
 

 

  

INGYENES KIADVÁNY 

MEGJELENIK 900 PÉLDÁNYBAN 

IV. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 

2014. AUGUSZTUS 

MÁRI HÍRMON  

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

Varga Lajosné: Szeptember 

Elrohant a nyár, hamar vége már, 
Jön a szeptember, vár az iskola. 
Könyvek, füzetek, színes ceruza, 
A tanítónéni és a barátok sora. 

 
Hív az iskolacsengő hangja, 
Gyere pajtás, menjünk oda. 
Vár bennünket a tudomány, 

Az írás és az olvasás. 
 

Reggel korán indulj, el ne késs, 
Nem bánod meg! 

Sok szép verset tanulsz és 
Számolni is hamar tudsz! 

 

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAG-

JAINAK,  
PÓTTAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján 
a helyi választási bizottság tagjainak és pót-
tagjainak az alábbi személyeket választotta 
meg a 2014. augusztus 11-én tartott ülésén. 

Tagok:  

Nyírő Sándorné Zalakomár, Petőfi u. 39. 
Tóth Pajor Rózsa Zalakomár, Tavasz u. 22. 
 Csöndör Józsefné Zalakomár, Tavasz u. 24. 

Póttagok:                       

1. Novák Lajosné Zalakomár, Tavasz u. 22/3. 
2. Dávid Lászlóné Zalakomár, Tavasz u. 19. 
 
A HVB tagok és póttagok megbízatása öt 

évre  szól a következő helyi önkormány-

zati képviselők és polgármesterek általános 

választásáig.     
 
-Helyi Választási Iroda                       

FELHÍVÁS 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy azon 
gyermekek, fiatal felnőtt részére, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultsága 2014. augusz-
tus 1-jén fennállt augusztus utolsó heté-
ben adjuk át az Erzsébet-utalványt. A 
Erzsébet utalvány kiosztásának pontos 
dátumáról hirdetmények kihelyezésével 
fognak értesülni. 
 

Zalakomári Közös  
Önkormányzati Hivatal 

 

 

http://zalakomar.hu/ 
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EMLÉKNAP A RABSZOLGA KERESKEDELEMRŐL ÉS ANNAK ELTÖRLÉSÉRŐL 
(augusztus 23) 

Annak emlékéra, hogy az ENSZ 

1949. december 2-án fogadta el az 

emberkereskedelmet és a szemé-

lyek kizsákmányolását tiltó megál-

lapodást, augusztus 23-a az emlé-

kezés napja. 

 
A rabszolga olyan ember, akit meg-
fosztottak személyes szabadságától, 
tárgyként kezelik és mint ilyen, valaki 
másnak a tulajdona. 
A Földközi-tenger térségében már a 
korai – homéroszi – korban szélesen 
elterjedt a rabszolgaság a házimunkák, 
mezőgazdaság és alkalmanként a hadi 
szolgálat területén. A rabszolgákat a 
harcok során szerezték, illetve utóbb 
továbbadták őket, és rabszolgaállapo-
tukat gyermekeik is örökölték. 
Az amerikai kontinens gyarmatosítá-
sával megújult az olcsó munkaerő 
iránti igény. A bennszülött lakosság 
nem volt erre képes, mert az európaiak 
által behurcolt betegségekre (például 
kanyaró és himlő) nagyon fogékonyak 
voltak. Másrészt az addigi életmódjuk 
sem tette őket alkalmassá a feudális 
termelési rendszerbe való hatékony 
beilleszkedésre. 
A rabszolgaság leginkább az USA déli 
államaiból ismert, mivel ezek az álla-
mok nagy számban importáltak Afri-
kából embereket mezőgazdasági mun-
kaerő céljára. Ez több százezer afrikai 
életébe került. A rabszolgasággal 
együtt kialakult a fehérek rasszizmusa 
a fekete rabszolgákkal szemben. Töb-
bek között a rabszolgaságról vallott 
eltérő nézetek vezettek az amerikai 
polgárháború kitöréséhez. 1865. de-
cember 6-án az Egyesült Államok 
alkotmányának 13. kiegészítésének 
("amendment") elfogadásával a rab-
szolgaságot az USA-ban törvényen 
kívülre helyezték. 
Rabszolgaság Magyarországon: A 
rabszolgaságnak sajátos formája s jogi 
kerete alakult ki hazánkban; a magyar 
 

államot nem a rabszolgamunka éltette. A 
honfoglaláskor a lakosság békén maradt 
részét meghagyták otthonaikban (szemé-
lyes szabadságukban), csak bizonyos szol-
gáltatásokra kötelezték. A harcokban, 
kalandozásokban elfogottakat személyes 
szolgálatra kötelezték; földet műveltek, 
legeltettek, de részt vettek a család életé-
ben. Prümi Regino (845-915) apát szerint a 
magyarok „szabad embereiket és rabszol-
gáikat nagy gonddal tanítják lovaglásra és 
nyilazásra. Ha valaki rabszolgájának sza-
badságot ígért, de annak fölszabadítása 
előtt meghalt, az ígéretet özvegye vagy fia 
is beválthatta. A fölszabadítás lehetett 
személyre vagy a család egy részére (csak a 
fiaira, vagy csak a leányaira), az egész 
családra vagy csak a leendő utódokra ér-
vényes. Mivel a rabszolga a birtok része 
volt, azok szabadon bocsátása előtt a csa-
ládfő a fia, esetleg a testvére beleegyezését 
is kérte. A fölszabadítás lehetett teljes: a 
személy minden föltétel nélkül távozhatott, 
azután annak szolgálhatott, akinek 
akart; részleges: amikor a fölszabadított 
személyében szabaddá vált, de köteles volt 
valamely egyháznak egyet-mást adomá-
nyozni vagy bizonyos szolgálatokat végez-
ni. A rabszolga házasságát érvényesnek 
tekintették. I. István korában, ha szabad 
ember feleségül vett rabszolgát, örökös 
szolgasággal büntették. A rabszolga nem 
volt jogosult urát vaádolni vagy ellene 
tanúskodni, nem lehetett pappá szentelni 
(hacsak ura előtte föl nem szabadította). 
A 13. században betelepített kunok is hoz-
tak Magyarországra rabszolgákat, de egy-
két nemzedék után azok is beolvad(hat)tak 
a tulajdonos családjába. A török hódítással 
Magyarországon új életre kelt a rabszolga-
ság. A szultáni birodalom rabszolgatartó 
állam volt, fönntartását azok munkája 
biztosította. Rabszolgái nagy részét Magya-
rországról szerezte. Az Egyiptomba hurcolt 
magyar rabszolgák utódaiból lett 
a magyarabnak nevezett népcsoport, mely 
a 21. sz. kezdetén még őrizte eredettudatát.  
Az 1800-as évek második felében fokozato-
san megszüntették a rabszolgaságot, de 
egyes arab ázsiai és afrikai államokban és a 
Szovjetunióban, bizonyos formája a 20. 
század 2. felében is létezett. - 1944/45-ben 
Magyarországon részlegesen a szovjet 
megszállók, 1948-ban kommunista csatló-
saik vezették be. Az ingyen munkákra a 
hadifoglyokon s a politikai ellenfeleiken  

kívül a polgári lakosság egy részét is rab-
szolgaságba, a „szovjetjog” törvényei szerint 
(vagy azt is mellőzve) 5-25 évi kényszermun-
kára ítélve, teljes jogfosztásban, táborokba 
gyűjtve, fegyveresekkel őriztetve, rabszol-
gamunkára kényszerítették. 1944 őszén a 
meghódított Kárpátalja 18-50 év közötti 
teljes magyar férfi lakosságát rabszolgamun-
kára (malenkij robot) hurcolták. Az 1944/45-
1954/56-ban munkára hurcoltakkal aláírat-
ták, hogy az ott töltött évekért nincs anyagi 
követelésük a Szovjetuniótól. A kb. 40 ezer 
munkatáborban legalább 700 ezer magyart 
robotoltattak s tartottak 3-12 évig rabszolga-
ként, kb. 300 ezer honfitársunk nem élte túl a 
fogságot.  1945-ben a hazai osztályharcban, a 
'háborús bűnösök' megbüntetése ürügyén és 
a 'kizsákmányoló osztály' fölszámolásakor 
szovjet mintára szervezett táborokban rabo-
kat dolgoztattak. Ezek döntő többsége va-
gyoni illetve osztályhelyzete, foglalkozása 
(csendőr, katonatiszt) miatt került a táborok-
ba, melyeket 1947-ben a hazakerült hadifog-
lyokkal töltöttek meg. Rabokkal építtették pl. 
a tiszalöki erőművet, vívták a bányákban a 
„széncsatát”, törték a követ Recsken. A gyak-
ran ítéletek nélküli rabokat fegyveresek 
őrizték, az elfogott szökevényeket kegyetle-
nül büntették.  
A recskiek közül 320-an kerültek a kistarcsai 
bíróság elé, több mint ezren azonban kisza-
badultak, a legutolsók 1953. szeptember 23-
án. Egy ekkor készült jegyzőkönyv szerint a 
tábor vezetése megállapította, hogy befeje-
ződött az addig végzett „termelőmunka”, 
valamint az internáltak szabadítása. 
A ténylegesen szabadlábra helyezetteket 
jelentkezésre kötelezték a lakóhely szerint 
illetékes rendőrhatóságon, ahol többségükre 
rendőri felügyelet (ref) aláhelyezték, egy 
részüket pedig még a korábbi lakóhelyéről is 
kitiltották. 
Hiába a rabszolgaság, a rabszolgatartás tör-
vénybeiktatott eltörlése, amikor ma is na-
gyon valóságos jelenség, még Európában is.* 
 
*Forrás: szerkeszto.gportal.hu, wikipedia.org, 

katolikus.hu 

Hatos Tibor 

 

 

https://www.facebook.com

/zalakomari.haz 
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014. 

Magyarország Köztársasági Elnöke 

2014. október 12. napjára tűzte ki a 

helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2014. évi általános 

választását. 

Az önkormányzati képviselők választá-
sa egyfordulós, és a választáson a kül-
földön tartózkodó választópolgárok 
nem szavazhatnak. A választópolgárok 
döntenek a helyi képviselő-testület 
összetételéről, a polgármester szemé-
lyéről, illetve a megyei közgyűlés tagja-
iról. A korábbi négyéves ciklus helyett 
októberben már öt évre választják meg 
a helyi képviselőket és polgármestert. 

Az önkormányzati választással egy 
napon kerülnek megválasztásra a nem-
zetiségek helyi, területi és országos 
önkormányzati képviselői is. 

Az értesítők előállítását és 2014. au-
gusztus 25.-ig történő megküldését - a 
szavazóköri névjegyzékben a 2014. 
augusztus 15-i állapotnak megfelelően - 
változatlanul az Nemzeti Választási 
Iroda végzi. Ezt követően lakcímválto-
zás esetén a Helyi Választási Irodának 
(HVI) kell gondoskodni az értesítők 
megküldéséről. 

Átjelentkezési kérelem benyújtására 
2014. október 10-én 16. 00 óráig van 
lehetősége a HVI-hez annak a választó-
polgárnak, akinek 2014. június 23-ig 
létesített tartózkodási engedélyének 
érvényessége még 2014. október 12-én 
is tart.  

A mozgásában gátolt személy a szava-
zata leadásához mozgóurnát igényelhet 
lakcímére (lakóhelyére, lakóhely hiá-
nyában, illetve átjelentkezést követően 
tartózkodási helyére), vagy a lakcíme 
szerinti szavazókör területén lévő, álta-
la megjelölt egyéb címre. Az egyéni 
listás és az egyéni választókerületi je-
lölt, valamint a polgármesterjelölt állí-
tásához szükséges ajánlások számát a 
helyi választási iroda vezetőjének a 
központi névjegyzékben2014. augusz-
tus 15-én szereplő a választópolgárok 
száma alapján2014. augusztus 18-ig kell 

megállapítania a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választá-
sáról szóló 2010. évi L. törvényben 
foglaltak szerint, majd azt a helyben 
szokásos módon közzétenni. Képvise-
lőjelölt az a személy lehet, akit az adott 
választókerület választópolgárainak 
legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Pol-
gármesterjelölt az, akit a település vá-
lasztópolgárainak legalább 3%-a aján-
lott. 

Helyi nemzetiségi (roma) önkor-
mányzati képviselő jelöltállításhoz 5 
ajánlás szükséges. 
 
A választási iroda az igénylést kővető-
en haladéktalanul, de legkorábban 
2014. augusztus 25-én adja át az igény-
lő részére az általa igényelt mennyisé-
gű ajánlóívet.  

A jelölteket legkésőbb 2014. szeptem-
ber 8-án 16. 00 óráig kell bejelenteni.  

A választási kampányidőszak 2014. 
augusztus 23-tól 2014. október 12-én 
19. 00 óráig tart.  

A szavazóhelyiséget magában foglaló 
épületnek a szavazóhelyiség megköze-
lítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – közte-
rületen – választási kampánytevékeny-
ség 2014. október 12-én nem folytatha-
tó. 2014. október 12-én választási gyű-
lés nem tartható.  

A szavazóhelyiségekben szavazni 2014. 
október 12-én 6.00 órától 19.00 óráig 
lehet. 

Helyi Választási Iroda 

TESTVÉR- TELEPÜLÉSI  

TALÁLKOZÓ  

BEREKFÜRDŐN 

A mára már hagyománnyá vált 

berekfürdői testvér- települési 

találkozón idén is részt vett 

Zalakomár küldöttsége.  

 

A Zalakomári Harmonika Zenekar 
három tagja, és a Sorry Művészeti 
Csoport öt tagja képviselte telepü-
lésünket a kulturális bemutatón. A 
rossz idő miatt családias hangula-
túvá vált mulatozáson minden 
meghívott település 
(Csíkszentkirály, Lukácsfalva, 
Krasznahorkaváralja, 
Tiszapéterfalva, és Berekfürdő 
testvér- települései Atri és Zator) 
bemutatkozott.  

A néhány nap során új barátságok 
kötődtek a települések felnőttjei és 
fiataljai között egyaránt, erősítve a 
települések közötti kapcsolatot. Az 
esteket a Budapest Bár és Rúzsa 
Magdi nagykoncertje mellett spon-
tán mulatozások színesítették. 

 

Köszönjük 

 Berekfürdő! 

-nb 

 

KEDVES KREATÍV KLUBOSOK! 

Szeptembertől újból indul rendszeres 

kreatív kézműves foglalkozásunk a 

Zalakomári Művelődési Házban. Figyel-

jétek facebook oldalunkat! 

Jó pihenést kívánunk a nyár hátralévő 

részében! 

Éva néni és Bea 
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Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

e-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós 

Szerkesztő: Nagy Beáta 

PÉTERFALVI KIRÁNDULÁS 

 

Idén második alkalommal vehettek részt nevelőként a 

péterfalvi Napsugár Hagyományőrző Napokon 

zalakomári fiatalok.  

A pár nap során a péterfalvi gyerekekkel együtt ismer-

kedtek meg a hagyományokkal és azoknak ápolásával. A 

szakmai – táncos, énekes, hangszeres- oktatások mel-

lett kézműves foglalkozásokon is részt vehettek kicsik és 

nagyok. Tündik Tamás és Donkó Mária jóvoltából a 

zalakomári fiatalok is elsajátíthattak néhány tánclépést, 

illetve Földi Lehel segítségével megismerkedtek a népi 

furulyával. Kokas Erzsike és Simon Katalin pedig olyan 

dalokat tanított, amiket hazafelé is szívesen énekeltek. 

Az oktató jellegű foglalkozások mellett több külső prog-

ramot is szerveztek a program lebonyolítói. Többek 

között ellátogattak a táborlakók a péterfalvi vidámpark-

ba és a tiszabökényi múzeumba is. Az esteket vidám 

táncház zárta.  

A két település fiataljai között - már tavaly - olyan szo-

ros kapocs alakult ki, amit méltán nevezhetünk őszinte 

barátságnak.   

Ez a vonat, ha elindul hadd menjen 
Én utánam senki ne keseregjen, 

Keseregjen minden lány a babája után, 
Én is kesergek a magamé után. 

 
Péterfalván végigmenni nem merek, 

Mer' azt mondják hogy szeretőt keresek, 
Mit keresnék én abban a gyáva faluban, 
Sok legény van, mindnek tátott a szája. 

 

-nb 

 


