a Művelődési Házba,  
idei Halloween partyra!  
 
Program: 

• Jelmezszépségverseny 
• Vidám játékok 
• Játékos vetélkedő 
• Sok-sok szellemes meglepetés 

 

Belépés csak jelmezben! 
 

NÉPZENEI TALÁLKOZÓ 
 
A Péczely Attila Népzenei Cso-
port szeretettel vár mindenkit 
november 16-án, szombaton, 14 
órára Népzenei Találkozójukra. 
A programon helyi és környék-
beli népzenei csoportok lépnek 
fel. 
 

A belépés ingyenes! 
 

 



  

SPORTEREDMÉNYEK 
 

Eredményesen kezdték az őszi szezont sportolóink is, akik a 
különböző versenyekről számos érmet szereztek. 
 
Atlétika diákolimpia egyéni bajnokság városkörnyéki döntő 
(Nagykanizsa) ősz 
 

Tanulásban akadályozottak atlétika diákolimpiája megyei döntő 
(Zalaegerszeg) ősz 
 
III. kcs. (5-7.o.): 800m futás:  
1. Bogdán Zsanett 
1. Horváth István 
Kislabdahajítás: 2. Horváth István 
Magasugrás: 1. Horváth István 
Távolugrás: 3. Horváth István 
IV. kcs. (8-9.o.): 400m futás: 2. Nagy Jolán  
Magasugrás: 1. Nagy Jolán 
Súlylökés: 2. Nagy Jolán 
V. kcs. (10-12.o.): 400m futás: 1. Sárközi Barbara 
Magasugrás: 3. Sárközi Barbara 
Súlylökés: 2. Sárközi Barbara 
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HÍREK A ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

AZ OLVASÁS „DÉLUTÁNJA” 

 
Szeptember 13-án „Az olvasás éjszakája” országos programhoz 
csatlakozva iskolánkban olvasó „délutánt” szerveztünk, amely 
a könyvtárban került megrendezésre. 
 
Először az alsós kisdiákok olvastak fel egymásnak, majd a felsősök 
szórakoztatták a hallgatóságot kedvenc olvasmányaikkal. Hallhat-
tunk ismerős történeteket, de teljesen újakat is, így mindenki 
megtalálhatta a kedvére valót. A felolvasások végén a gyerekek 
egy kis frissítő teát kaptak az otthon kuckóban. A program ha-
gyományteremtő szándékkal került megrendezésre, és sikeresen 
zárult, így reméljük, hogy jövőre is sok olvasni szerető, érdeklődő 
diákot vonz majd. 
 

EZ „ÁLLATI” VOLT! 
 
Hagyományainkhoz híven október 4-én délután megemlékez-
tünk az Állatok világnapjáról is.  
 
A programra ellátogatott hozzánk dr. Béliné Horváth Aranka tanár-
nő, aki annak idején kezdeményezője és sok éven át fő szervezője 
volt ennek a népszerű rendezvénynek. A tanulók először elméleti 
feladatokkal gyarapíthatták az állatokkal kapcsolatos ismereteiket: 
Az alsó tagozatosok érdekes filmvetítést tekinthettek meg sokféle 
ritka állatfajról, a felsősök pedig több feladatban is kipróbálhatták 
tudásukat: szólások-közmondások kiegészítése állatnevekkel; vil-
lámkérdések; puzzle; totó. 
Ezután minden évfolyam az iskola udvarára vonult, ahol kezdetét 
vette a kisállat-simogatás. Rengeteg kutyát, cicát, nyuszit láthattunk, 
de volt kecske, törpetyúk, törpehörcsög, aranyhal is. A legnagyobb 
sikere azonban annak a három lovas szekérnek volt, amelyek folya-
matosan kocsikáztatták iskolánk tanulóit a futópálya körül. 
A hangulatos rendezvényen mindenki találhatott magának kedvére 
való elfoglaltságot, így a tanulók élményekkel gazdagon térhettek 
haza. 
 

 

 

http://zalakomar.hu/ 

Kislabdahajítás:  
3. Bogdán Jusztina 
1. Bakonyi Kevin 
IV. kcs. (7-8.o.) 100m futás: 
2. Tinó Adrienn 
300m futás:  
1. Köncz Csilla 
3. Tinó Adrienn 

 

III. kcs. (5-6.o.): 60m futás:  
1. Horváth Stefánia 
 2.Tóth Csenge 
 1.Szőke Renátó 
 Távolugrás:  
1. Kovács Veronika 
 3. Losonczi Lilla  
 600m futás:  
1. Losonczi Lilla 
2. Bogdán Jusztina 
1. Szőke Renátó 

 

Kiadja: Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 


