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MÁRI HÍRMON  

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

CSENDHÁBORÍTÁS?! 

Az elmúlt hónapokban több a lakosság részéről érkező 
kérdést kapott az önkormányzat a településen elszapo-
rodó hangoskodásokkal kapcsolatban. Ezzel kapcso-
latban az alábbi tájékoztatást tudjuk adni a lakosság 
részére: 

A csendháborítás szabálysértése nincs időponthoz kötve, az 
bármikor és bármilyen módon elkövethető. A szabálysérté-
sekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szerint, aki 
lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó 
telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és 
védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely 
alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti 
vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ 
el. 
Ha valaki csendháborítást észlel, akkor hívhatja a rendőrsé-
get, akik kötelesek intézkedni, járőrt küldeni. A rendőr a 
szabálysértés észlelése esetén figyelmeztethet, helyszíni 
bírságot szabhat ki vagy feljelentést tehet. Ha a rendőri fel-
szólítást követően - a cselekmény abbahagyására vonatkozó-
an - a szabálysértést továbbra is folytatják, akkor ismét beje-
lentést lehet tenni, vagy akár elő is állíthatóak az elkövetők. 
Amennyiben a bejelentők bizonyítani akarják igazukat, ak-
kor érdemes dokumentálni hang- vagy videó-felvételekkel a 
csendháborítást, esetleg többen is összefogni - ha másokat is 
zavar az elkövetés - és egy időben bejelentést tenni. 
Lehetőség van feljelentést is tenni, melyet a Kormányhivatal 
fog kivizsgálni. Ebben az esetben számolni kell azzal, hogy a 
bejelentőt idézik és tanúvallomást is kell tenni az ügyben. 
 

EGYMÁSSAL – EGYMÁSÉRT TESTVÉR –

TELEPÜLÉSI TÁBOR 

Lutor Katalin: Rólatok, rólunk, nektek, nekünk, érte-

tek, értünk, a boldogságról, a boldogságért, egymással,  

egymásért. 

Egy vérből valók vagyunk 

üvöltik a farkasok is a dzsungel könyvén 

vagy benn a könyvben egy megfáradt estén 

és érzik ők is hogy ez páratlan kötelék 

sokakat most látjuk először s tán utoljára is 

de a szemünkben ti mindig lesztek valakik, 

nem akárkik legalábbis. 

Berekfürdőt már látogatta Komár 

mint szúnyograj leptük el a Hortobágy 

éggel-földdel összeérő horizontját. 

Lukácsfalva idén otthon hagyta az ostort 

mellyel elfújta reggelente a szemekből az álomport 

de azt látom hogy a fiúk nem vetik meg a jó bort 

Krasznahorkaváralja 

a pólókkal mindenki öltözetét túlszárnyalja 

én nem vagyok merész hogy a sajátom felvállaljam 

mert kicsi vagyok és az testem felfalja 

alja pedig a térdkalácsom rugdalja 

Csíkszentkirály is hozta a jól ismert formát 

hogy mekkora arcok ismeretlen nem gondolná 

biztosan nem vetnek meg egy jó falusi kocsmát 

minek mondtátok már a nevét de adnék egy cukorkát 

ha valamelyikötök újra elsuttogná. 

Tiszapéterfalva most rólatok áradozok szavalva 

szóval csak annyit mondanék összefoglalva 

hogy ti vagytok az omega és az alfa 

az igazat megvallva magamat a szóra sarkallva  

ebbe a hőségbe meg lassan belehalva 

csak annyit mondok hogy a Kokas banda 

idén is jól ki tett magáért, reméljük nem csak kajáért 

hanem a tábor fergeteges hangulatáért. 

Én meg bocsánatot kérek tapintatlanságom tapintatáért 

ha bárkit ki hagytam a sorból vagy szíve fájdításáért 

csak megpróbáltam a szavak embere lenni egy picit 

de most már a figyelem a tiétek folytassátok a dilit ! 

 

SZALVÉTA KIÁLLÍTÁS 

Kiállítást rendeztünk a Művelődési Háznak felajánlott papír 
illetve textilszalvétákból. A kiállítás még megtekinthető a 
Zalakomári Művelődési Házban augusztus 15-ig. 
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AZ I. VILÁGHÁBORÚ KIROBBANÁSÁNAK 100 ÉVES ÉVFORDULÓJA 

„1914. július 23. Az Osztrák-Magyar 

Monarchia ultimátumot küld Szer-

biának. 

A szarajevói merénylet – vagyis Ferenc 
Ferdinánd trónörökösnek és feleségé-
nek meggyilkolása – után az Osztrák-
Magyar monarchia ultimátumot küld 
Szerbiának, felszólítva az országot, 
hogy adja ki neki a robbantás elkövető-
jét. Gavrilo Princip, a nacionalista ér-
zelmű szerb fiatalember, aki a robban-
tást végrehajtotta végül mégsem került 
az osztrákok kezei közé, mivel Szerbia 
öt nappal később megtagadta kiadatá-
sát. Válaszul Ausztria háborút hirdetett 
az ország ellen. Ezt a momentumot 
tartják az I. világháború kirobbanásá-
nak. Az európai hatalmakat a török 
uralom alól felszabadult Balkán újrafe-
losztása is szembeállította. 1908-ban a 
Monarchia bekebelezte Bosznia-
Hercegovinát, ami a nagy-szerbiai ál-
mokat dédelgető szerbek számára elfo-
gadhatatlan helyzet volt, a két ország 
viszonya megromlott. Számos titkos 
szerb társaság alakult azzal a céllal, 
hogy merényletekkel destabilizálják a 
vitatott területeket. A társaságokat – 
burkoltan – támogatta a szerb kormány 
is. Noha Szerbia és Oroszország között 
semmilyen írásos szövetségesi szerző-
dés nem volt, a szerbek számítottak 
Oroszország későbbi katonai segítségé-
re, s ebben nem is kellett csalódniuk. 
1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd 
trónörökös egy boszniai hadgyakorlat 
megtekintésére utazott Szarajevóba. A 
hadgyakorlattal egyébként épp az volt a 
célja a Monarchiának, hogy demonst-
rálja erejét a forrongó Balkánon. Déle-
lőtt merényletet kíséreltek meg a trón-
örökös ellen, amit ugyan ő maga sértet-
lenül túlélt, ám kíséretének egyik tagja 
– egy katonatiszt – megsérült. Nem 
sokkal később Ferenc Ferdinánd útra 
kelt, hogy meglátogassa a kórházban a 
katonatisztet, ám útközben Gavrilo 
Princip a Fekete Kéz nevű titkos szerb 
szervezet tagja pisztollyal halálosan 
megsebesítette a trónörököst és felesé-
gét. Ez önmagában még nem okozott 
volna háborút, azonban a nagyhatalmak 
közötti mély ellentét még jobban foko-
zódott. Ezt követően Bécsben és Buda-
pesten egyaránt fellángoltak a szerbel-
lenes indulatok, Ferenc József pedig II. 
Vilmos német császárhoz fordult, leve- 

 

lében utalva arra, hogy Szerbiával az 
ellentétek soha nem simulhatnak el. 
Helmut von Moltke német vezérkari 
főnök kifejtette: az erőviszonyok most a 
legkedvezőbbek, 1914 után csak romlani 
fognak. A válasz tehát ez volt: most, vagy 
soha! 

Moltke terve az volt, hogy míg a német 
haderő mintegy hat hét alatt lerohanja 
Franciaországot, addig a Monarchia csa-
patai feltartóztatják az orosz és a szerb 
erőket. Franciaország után pedig a német 
csapatok is Keletnek fordulnak, és együt-
tes erővel legyűrik a cári seregeket. Egy 
hónappal a merénylet után, július 28-án 
Bécs hadat üzent Szerbiának, s a csapatok 
megindultak délre. Néhány nappal ké-
sőbb (augusztus 1-jén) Németország 
hadat üzent Oroszországnak, 3-án pedig 
Franciaországnak. A német hadvezetés 
arra kötelezte a belga kormányt, hogy 
járuljon hozzá, hogy a német haderő 
Belgiumban tartózkodjon, s onnan köze-
lítse meg Franciaországot. Belgium ezt 
megtagadta, mire a németek átlépték a 
határt. Ez volt a brit hadüzenet kiváltó 
oka, s augusztus 4-én beállt a hadiállapot 
Nagy-Britannia és Németország között is. 
Augusztus 5-én a Monarchia üzen hadat 
Oroszországnak, 6-án Szerbia Németor-
szágnak, Augusztus 12-én Franciaország 
és Nagy-Britannia küldte el hadüzenetét 
a Monarchiának, 23-án pedig belép a 
háborúba Japán. Törökország augusztus 
3-án szövetséget köt Németországgal, 
majd elzárja a Fekete-tengert a Boszpo-
rusznál és a Dardanelláknál (ténylegesen 
azonban csak október 29-én lép be a 
háborúba).  

Olaszország, Románia, Bulgária és az USA 
semleges marad. 

Ekkor még az összesen mintegy 20 millió fős 
hadseregek fölött diszponáló vezérkarok 
mindkét oldalon a gyors hadi sikerekben 
bíztak. A magyar katonákat úgy indították 
útnak, hogy mire lehullanak a falevelek, már 
itthon lesznek. Ezzel szemben csak 1918. 
november 11-én fejeződött be a háború. 

A végeredmény: Az I. világháború során a 
Magyar Királyság területén 3.800.000 embert 
mozgósítottak. Egy részük a Magyar Királyi 
Honvédség, mások a császári és királyi had-
erő alakulataiban szolgáltak. Közülük a kü-
lönböző frontokon 661.000-en haltak hősi 
halált,743.000 megsebesült és 734.000 hadi-
fogságba esett.”* 

*Felhasznált irodalom:  Az első világháború 

története - Harmat Árpád Péter feldolgozása 

alapján 

Hatos Tibor 

HASZNÁLT RUHAGYŰJTÉS 

Településünkön 3 helyen az ECO-
TEXTIL használtruha gyűjtőkonténereket 
helyezett ki Gaál Ferenc Zalaegerszegi 
vállalkozó. A gyűjtőkonténerekben elhe-
lyezett ruhaneműk a Tőlünk Nektek ala-
pítványon keresztül kerülnek kiosztásra. 
A beteg, fogyatékos gyermekek részére is 
ruhát gyűjtő alapítvány arra kéri a lakos-
ságot, hogy a feleslegessé vált, tisztára 
mosott, becsomagolt textíliát, ruhaneműt, 
lábbelit, játékot dobják a konténerbe. 
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EGYMÁSSAL – EGYMÁSÉRT TESTVÉR –TELEPÜLÉSI TÁBOR 2014 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata idén is 

megrendezte az Egymással – egymásért elneve-

zésű testvér – települési gyermektábort. 

A táborba testvér – településeinkről, Berekfürdő-

ről, Csíkszentkirályról, Krasznahorkaváraljáról, 

Lukácsfalváról és Tiszapéterfalváról, érkeztek gye-

rekek és kísérőik. A táborba a zalakomári gyerekek 

is részt vettek, akik ismerősként köszönthették az 

ide érkezőket, de új barátságok és szerelmek is 

szövődtek.  

Az egy hét alatt számos programon vehettek részt 

a gyerekek és felnőttek egyaránt. A jó idő lehetővé 

tette, hogy Zalakaroson és Keszthelyen is strandol-

junk. A Balaton sokaknak nagy élmény volt, mert 

volt olyan táborozó, aki most látta először a ma-

gyar tengert. Szerda délután elmentünk Zalasza-

barba, a Zobori Kalandozooba, ahol nemcsak a 

gyerekek, de a felnőttek is legyőzték a kötélpálya 

minden akadályát. Akik nem voltak elég bátrak 

ahhoz, hogy a magasban kalandozzanak, azok 

lézerharcoztak, trambulinoztak, fociztak, 

íjászkodtak, légágyúztak vagy állatokat simogat-

tak.  

Pénteken végigjártuk a Kis-Balaton tanösvényét és 

átmentünk a fenyvespusztai állatsimogatóba, ahol 

csikósbemutatóval vártak bennünket. A bemutató 

után Zalakarosba mentünk, a Kokas Banda kon-

certjére.  

Délelőttönként kézműves foglalkozáson vehettek 

részt a gyerekek a Nagykanizsai Városi Könyvtár 

munkatársainak koordinálásával, dalokat tanul-

tunk a Kokas Bandával, táborzászlót készítettünk.   

Minden este táncház volt, ami kicsiket és nagyokat 

egyaránt megmozgatott.  

Az utolsó éjszakát együtt töltöttük, hajnalig ébren 

volt mindenki, hogy kihasználjunk minden percet. 

Énekeltünk, beszélgettünk, majd kora reggel elér-

kezett a búcsúzás. Szomorúan köszöntünk el egy-

mástól annak reményében, hogy jövőre újból ta-

lálkozunk. 

Ezúton is köszönjük a résztvevőknek, segítőknek, 

szervezőknek, konyhásoknak és mindenkinek, 

hogy létrejöhetett idén is a testvér – tábor. 

-nb 

 

 

 

„Ne sírj, mert vége lett, mosolyogj, mert megtörtént!” 



  

A TUDATOS CSAPATÉPÍTÉS EREDMÉNYE 
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Zalakomár Egyetértés SE felnőtt csapata 

2013/2014-es Megye II. osztály Déli csoportjában második helyezést ért el

 
Felső sor: Mutter Attila vezetőedző, Madarász Zoltán, Horváth Zsolt, Szabados 

Gábor, Tinó János, Kovács Tibor, Fábián Sándor, Szelei László, Tóth-Pajor Mátyás 
elnök Alsó sor: Horváth János, Horváth Tivadar, Tóth György, Szefcsik Péter, Papp 
Gábor, ifj. Tóth-Pajor Mátyás, Csalló István, Csizmadia Tibor, Tóth-Pajor Szabolcs. 

A képről hiányzik: Kohn Csaba, Sziva László, Visnovics István, Horváth Imre. 

Zalakomár Egyetértés SE U19 csapata 

2013/2014-es Megye II. osztály Déli csoportjában második helyezést ért el

Felső sor: Kovács Béla, Vincze Gergő, Matuz Norbert, Szabó László, Horváth László, 
Havas Gábor, Scsavnicsár Szabolcs, Bogdán Csaba, Horváth Roland, Kovács Kevin 

Alsó sor: Szalai Marcell, Matuz Tamás, Horváth Gergő, Papp Gábor, Horváth Tamás, 
Horváth József, Kovács Lajos, A képről hiányzik: Papp Attila technikai vezető,  Árvai 

István, Tóth Zsolt. 

A 2013/2014-es Zala megye II. labdarúgó baj-
nokságban szereplő csapataink az utolsó pilla-
natokig harcban álltak az első helyért, ám 
nüanszokkal lemaradtak, így az ezüstérem ke-
rült a komáriak nyakára.  
A felnőtt csapat a tavalyi harmadik hely után 
idén is jól szerepelt, ugyanis 10 percig bajnok 
volt, ám a rivális pályájának 94. percbeli törté-
nései miatt a második hely maradt számukra, 
ami így is szép eredmény és büszkesége lehet 
községünknek. Mindemellett legkevesebb gólt 
kapta a csapat és az osztály gólkirályát is Zala-
komár adta Madarász Zoltán (40 gól) szemé-
lyében! 
Az U19-es csapat már büszkélkedhet ezüst 
éremmel, ezt 2 évvel érték el, de még nem sike-
rült túllépniük önmaguk árnyékán, ami bíztató, 
hogy ebben a szezonban is sikerült újabb fiata-
lokat beépíteni stabilan a csapatba.  
Az egyesület, a labdarúgók ezúton szeretnék 
megköszönni Zalakomár Önkormányzatának, 
Kutasi Tamásnak, Németh Zoltánnak, 
Reinhard Burgnak, és a Dél-Zalai Egyesült 
Takarékszövetkezetnek, hogy támogatták, biz-
tosították az egyesület működését! 

 
Tóth Pajor Szabolcs 

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

e-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós 

Szerkesztő: Nagy Beáta 

 

ÚTFELÚJÍTÁSOK ZALAKOMÁRBAN 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 
2014.június 24-én megbízta a Roading-
Index Kft.-t, hogy Zalakomárban mart asz-
faltozási munkákat végezzen el az alábbi 
helyeken: 

• Ifjúság u. (1605m2) 
• IV.Béla u. (2130m2) 
• Táncsics utca (570m2) 
• kis Attila u. (344m2) 
• Erzsébet tér (532m2) 
• Óvoda bejárata (37m2) 
• Idősek Klubja (35m2) 

A beruházási munkálatok összesen 
13.103.098.- Ft értékben valósultak meg. 

 


