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TISZTELT LAKOSOK! 
 
A NÉPSZÁMLÁLÁS ADATFELVÉTELI SZAKASZA 2011. 
NOVEMBER 08.-ÁN LEZÁRULT. A PÓTÖSSZEÍRÁS 

SORÁN EGY SZEMÉLY ÖSSZEÍRÁSÁRA KERÜLT SOR. 
ZALAKOMÁRBAN A TELEPÜLÉSI NÉPSZÁMLÁLÁSI 

FELELŐSNEK VÁLASZMEGTAGADÁS MIATT 

SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST NEM KELLETT INDÍTANIA.  
EZÚTON SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI A 

LAKOSSÁGNAK AZ ADATFELVÉTEL SORÁN A 

SZÁMLÁLÓBIZTOSOKKAL SZEMBEN TANÚSÍTOTT 

SEGÍTŐKÉSZ MAGATARTÁSÁT, MELLYEL 

NAGYMÉRTÉKBEN ELŐSEGÍTETTÉK, HOGY 

ZALAKOMÁRBAN A NÉPSZÁMLÁLÁS GOND NÉLKÜL 

LEZAJLOTT. 
 
      
 TELEPÜLÉSI NÉPSZÁMLÁLÁSI FELELŐS 
 

Lutor Katalin: Hópihe 
 
Apró hópihe szàll a szélben, 
kicsi, gyenge, gyönyörűséges. 
De egyedül ő oly kevés, 
a táj hatalmas,s még nem fehér. 
 
Hirtelen mintha csoda történt volna, 
vagy csak Holle anyó a párnáját porolja. 
Az égből függönyként omlik le, 
megannyi apró hópihe. 
 
Mosolyogva szállnak mind a szèllel, 
fehérbe borítjàk az utcát, a rétet. 
S sok-sok apró Télapó 
azt kiáltja: esik a hó! 

Tartalom: 
 
Megalakult a közterület-felügyelet 2. oldal 
 

Karácsonyi vásár   2. oldal 
 

Suli hírek    3. oldal 
 

Tanácsok télen közlekedőknek 4. oldal 

A Mikulás 
 

Az ajándékosztó Mikulás eredetileg a katolikus 
vallású vidékeken Szent Miklósnak, a Lycia római 
provinciában fekvő Myra püspökének népies 
alakja. A modern magyar néphagyomány szerint 
december 5. éjjelén – december 6. hajnalán meg-
látogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól 
viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. 
A szintén használatos Télapó kifejezés a 20. szá-
zad első harmadában keletkezhetett, már a két 
világháború között is használták a Mikulás szó 
szinonimájaként. 
    (forrás: Wikipédia) 
 
„Ha valakinek ajándékot adsz vagy elénekelsz 
neki egy dalt, segítesz a Mikulásnak. Számomra 
erről szól ez az ünnep.” 
(Louis Sachar) 
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www.facebook.com/zalakomar 

MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET 

Zalakomár község képviselő-testülete a közterület 
– felügyelet működéséről és működésének egyes 
kérdéseiről szóló 13/2011 (II.28.) önkormányzati 
rendeletével az illetékességi területén a közterüle-
tek rendjének és tisztaságának védelme érdeké-
ben közterület felügyeletet hozott létre. Ennek 
keretén belül 2011. november 03. napjától 1 fő 
közterület felügyelő kezdte meg a munkáját. 
Feladata különösen a közterület jogszerű haszná-
latának, közterületen engedélyhez kötött tevé-
kenység szabályszerűségének ellenőrzése; a köz-
terület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogsza-
bály által tiltott tevékenység megakadályozása, 
megszüntetése; közreműködés – a közterület, az 
épített és természeti környezet védelmében, - 
bűnmegelőzési feladatok ellátásában, a közrend, a 
közbiztonság védelmében, - az önkormányzati 
vagyon védelmében, - a köztisztaságra vonatkozó 
jogszabályok végrehatásának ellenőrzésében, - 
állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellá-
tásában. 

A felügyelő feladatkörébe tartozik a helyi önkor-
mányzati rendeletekben foglalt rendelkezések vég-
rehajtásának ellenőrzése, betartásuk érdekében a 
hatáskörébe utalt intézkedések megtétele. A fel-
ügyelő köteles intézkedést kezdeményezni, ha a 
feladatkörébe tartozó jogszabálysértést észlel. A 
jogszerű intézkedés megtétele céljából az érintettet 
személyazonosságának megállapítása érdekében 
igazoltathatja. A személyazonosság megállapításáig 
az érintett feltartóztatható. Szabálysértés elköveté-
sén tetten ért személyt az illetékes szabálysértési 
hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása érdeké-
ben a felügyelő előállíthatja. 
A felügyelő feladatkörében eljárva hivatalos sze-
mély, aki feladatát országosan egységes, egyedi 
azonosító számú felügyelői jelvénnyel ellátott 
egyenruhában teljesíti. 
 

Vaskáné Holló Adrienn aljegyző 

APRÓSÁGOK ÜNNEPLÉSE 

 
 
Születésnapi bulit tartott a baba-mama klub, 
az ősszel született gyerekeket ünnepelve. 
Lipkovics Hannát és Nagy Barnit barátaik is 
megajándékozták. Szülinapi buli nincs torta 
és pezsgő nélkül, így  miután ettek ittak a   
gyerekek, kezdetét vette a közös játék, és a 
tánc. Minden baba és mama jól érezte magát.  
A ünnepségről hiányzott a szintén ősszel szü-
letett Marton Bendegúz és Lili, Varga Boldi-
zsár és Zsólyomi Virág. Szeretettel gondol 
rájuk és utólag is boldog szülinapot kíván a 
baba-mama klub minden tagja. 
 

KARÁCSONYI KÉZM ŰVES VÁSÁR 
 
Idén már korán elkezdték a karácsonyi készülő-
dést a kreatív klub tagjai. Nekik köszönhetően 
ismét megnyitja kapuit a karácsonyi kézműves 
vásár. A kínálat sokszínű, asztali díszeket, ké-
peslapokat, karácsonyfa díszeket, apró ajándék-
tárgyakat is megtalálhat az érdeklődő. 
 
A vásár helye: Fecskefészek Kulcsosház  
 

A vásár december 20-ig látogatható, minden 
kedden 17-19 óráig, és minden csütörtökön 16-
19 óráig. 
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SULI HÍREK 

Az iskolai hírek a Suli magazin, és a fiatal újságíró szakkörösök munkái alapján 
készült. 

 
NÉPDALÉNEKLÉSI 

VERSENY 
 

Októberben ismét megren-
dezésre került nálunk a nép-
daléneklési verseny, amelyet 
Kovács Szilvia tanárnő szer-
vezett. A zsűriben helyet 
foglalt Lendvay Éva néni és 
Németh Lászlóné, Marika 
néni. A versenyen, amelyen 
két népdalt kellett előadni 
kicsik és nagyok is egyaránt 
részt vettek.  
A zsűri nagy figyelemmel 
hallgatta a versenyzőket, és 
a legjobbakat jutalomban is 
részesítette.  
 

Eredmények:  
 

1. és 2. osztályosok:  
1. Bogdán Melinda 2.b 
2. Bogdán Lajos 2.b 
3. Belancsics Elvira 1.a 
  
3. és 4. osztályosok:   
1. Lajos Petra 4.a 
2. Bogdán Emőke 3.b 
3. Bogdán Zsanett 3.b 
  
Felső tagozat:   
1. Bogdán Magdolna 8.b 
2. Bogdán Szabina 8.a 
3. Szekrény Xénia 8.a  
 

ÚJ SZAKKÖR 
 
Szeptember végén új szak-
kör indult iskolánkban 
Fábián András tanár úr 
vezetésével. A foglalkozá-
sok keretében a tanulók 
egy francia nemzeti sport-
ággal, a Petanquek-kal 
 ismerkedhetnek meg, 
amely már Napóleon ide-
jében is népszerű volt, csak 
akkoriban még ágyúgo-
lyókkal  játszották. 
A gyerekek részéről nagy 
az érdeklődés, jelenleg kb. 
25 felsős tanuló jár a fog-
lalkozásokra 5.-8. osztályo-
sig. Cél: tavasszal a diák-
olimpia területi fordulójá-
ban való indulás.  

VERSMONDÓ VERSENY 
 

Október 21-én Nemesviden vers-
mondó versenyt rendeztek, amelyre 
meghívást kaptak iskolánk tanulói 
is. A zsűriben helyet foglalt Hatos 
Tiborné, iskolánk igazgató helyette-
se is. A versenyen az alsós osztályok 
mindegyikéből egy-egy gyerek in-
dult, és közülük többen is szép 
eredményt értek el:  
1.a osztályból 1.helyezett Hörcsöki 
Aliz (felkészítő tanára Hatos Eszter) 
3.a osztályból 3.helyezett Debrei 
Veronika (felkészítő tanára Hatos 
Tiborné) 
4.b osztályból 1.helyezett Szőke 
Renátó (felkészítő tanára Baloghné 
Ács Eszter) 
4.a osztályból 3. helyezett Opra 
Rebeka (felkészítő tanára Kocsis 
Mátyásné) 
 

RAJZVERSENY 
 

Ugyanitt rajzversenyt is hirdettek, 
amelyre számítógépen készített al-
kotásokat vártak Repül a repül 
a….címmel. 
A 4.a osztályból Horváth Stefánia 1. 
helyezést ért el (felkészítő tanára 
Fábián András). 
 

ÜNNEPI MŰSOR 
 
Ünnepi műsor keretében emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeiről. A rendezvényen a 7. osztályosok szere-
peltek, akik rövid jelenetekben elevenítették fel a forradalom legemlé-
kezetesebb pillanatait. A műsorban szülő is szerepelt, és fellépett a 
Pedagógus Énekkar is Bródy János: Ha én rózsa volnék… című nép-
szerű dalával. A fellépőket betanította, és a műsort összeállította: 
Partiné Birnbauer Katalin osztályfőnök, Kovács Szilvia ének tanár, és 
Koller Rita gyógypedagógus. 
 

 
Az iskola  

sporthíreit a 4. 
oldalon olvashat-

ják 



  

K   O M Á R I H  Í R M ON D Ó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

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

E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

TERÜLETI TOLLASLABDA 

BAJNOKSÁG 
 
Október 26-án hagyományteremtő szándékkal 
területi tollaslabda bajnokságot rendeztek isko-
lánkban, amelyre öt településről érkeztek ver-
senyzők. 
A zalakomári tanulókon kívül a versenyben 
pécsi, segesdi, bagodi, pápai diákok is részt vet-
tek. Két kategóriában indultak a versenyzők, 
közel 50 fő. Az erős mezőnyben tanulóink szé-
pen helyt álltak. Kiemelkedőbb eredményt Sző-
ke Kinga 7. osztályos tanuló ért el, aki korcso-
portjában 3. helyezett lett.   
 

 

HASZNOS TANÁCSOK TÉLEN 

KÖZLEKEDŐKNEK 

•  Tájékozódjon az útviszonyokról/rádió, TV 
és KHT ügyeletek/. 

• Csak a téli közlekedésre felkészített, jó mű-
szaki állapotú járművel induljon el, különös 
tekintettel a gumik állapotára. 

• Havas időszakban a gépkocsiban legyen hó-
lapát, vonókötél, alkalmanként kis mennyi-
ségű érdesítő anyag. 

• Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyel-
jen arra, hogy a gépkocsiból nem mindig 
észlelhetők a lokálisan lefagyott területek. 

• Tartson biztonságos követési távolságot, 
vegye figyelembe a megnövekedett fékutat. 

• Ne kockáztasson az előzésnél. 

• A munkagépek mögött síkos az útszakasz, 
mert a só olvasztó hatása nem azonnali, az 
ekék után vékonyan tömör hó maradhat. 
Ezért a sárga villogóval felszerelt gépek 
megpillantásakor már fokozatosan vegye 
vissza a sebességet, nehogy rácsússzon a 
munkagépre és gyakori féklámpa felvillan-
tással figyelmeztesse az Önt követő jármű-
vet is. 

• Lemaradva kövesse a munkagépet, ne pró-
bálkozzon az előzéssel, nem tudja milyen az 
út állapota a munkagép előtt. 

• Ha szembe találkozik munkagéppel, csök-
kentse sebességét, haladjon el mellette, így 
elkerülheti, hogy szórás esetén a nagyobb 
sószemek kárt okozzanak gépkocsijában, és 
biztonsággal el tudja kerülni az ekéző jármű 
méretén túlnyúló ekeszárnnyal való talál-
kozást. 

• Ha elakadás-veszélyes helyhez közelít, ne 
próbáljon meg azon áthaladni /esetleg foko-
zott sebességgel/, mert a balesetveszély lé-
nyegesen megnő. Itt a fő szabály az, hogy a 
hóeltakarítást ne akadályozza a gépkocsi. 

• Kerülje az elakadást. Kezdődő hófúvás, in-
tenzív havazás esetén a legközelebbi lakott 
hely elérésekor helyezze biztonságba gép-
kocsiját, úgy várja be, míg az út ismét jár-
hatóvá válik. Az elakadt járművek akadá-
lyozzák a hó eltakarítását és a legnagyobb 
gondosság esetén is kárt okozhatnak benne 
a munkagépek vagy a ráekézett hó. 

• Az elakadt gépkocsit lehetőleg ne hagyja 
egyedül az úton, vagy ha ott marad, akkor 
értesítési helyet és módot jelöljön meg fel-
tűnően látható helyen. 

• Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tar-
talék ruhát és enni-innivalót is becsomagol. 

• Útközben időben gondoskodjon üzem-
anyagról. 

 


