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MÁRI HÍRMON  

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
 
Zalakomár Nagyközség Ön-
kormányzata felhívja a lakos-
ság figyelmét, hogy a kör-
nyezetvédelem helyi szabá-
lyairól szó-ló 6/2004 (III.31) 
önkormányzati rendeletet 
értelmében a kerti művelés-
ből keletkezett hulladékot és 
az avarégetést június 1. és 
augusztus 31. között tilos 
végezni, valamint az ingatlan 
tulajdonosa köteles a telekha-
tártól az útpadkáig húzódó 
zöldterületet rendszeresen 
gondozni, ennek keretében a 
zöldterület tisztántartásáról, 
fűnyírásról, a tulajdonos által 
kihelyezett növények ápolá-
sáról gondoskodni. Emellett a 
közterületen lévő árkok, 
nyitott csatornák, átereszek 
tisztántartása, a csapadékvíz 
akadálytalan elfolyásának 
biztosítása – az ingatlan 
előtti szakaszra terjedően – 
az ingatlan tényleges haszná-
lójának, illetve tulajdonosá-
nak kötelessége. 
 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK TÁJÉKOZTATÓJA 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy az Egyházközség képviselő-testülete a 2014-es évre 

vonatkozóan az „egyházadó” mértékét 200 Ft-al emelte. Az előző évekhez hasonlóan, az idei 

évben is a helyi Takarékszövetkezetbe kérjük befizetni március hónapban az esedékes "Egy-

házadót".  A korábbi évek esetleges elmaradásait is itt rendezhetik. A megállapított adó mér-

téke az idei évben  személyenként 2 200 Ft. 

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy 2014. évben is szíveskedjenek eleget tenni ez irányú köte-

lezettségüknek, hogy továbbra is tudjuk biztosítani egyházközségünk zavartalan működését!

   Egyházközség képviselő-testület

FARSANG 

Az idei farsangot február végén tartottuk az iskola 
tornatermében. A rendezvényt Hatos Tiborné, 
intézményvezető-helyettes nyitotta meg, majd ezután Saffer 
Szilvia tanítónő beszélt a farsang jelentőségéről. Ezután a 
Hétszín világ táncegyüttes produkciója következett, majd a 
Pinokkió Színjátszó Csoport színvonalas árnyjáték-bemutatóját 
tekinthettük meg. Ezt követte az osztályok felvonulása, amely 
az idén rendhagyó módon történt. Elmaradt a zsűrizés, ennek 
köszönhetően a jelmezes felvonulás sokkal pergőbbé és 
szórakoztatóbbá vált. Egymást követték a vidámabbnál 
vidámabb táncok és jelenetek és a jobbnál jobb jelmezek. A 
felső tagozatosok bemutatkozását az Orosz szakkör tánca 
nyitotta meg, ezután láthattuk az osztályok bemutatóit. 
 

Itt már kevesebben 
öltöztek be, de itt is 
nagyon érdekes és 
színvonalas 
produkciókat 
láthattunk: mint pl. a 
6. a-s fiúk 
akrobatikus tánca 
vagy a 8. osztályosok 
„Hattyúk tava” című 
táncos koreográfia.  
Végül a jelmezes 
felvonulást a Sorry 
Művészeti Csoport 
bemutatója zárta. A 
Szülői 
Munkaközösségnek 
köszönhetően idén 
minden szereplő és 
jelmezbe öltözött 
kisdiák tábla csokit 
kapott.  
A farsangot zenés 
mulatság zárta, 
amelyen mindenki 
nagyon jól érezte 
magát. 
 

Költészet hete április 7-13. 

Bővebb információ az 5. 

oldalon 



 

II. RÁKÓCZI FERENC FEJEDELEM 
 

I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona 
fia, II. Rákóczi Ferenc, 1676. 
március 27-én született a 
Zemplén vármegyei Borsiban. 

Családja már az ő születése előtt 
beírta magát Magyarország 
történelmébe, amit ő csak erősíteni 
tudott. Apja I. Rákóczi Ferenc 
választott erdélyi fejedelem, Sáros 
vármegye főispánja (1645-1676), fia 
születése után alig négy hónappal 
meghalt. I. Rákóczi Ferenc 
végrendeletében gyermekeit Lipót 
császár pártfogásába ajánlotta, csak 
nehezen bírták a magyar 
tanácsosok közbenjárásával kijárni, 
hogy Lipót főgyámsági jogának 
fantartása mellett édesanyjuk, 
Zrínyi Ilona legyen a gyámjuk. 

Így nevelkedhetett Rákóczi magyar 
környezetben, férfias lelkű anyja 
mellett. Előbb Munkácson, 
Sárospatakon majd Regécz várában. 
1680-tól, miután Rákóczi 
nagyanyja, Báthory Zsófia meghalt, 
állandóan a munkácsi várban laktak 
azután is, hogy Zrínyi Ilona 1682-
ben férjhez ment Thököly Imréhez. 

A császáriak támadása miatt 
Munkács vára is veszélybe került, 
amit Zrínyi Ilona három éven át 
hősiesen védelmezett, miközben 
fiával 1685-1688 között maga is az 
ostromlott várban tartózkodott. 
Miután feladták a várat, a kis 
Rákóczit Csehországba vitték, ahol 
Habsburg-hű szellemben 
nevelkedett. A neuhausi 
kolostorban jezsuitáktól 1690-ben 
vitték a prágai egyetemre, ahol 
nagy szorgalommal folytatta a 
matematikai, építészeti és 
hadtudományi művek  

tanulmányozását. Amikor nagykorú lett, Bécsbe költözött 
és 1693-ban itáliai körutazásra indult, ahonnan hazatérve 
Sáros vármegye örökös főispánjának nevezték ki, majd 
négy évvel később visszautazott Bécsbe. 1700-ban 
engedett Bercsényi Miklós rábeszélésének, és Habsburg-
ellenes szervezkedésbe kezdett, de elfogták a XIV. Lajos 
francia királyhoz írott segélykérő levelét, őt pedig 
börtönbe zárták.  

Egy év múlva megszökött, és Lengyelországba menekült. 
Itt keresték meg 1703-ban a tiszaháti parasztfelkelés 
vezetői, és kérték, álljon felkelésük élére. Az 1703. május 
6-án kibocsátott brezáni kiáltvány és a „Cum Deo pro 
patria et libertate” jelszóval ékesített zászló hazaküldése 
után június közepén átlépte a határt. Rákóczi hazajött, és 
egy évre rá szinte a teljes országot megfigyelése alatt 
sikerült tartania. 1704-ben Erdély fejedelmévé 
választották, 1705-ben a szécsényi országgyűlés „a 
szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé” emelte. 1707-ben 
Magyarország és Erdély uniójának létrehozásával az 
ónodi országgyűlés II. Rákóczi Ferenc indítványára 
kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. A nemesség és a 
nép benne látta a jövendő királyt, hatalmas 
államszervező munkát végzett; önálló nemzetközi 
diplomáciát épített ki.  

1703-1711 között vezette a róla elnevezett 
szabadságharcot a Habsburg-uralom ellen. Bár ott 
vereséget szenvedtek, neki - nyolc évig tartó küzdelem 
révén - sikerült olyan kedvező pozíciókat kicsikarni 
Magyarország számára, ami két évszázadon keresztül 
biztosította az országnak különleges státusát a Habsburg 
Birodalomban. XIV. Lajos francia király anyagilag 
támogatta a felkelőket, de a svéd királytól nem sikerült 
segítséget szereznie, I. Péter cárral kötött szövetsége 
pedig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeit. A 
szabadságharc 1707-ben a Habsburg-ház trónfosztásával 
érte el csúcspontját. A következő évi trencséni vereség 
azonban már előrevetítette a közelgő bukást. 1711-ben 
Rákóczi távollétében Károlyi Sándor generális letette a 
fegyvert. A Lengyelországban tárgyaló Rákóczi nem 
fogadta el a békét, de már nem térhetett haza. 

1713-ban elhagyta az országot, s a francia udvarba 
utazott, majd két évvel később kolostorba vonult. A török 
szultán 1719-ben együttműködést ajánlott neki Ausztria 
elleni hadjáratához, ám a szultán 1717-ben békét kötött a 
Habsburgokkal. Ettől kezdve élete végéig a törökországi 
Rodostóban élt és írással, illetve asztalosmunkával 
töltötte élete utolsó 20 évét. 

Magyarul, latinul és franciául alkotott levelezése 
nemzetközi mértékű volt. Legjelentősebb műveit az 
emigráció hosszú éveiben készítette. Az Emlékiratok 
című könyvében a szabadságharc eseményeit írta le, 
kronológiai sorrendben, évek szerinti csoportosításban. A 
Confessio peccatoris (Egy bűnös vallomásai) több éven át 
készült, az első rész még Franciaországban, a vége pedig  

pedig Törökországban. 
Rákóczi írásai többnyire 
kézirat formájában maradtak 
fenn: Fohászai (1720?), a 
Mózes öt könyvéhez 
kapcsolódó Meditációi (1721-
1731), fiai számára írt Politikai 
és erkölcsi végrendelete (1722) 
csak napjainkban jelentek meg 
nyomtatásban. 

A fejedelem 1735. április 8-án 
halt meg Rodostóban. Hamvai 
1906 óta a kassai dómban 
nyugszanak. 

Felhasznált irodalom: Neu-
mann-ház – Irodalmi Szerkesz-
tőség   
  Hatos Tibor 
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Színházlátogatás 
Februárban színházlátogatáson 
is voltak iskolánk alsós diákjai. 
Nagykanizsán a Hevesi Sándor 
Művelődési Központban a 
Kolontos Palkó című népmesét 
tekinthették meg a budapesti 
Nektár Színház 
tolmácsolásában. A bérletes 
előadáson ötven alsó tagozatos 
vett részt. 

1848-49 

 

A Művelődési Ház 

dolgozói ezúton is 

szeretnék 

megköszönni 

annak, a közel 50 

fellépőnek és 

segítőnek a 

munkáját, aki részt 

vett a március 15-i 

ünnepélyünkön. 



 

HIRDETMÉNY 

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Zalakomár 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) 
bekezdése alapján – a 16/2014. (II. 24.) sz. határozatával – a 
szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az 
alábbiak szerint választotta meg: 

1. sz. szavazókör (Petőfi u. 9.) szavazatszámláló bizottság: 
Tagok:   
Lendvay Lászlóné Zalakomár, Kossuth u. 19. 
Hajmásiné Török Gyöngyi Zalakomár, Petőfi u. 31. 
Vajdáné Hegyi Tünde Petőfi u. 64. 
Póttagok:   
Nagy Beáta Zalakomár, Petőfi u. 20/B.   
Bohn Istvánné Zalakomár, Petőfi u. 41. 
Sinkovics Lászlóné Zalakomár, Kossuth u. 1. 
Kátai Istvánné Zalakomár, Petőfi u. 58. 
 

2. sz. szavazókör (Tavasz u. 13.) szavazatszámláló bizottság: 
Tagok:    
Zsobrák Jenőné Zalakomár, Tavasz u. 31. 
Bognár Endréné Zalakomár, Attila u. 4. 
 Molnár Zoltánné Zalakomár, Ifjúság u. 2/A. 
Póttagok:   
Zsovárné Kovács Judit Zalakomár, Attila u. 16. 
Lakatos Sándorné Zalakomár, Táncsics u. 16. 
Farkasné Szenyéri Marianna Zalakomár, Ifjúság u. 17. 
Szekrény Szabina Zalakomár, Bercsényi u. 12. 
 

3. sz. szavazókör (Fő u. 2.) szavazatszámláló bizottság: 
Tagok:    
Rostáné Tóber Ilona Zalakomár, Erzsébet tér 8. 
Poór Györgyné Zalakomár, Fő u. 89. 
Poór László Zalakomár, Hunyadi u. 53. 
Póttagok:   
Poór Lászlóné Zalakomár, Ady Endre u. 41/A.    
Mazzag Ferencné Zalakomár, Rákóczi u. 2. 
Molnárné Pozsgai Sarolta Zalakomár, Ady Endre u. 46. 
Molnárné Schulteisz Ágnes Zalakomár, Hunyadi u. 60. 
 

Nemzetiségi (roma) szavazatszámláló bizottság:  
Tagok: 
Szántó Józsefné Zalakomár, Ifjúság u. 35. 
Hózensteiner László Zalakomár, Fő u. 58. 
Körmendiné Kulcsár Mária Zalakomár, Tavasz u. 24. 
Póttagok:  
Németh Lászlóné Zalakomár, Tavasz u. 26. 
Simon Ildikó Zalakomár, Petőfi u. 128. 
Molnár Bianka Zalakomár, Ady Endre u. 46. 
 
Nemzetiségi (német) szavazatszámláló bizottság: 
Tagok:  
Varga Zoltánné Zalakomár, Tavasz u. 67. 
Perge Petra Zalakomár, Kossuth u. 72. 
Hörcsökiné Csöndör Orsolya Zalakomár, Tavasz u. 24. 
Póttagok: 
Gyurókovics Imréné Zalakomár, Tavasz u. 23. 
Bognár Nándorné Zalakomár, Fő u. 17. 
Kocsisné Mérei Diána Zalakomár, Ifjúság u. 10. 

     

Helyi Választási Iroda 
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TANULMÁNYI VERSENYEK 
Február a tanulmányi versenyek hónapja volt. Az idén egy 
napon került megrendezésre az alsósok és felsősök 
vetélkedése, amelyen sokan mérettették meg magukat. 
 
Az alsó tagozatosok komplex tanulmányi versenyén 
évfolyamonként 10 tanuló vett részt, akik magyarból és 
matematikából mérték össze tudásukat. 
A felső tagozatosok „Magyarország szeretlek” címmel tartottak 
komplex tanulmányi vetélkedőt, amelyen 11 négy fős csapat vett 
részt. A csapatoknak különböző feladatokat kellett megoldaniuk, 
mint például: activity, találós kérdések, szólások közmondások. 
A verseny legvégén minden csapat „benevezhetett egy 
tehetségkutatóba”: A dal és a „Felszállott a páva” című 
vetélkedésbe, ahol közösen előadtak egy választott dalt. A 
versenyen mindenki nagyon jól érezte magát, élményekkel és 
ismeretekkel gazdagodva térhettünk haza. 
 

Felsősök 

Eredmények 

Alsósok 
 

1. osztály: 
1. Nyári Viktória Györgyi  1.b. 
2. Köncz Péter 1.b. 
3. Fáth Viktor 1.b.  
 

2. osztály: 
1. Sárközi Alexa 2.b. 
2. Bogdán Csaba 2.a. 
3.Bogdán Enikő 2.a. 
 

3. osztály: 
1. Riczu Beáta Ilona 3.b. 
2. Bogdán László 3.a. 
3. Horváth Annamária 3.b. 
 

4. osztály: 
1.Takács  Diána Hajnalka 4.b. 
2. Bogdán Róbert 4.a. 
3. Bogdán László 4.a. 
 

 

Felsősök 
 

I: helyezett: 
8. osztály Július nevű csapata: 
Bogdán Klára 
Bogdán Ildikó  
Bogdán Ildikó 
Köncz Csilla 
 

II: helyezett: 
5.b osztály December nevű 
csapata: Bogdán Zsanett 
Bogdán Szabolcs 
Balázs Fanni  
Bogdán Emőke 
 

III. helyezett: 
6. a osztály Március nevű 
csapata: Lajos Petra 
Opra Rebeka 
Zsovár Ferenc 
Bogdán Szabolcs 



● ● ● 

MARCI ATYA ROVATA 

Közösségi hírek 
A farsangi időszak alkalmat ad arra, hogy a közösségek életét 
megmozgassa. 
Így volt ez idén is az Egyházközségünk hittanos és ministráns 
közösségének életében is. Két csapatban farsangoltunk. Február 22-
én, szombaton 45 alsós gyermekkel, a zalakomári plébánián, és 
március 1-jén Zalaváron, a plébánián 42 felsős fiatal gyűlt össze. A 
két közösség a koruknak és érdeklődésüknek megfelelő programon 
vehetett részt. Az alsósok jelmezversenyes és tombolás farsangot 
tartottak, természetesen sok keresztény, gitáros énekkel kísérve. A 
nagyok sok közösségépítő játékban, és a drámapedagógia eszközeit 
használó gyakorlaton szórakozhatott, mélyedhetett el. Ezt a 
programot Lázár Péter, egyetemen oktató drámapedagógus vezette. A 
programok megvalósulása az Egyházközségnek nem került pénzébe. 
A tombolatárgyak, az édességek, a lebonyolítás jószívű emberek 
adományából történt, melyet ezen a fórumon is tisztelettel és 
szeretettel megköszön az Egyházközség. 
 

„Emlékezz ember…” 
Hamvazószerdán hangzik el ez a szöveg kiegészítve a „por vagy és 
porrá leszel” résszel. „Emlékezz ember…” úgy hangzik, mintha a 
keresztény közösségünk elsősorban az elmúlásra, a halálra szeretné a 
hívők figyelmét felhívni. Az elmúlás megmásíthatatlan tényével 
elérni, hogy az emberek félelemből forduljanak az Istenhez, 
félelemből legyenek jók. 
Nagyon sok embertársunk próbálja az öregedést, a lassú testi 
visszafejlődést becsapni. vegyszerek, műtétek sorát végeztetik el 
magukon. Különféle csodaszerek százait szedik be rendszeresen. 
Felreppen, szinte hetente, a hír az épp aktuális természetes 
növényről, mely csodákra képes. Egyszóval mindent megteszünk a 
porból lett testünk (mely halandó) minél tovább való fenntartásáért.  
„Emlékezz ember…” A tested, bármit kitalálsz, mulandó, halandó. Ezt 
megpróbálhatjuk becsapni, mindent megtehetünk, hogy ne vegyünk 
róla tudomást, félve a szembesülés fájdalmával. Bulit-bulira 
halmozhatunk, nehogy gondolkoznunk kelljen életünkön, 
halálunkon. Homokba dughatjuk fejünket, de meddig? Előbb vagy 
utóbb „emlékeznünk” kell „por vagy és porrá leszel” legbiztosabb 
igazságára. 
Tehát ez a szembesítés a félelemről szól? Bizton állíthatom, hogy 
nem. A testi halandóság hangsúlyozásával az emberi élet legdrágább 
isteni ajándékára, a halhatatlan lélekre akarjuk felhívni az emberek 
figyelmét. A nagyböjti emlékezés, a visszafogott szórakozás, a testi 
örömök háttérbe szorítása mind a lelkünk előtérbe kerülését 
szolgálja. Gondolkodtassanak el minket Jézus kemény, de gyönyörű 
szavai, hogy ezen igazságot megértsük és tettekre is tudjuk váltani az 
idei nagyböjtben. 
 

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja, és rozsda 
marja, s ahol betörnek és ellopják. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol 
nem rágja moly, és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem 
lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed ott a szíved is.” /Máté 6, 19-21/ 
 

„A mennyek ország hasonlít a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt 
keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta 
mindenét, amije csak volt és megvette.” /Máté 13, 45-46/ 
 

● ● ● 
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HIRDETMÉNY 
 
A szabadtéri tűzeset megelőzése érdekében 
fordítsanak fokozott figyelmet az alábbi előírások 
betartására: 

1) Az avar-, tarló-, nád- és növényi hulladékégetés 
alakalomszerű tűzveszélyes tevékenység, melyet legalább 
24 órával a megkezdés előtt be kell jelenteni a 105- ös 
segélyhívó számon. 

2) Amennyiben a helyi önkormányzat nem 
rendelkezik avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
helyi rendelettel, úgy a nyílt téri hulladékégetés szigorúan 
tilos! 

3) A bejelentésben közölni kell az égetés pontos 
helyét, időpontját és terjedelmét. 

4) Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a 
környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, ennek 
érdekében a tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély 
esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el 
kell oltani. 

5) A tevékenység befejezése után a helyszínt 
gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást (vízzel, 
földtakarással, kéziszerszámokkal, stb.) meg kell szüntetni. 

6) Továbbá felhívom figyelmüket a dohányzási 
szabályok fokozott betartására, miszerint égő 
dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan 
helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy 
robbanást okozhat. 

A tűzesetek megelőzése közös érdek, ezért fordítson 
maximális figyelmet a fent leírt utasítások, előírások 
teljesülésére. 

Amennyiben a jövőben jogsértést tapasztalunk, 
intézkedünk a szükséges szankció meghozatalára. 

Katasztrófavédelem 

Véradás 

 

Helyszín:  

Zalakomári Művelődési Ház 

Időpont:  

2014. március 25. 10-13 óráig 



 a 
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OSZTÁLYELLENSÉG 

Március elején iskolánk felsős tanulói egy 
színdarabot tekinthettek meg a nagykanizsai 
Hevesi Sándor Művelődési Központ Színjátszó 
Csoportjának előadásában.  
A bemutatóra iskolánkban került sor, és a 7.-8. 
osztályosok tekintették meg. 
A tehetséges fiatalokból álló csoport az 
Osztályellenség című drámát mutatta be, amely egy 
Szarajevói középiskolában játszódik a háború idején. 
A darabban olyan helyzeteket is láthattak a gyerekek, 
amikor a konfliktus, az erőszak, a drog is fontos 
szerepet kap.  
A megrázó erejű színdarab mindenképpen tanulságos 
és elgondolkodtató volt mindenki számára. A 
bemutató után Farkas Tiborral, a színjátszó csoport 
vezetőjével beszélgettek a diákok a látottakról.  
Az előadásra a Zalakomári Művelődési Ház 
Hétszínvilág TÁMOP projektje keretében került sor.  

 

A KÖLTÉSZET HETE - PÁLYÁZAT 

Április 7-13. között tartjuk a Művelődési Házban a költészet 
hetét. Ez alkalomból több programra is híjuk az érdeklődőket. 

VERSÍRÓ VERSENY 
A Zalakomári Művelődési Ház versíró versenyt hirdet a „Költészet hete” 
alkalmából. A pályázat témája kötetlen, tehát bármilyen verssel lehet 
pályázni.  

Pályázhatnak: 
Felsősök 
Középiskolások 
Felnőttek 
 A műveket kérjük legkésőbb április 7-ig eljuttatni a Zalakomári 
Művelődési Házba személyesen, postai úton vagy elektronikusan. A 
pályaműre feltétlenül írják rá nevüket, korosztályukat, és 
elérhetőségüket. 
Eredményhirdetés: április 10. 18 óra 
 

RAJZVERSENY - Rajzold le a kedvenc versedet! 

A Zalakomári Művelődési Ház rajzpályázatot hirdet a”Költészet hete” 
alkalmából. Válassz magadnak egy verset, ami igazán tetszik, és rajzold 
le azt, ami eszedbe jut róla! Bármilyen technikával készítheted a 
művedet! A beérkezett alkotásokból kiállítást rendezünk a Zalakomári 
Művelődési Házban. A műved hátoldalára kérjük, írd rá az általad 
választott vers címét, nevedet, korosztályodat 
Pályázhatnak: 
Ovisok 
Alsósok 
Felsősök 
Középiskolások 
Felnőttek 
Beküldési határidő: április 7. 
Eredményhirdetés és kiállítás megnyitó: április 10. 18 óra 
Helyszín: Zalakomári Művelődési Ház 

SZAVALÓVERSENY 
A Zalakomári Művelődési Ház szavalóversenyt hirdet a „Költészet hete” 
alkalmából.   A versek témája kötetlen, viszont magyar költő művének 
kell lennie. Mindenkinek egy verset kell elmondani a zsűri előtt, aki a 
verseny után azonnal eredményt hirdet. 
Pályázhatnak: 
Ovisok 
Alsósok 
Felsősök 
Középiskolások 
Felnőttek 
A verseny helye: Zalakomári Művelődési Ház 
Ideje: április 11, péntek, 13 óra 

24 ÓRÁS FELOLVASÁS 
A Zalakomári Művelődési Ház 24 órás felolvasást tart a „Költészet hete” 
alkalmából. A program április 10-én, 17 órától másnap, április 11-e 17 
óráig tart. Az eseményen magyar költők műveit olvassuk fel, színesítve 
táncházzal, énekelt versekkel. Minden érdeklődőt nagy szeretettel 
várunk! 

KI TUD TÖBBET OLVASNI - ÁPRILISI 
BÓNUSZKÖNYVEK 

Alsósok: 
Bálint Ágnes: Szeleburdi család 
Békés Pál: A kétbalkezes varázsló 
Christianna Bond: Nanny McPhee, a varázsdada 
Csukás István: Utazás a szempillám mögött 
Fehér Klára: Lesz nekem egy szigetem 
Felsősök: 
Louis Lowry: Hírvivő 
Suzanne Collins: Az éhezők viadala 
Andrea Cotti: De csúf nevem van! 
Meg Cabot: Ki vagyok 
Balázs Ágnes: Feladó: Fekete szivárvány 
Középiskolások: 
Yann Martel: Pi élete 
William Golding: A legyek ura 
Daniel Keyes: Virágot Algernonnak 
Sir Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes kalandjai 
Stephen King: Carrie 
Felnőttek: 
Aldous Huxley: Szép új világ 
Rebecca Wells: Vagány nők klubj 
D. H. Lawrence: Lady Chatterley  
Joseph Heller: A 22-es csapdája  
Audrey Niffenegger : Az időutazó felesége vagy 
bármi a szerzőktől 
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TAVASZI EGÉSZSÉGNAP  

Zalakomári Művelődési Ház 

2014. március 29. szombat 

 

Program: 

15 órától 

„Amit eszel, az leszel” 

Ételkóstolás az egészséges életmód 

jegyében 
 

16 órakor 

Kalászné Dr. pintér Anna előadása a 

magas vérnyomásról 
 

17 órakor 

Hangfürdő 
 

Gyerekprogramok: 

16 órakor 

Egészségnevelési vetélkedő: 

Táplálkozási totó 

Testmatek 

Egészség ABC 

 

Hozd el egy barátodat, és plusz ponttal 

indulsz! 

Ingyenes szűrések, vizsgálatok: 

Vérnyomásmérés 

Vércukormérés (a pontos eredmény 

érdekében a mérés előtt 2 órával már ne 

egyen) 

Testzsír % számítás 

Test-tömeg index 

Látásvizsgálat 

 

Meglepetés reiki masszázs Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 
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MÉRLEG A helyi önkormányzati képviselők 
és polgármester választására 1994. 
december 11-én került sor. A 
szavazatok összeszámlálása után a 
következő eredmény született: 

polgármester: Varga Miklós, 
képviselők: Bedővári Pál, Boda Gábor, 
Druskóczi Ferenc, Fodor Ernő, Hatos 
Tibor, Lakner Lajos, Mérei Zoltán, dr. 
Niklesz Tibor, Szabadics József, Vass 
László, Zsovár László. A képviselő-
testület Lakner Lajost választotta 
társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek. 

 1995-ben felújításra, fejlesztésre 10,5 
millió Ft-ot fordított az önkormányzat.  

Ezek közül a nagyobb tételek: 
ravatalozó építése 2.724 ezer, 
belvízrendezés 1.064 ezer, nyelvi labor 
az iskolában 2.159 ezer, Tücsök 
presszó megvásárlásának első részlete 
és átalakítása KMB-irodának 1.510 
ezer, Komárvárosi óvoda felújítása 463 
ezer, szolgálati lakások felújítása 544 
ezer, kerékpárút tervezése 358 ezer.  

A képviselő-testület 6/1996.(V.2.) 
számú rendeletével fogadta el az 1995. 
évi költségvetési gazdálkodásról szóló 
zárszámadást:  

Bevétel: 115.456 ezer Ft. 

Kiadás:  103.463 ezer Ft 

Pénzmaradvány: 11.888 ezer Ft 

A vagyon 1995. december 31-én 
112.456 ezer Ft értékű volt. 

1996-ban fejlesztésre, felújításra 3.218 
ezer Ft került felhasználásra. 
Jelentősebb összegek: Komárvárosi 
orvosi rendelő 467 ezer, szolgálati 
lakások 479 ezer, KMB iroda második 
részlete, belvízrendezés 252 ezer. A 
hősi emlékművek éjszakai 
megvilágítására 142 ezer Ft-ot 
költöttünk, sajnos ezeket a 
reflektorokat vandál kezek rövidesen 
tönkretették. A volt Kiskomáromi alsó 
iskola területét éveken át benőtte a 
gaz, a lakosság szemétlerakónak, 
építési törmelékek lerakójának 
használta. Közmunkások segítségével 
a területet rendbe tettük, parkot 
alakítottunk ki, és augusztus 20-án, , a 
honfoglalás 1100. évfordulóján 
ünnepélyesen felavattuk. 
A képviselő-testület 4/1997.(IV.29.) 
számú rendeletével fogadta el az 1996. 
évi költségvetési gazdálkodásról szóló 
zárszámadást: 

Bevétel: 122.805 ezer Ft 

Kiadás:  116.208 ezer Ft 

Pénzmaradvány: 5.515 ezer Ft 

A vagyon 139.348 ezer Ft értékű volt. 

1997-ben a statisztikákból megállapítható volt, hogy a 
3.250 lakosnak egynegyede 0-18 év közötti, 
egynegyede nyugdíjas. Ebből az következett, hogy a 
lakosság fele, tehát 1.625 fő aktív korú keresőképes. 
Azonban az is kiderült, hogy az keresőképes korúak 
közel felének nem volt munkahelye. Emiatt az éves 
költségvetés 16,5 %-át fordítottuk társadalom- és 
szociálpolitikai juttatásra. 

Ennek ellenére a költségvetés 15,35 %-át, 26.566 ezer 
Ft-ot tudtunk felújításra, fejlesztésre fordítani. Az 
Ady utcai járda felújítására 1.801, a Fő utcai járdára 
2.819 ezer, a Petőfi utcai járdára 3.139 ezer Ft-ot 
költöttünk. Az Attila utca útfelújítása 1.083 ezer Ft-
ba, az Ifjúság utca útburkolatának felületi zárása 
1.062 ezer , a Komárvárosi temetőbe vezető aszfaltos 
út építése 2.763 ezer Ft-ba került. Belvízelvezetésre 
3.191 ezer, a Hunyadi utca szennyvízcsatornázására 
8.187 ezer Ft került felhasználásra. 

Ez évben értékesítettük a 3.566 ezer Ft névértékű 
ZALAKERÁMIA  részvényeket 30.375 ezer Ft-ért a 
lehető legjobb pillanatban és áron. Néhány héttel 
később már felét sem kaptuk volna érte. 

A képviselő-testület  5/1998.(IV.21.) számú 
rendeletével az alábbiak szerint fogadta el az 1997. évi 
költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadást:  

Bevétel: 215428 ezer Ft 

Kiadás: 173.068 ezer Ft 

Pénzmaradvány: 36.670 ezer Ft 

Vagyon: 187.563 ezer Ft 

1998-ban befejeződött a Hunyadi utca és az Erzsébet 
tér szennyvízcsatornázása 14.788 Ft összeggel, 
megépült a kerékpárút első üteme /vasútállomás- 
Tavasz u.-Kossuth u.-Arany J. u.-Árpád u. eleje 29.005 
ezer Ft-ból. Bővült az iskola 6 teremmel és 
megkezdődött a tornaterem építése is 57.668 ezer Ft-
ot fizettünk ki. Felújításra, beruházásra összesen 
106.991 ezer Ft-ot költöttünk. 

A birtokunkban lévő KÖGÁZ részvényeket 110 %-os 
árfolyamon, 11.885 ezer Ft-ért értékesítettük, mely 
összeget értékpapírba fektettük. 

A képviselő-testület 4/1999.(IV.21.) számú 
rendeletével fogadta el az 1998. évi költségvetési 
gazdálkodásról szóló zárszámadást: 

Bevétel. 308.857 ezer Ft 

Kiadás:  302.965 ezer Ft 

Pénzmaradvány: 5.312 ezer Ft 

Vagyon: 253.142 ezer Ft 

Hétszínvilág projekt 

A Zalakomári Művelődési Ház 
Hétszínvilág elnevezésű projektje 
6 nevelési-oktatási intézménnyel 
folyik, melynek keretében sok 
színes programon vehetnek részt 
az óvodások, iskolások. 

A különböző szakkörök mellett 
témanapokon is vehetnek részt az 
intézményekbe járó gyerekek.  

Képes beszámoló az eddigi  
zalakomári programokról: 

 

Igricek koncert az oviban 

 

Énekkar az iskolában Kovács 
Szilvia tanárnővel 

 

Meseszakkör az oviban Hugi 
nénivel 

A projekt júniusban ünnepélyes 
gálával zárul a Művelődési 
Házban, ami nyitott lesz minden 
érdeklődő számára. 
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TALLÓZÁS 
 
A most kezdődő sorozatban a tanácsrendszerben 
készült jegyzőkönyvekből válogatok. 
 
A munkanélküliek számának láttán bizonyára 
találgatásokra adhat okot, mikortól is van jelen e 
fogalom településünkön. Rendkívül érdekes adatokra 
bukkantam az 1986. december 10-én a vb. titkár által 
készített kimutatásban. A teljességhez tartozik, hogy a 
következő adatok Zalakomár és Balatonmagyaród 
együttes adatait tartalmazzák, hiszen 1990-ig közös 
tanács működött. A lakosság 81 %-a zalakomári, 21 %-a 
pedig balatonmagyaródi. 
 

Lakosságszám 4.262 
Nyugdíjkorhatárt meghaladók száma     1.153 
           Ebből havi pénzellátásban részesül 975 
                      nem részesül                         178  
Munkaképes koron aluliak száma           1.130 
Munkaképes korúak száma                     1.979 
           Ebből helyben dolgozik                   928 
                      ingázik                                  433 
                      GYES-en van                          88 
Nincs alkalmazásban                                  533 
            Ebből nő 299, férfi 234 
 

Ezekből a számokból megállapítható, hogy a 
munkanélküliség nem az 1990-es rendszerváltás 
következménye, hiszen létezett már az 1980-as években 
is, bár akkor még nem annak nevezték és ellátás sem 
járt érte. 

Varga Miklós 
 

Emlékpark avatás 

A Kossuth utcában március 

22-én 14 órakor kerül sor az 

„Egymással Egymásért” 

Testvér-települési Park 

avatására, melynek során fát 

ültetnek a Berekfürdőről, 

Csíkszentkirályról, 

Krasznahorkaváraljáról, 

Lukácsfalváról és 

Tiszepéterfalváról érkező 

testvéreink. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

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

e-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós 

Szerkesztő: Nagy Beáta 

NEMZETKÖZI SPORTTÖRTÉNETI KONFERENCIA 

Európai Sport Hagyományőrző Egyesület, Zalai Sportmúzeumért Alapítvány, Dr. 

Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör és Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt a XXXI. Nemzetközi Sporttörténeti Konferencia címmel 

2014. március 22-én, 16 órakor tartandó konferenciára. 

A konferencia helyszíne: Zalakomári Művelődési Ház 

PROGRAM: 

Zalakomár Sporttörténete 
Kis János Európai Sport Hagyományőrző Egyesület és  

Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnöke (Nagykanizsa) 

 
Csíkszentkirályról indultam...  
 Antal Előd, 275-szörös válogatott jégkorongozó  

 
A Hargita lábától Lake Placidig!  
Szemelvények Csíkszereda jégkorong történetéből  
Csiki András Hargita Megyei Sportigazgató 
 
Mesteremberek-Magyar edzőlegendák az olimpiákon  
Somlai Attila sportújságíró 
 

Így lettem világbajnok  
Tóth Margit teke világbajnok 
 
A lendvai labdarúgás története  
Horvat Meštrovič Franc Lendvai Sportszövetség  
Nemzetközi Komisiju elnöke 
 
A hosszútávfutó magányossága  
Mecser Lajos olimpikon, EB 2. atlétával Kis János  

beszélget  
 

MÁRCIUS 21. PÉNTEK, 18.00 ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ 
  

Hegedűs Csabával a 100. magyar olimpiai 
bajnokkal, a Magyar Birkózó Szövetség elnökével 

Kis János az Európai Sport Hagyományőrző Egyesület 
és a Dr. Mező Ferenc Olimpiai baráti Kör elnöke 

beszélget 
 

(Az előadók személye változhat) 


