
Kezdőknek és haladóknak! 
 
2013. március végén számítástechnikai 
tanfolyamot indít a Művelődési Ház. A 
tanfolyam keretén belül elsajátíthatóak 
a számítástechnika alapjai, a szöveg-
szerkesztés és táblázatkezelés valamint 
a prezentációkészítés alapjai. Az össze-
sen 4 alkalom során ezek mellett szó 
esik az internet használatáról is. A tan-
folyamot olyan zalakomári lakosoknak 
ajánljuk akik állás nélküliek és szeret-
nének számítástechnikai tudást szerezni 
a könnyebb elhelyezkedés érdekében, 
valamint azoknak, akik meglévő mun-
kahelyükön számítógéppel dolgoznak 
és szeretnék tudásukat kibővíteni.  
 
Kezdő tanfolyam első előadása: 
Március 22. (péntek) 15 óra 
 
Haladó tanfolyam első előadása: 
Március 24. (vasárnap) 16 óra 
 
A haladó tanfolyam részletes tematiká-
ja megtekinthető az interneten 
(http://muvhaz.zalakomar.hu/tanfolya
m) és a Művelődési Házban személye-
sen. 
További információ és jelentkezés szin-
tén a Művelődési Házban, nyitva tartási 
időben. 
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AZ EGYHÁZKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK 

TÁJÉKOZTATÓJA 
 
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy az Egyházközség képvi-
selő-testülete a 2013-as évre vonatkozóan az „egyházadó” mérté-
kén nem változtatott. Az előző évekhez hasonlóan, az idei évben 
is a helyi Takarékszövetkezetbe kérjük befizetni március hó-
napban az esedékes "Egyházadót"  
 

A megállapított adó mértéke az idei évben 
 is személyenként 2 000 Ft. 

 
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy 2013. évben is szíveskedjenek 
eleget tenni ez irányú kötelezettségüknek, hogy továbbra is tudjuk 
biztosítani egyházközségünk zavartalan működését! 

 
    Egyházközség képviselő-testülete 

      Zalakomár 

 
ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYOK CSERÉJE 

 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a négy évnél idősebb 
őstermelői igazolványokat a 
gazdáknak le kell cserélniük, 
ha folytatni szeretnék a tevé-
kenységüket. Tehát minden 
2009. január 1-e előtt kiállított 
őstermelői igazolványt le kell 
cserélnie gazdájának. Az új 
őstermelői igazolványok cseré-
jére a Művelődési Házban, 

Petőfi u 9. sz. alatti falugaz-
dásznál van lehetőség minden 
pártalan héten, csütörtökön 8-
11 óra között. A cseréhez szük-
séges dokumentumokról, ille-
tékről a (70)436-5329-es tele-
fonszámon ad tájékoztatást 
Szabó Lilla falugazdász. 
 

ÖNK 
 

Minden kedves olvasónknak kellemes húsvéti ün-
nepeket kíván Zalakomár Község  

Képviselő- testülete! 
 

Varga Lajosné: Húsvét 

A nyuszika az ecsetet 
Kezében tartja, 
A tojásokat szépen 
Sorba rakja. 

Lesz piros, sárga, kék, 
Rajta díszes matricák. 
Talicskába rakva 
Szállítja faluba, városba. 
 

Ott már fől a füstölt sonka, 
Sül a foszlós kalács. 
A családfő a vendégeket várja, 
Kellemes Ünnepeket kívánva!  
 

  

Közösségi együttélés szabályaival el-
lentétes magatartások 

 
Zalakomár Község Önkormányzatá-
nak Képviselő – testülete 2013. febru-
ár 13. napján megalkotta a közösségi 
együttélés alapvető szabályainak 
betartásáról, valamint ennek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló önkormányzati rendeletét.  
A rendeletben meghatározott maga-
tartást elkövetőkkel szemben helyszí-
ni bírság vagy közigazgatási bírság 
kiszabásának van helye. 

 
Folytatás a 3. oldalon 
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HOGYAN (HOL) HALT MEG PETŐFI SÁNDOR? 

 
1848. március 15. az 1848-49-es 
polgári forradalom és szabadság-
harc kezdete, amelynek célja a 
Habsburg-uralom megszüntetése, a 
függetlenség és az alkotmányos 
berendezkedés kivívása volt. Az 
elmúlt évtizedek során ez a nap 
jelképpé vált. Nemzetünk szabad-
ságszeretetét, szabadság utáni vá-
gyát fejezi ki. 
 
A történésekhez szorosan, elválaszthatat-
lanul hozzátartozik hazánk nemzeti köl-
tője, Petőfi Sándor személye.  
Az 1848-as eseményekről már olyan 
sokat hallottunk, tanultunk, olvastunk, 
hogy azt gondolhatnánk: mindent tu-
dunk. Mégsem így van, mert nem tudjuk 
pl.: azt sem teljes bizonysággal, hogyan 
és hol halt meg Petőfi Sándor.  
A Petőfi „kutatás” nem új keletű dolog, 
többen is vannak, akik a mai napig kere-
sik, próbálják kideríteni nemzeti költőnk 
életének, tevékenységének utolsó napjait, 
halálának körülményeit.  
Szücs Gábor fiatal Petőfi kutató Petőfi 
halála című könyvében új megközelítés-
ben tárja elénk a költő életének utolsó 
napjait. Ebben a könyvben napról napra, 
óráról órára és percről percre követhetjük 
végig azoknak a véletlenszerűen, de még-
is elkerülhetetlenül egymásba fonódó 
eseményeknek a láncolatát, amelyek 
Petőfi Sándor tragikus halálához vezet-
tek. A fiatal kutató, Szűcs Gábor a kora-
beli feljegyzések, a naplóbejegyzések, a 
jegyzőkönyvek, a tanúvallomások és az 
ezekből utóbb kisarjadó, több ezer oldal-
nyi szakirodalom átvizsgálása után meg-
győző érvekkel vezeti el az olvasót a 
halál valószínűsíthető időpontjáig és 
helyszínéig. 
"Nem titkolt célom volt, hogy a Petőfi 
Sándor halálával kapcsolatos tévképzete-
ket eloszlassam. 
Sok olyan tudományosnak láttatott állítás 
kering még manapság is, amelyeket 
semmilyen forrás vagy más kézzel fogha-
tó bizonyíték nem igazol" – fogalmaz az 
író.  
Példaként a legismertebb, úgynevezett 
Ispánkút-elméletet említette, amely sze-
rint a költőt vélhetően a Héjjasfalva felé 
vezető úton érte a halál. Itt ma emlékmű 
is magasodik. "A Petőfi Sándor halála 
körüli bizonytalanságnak számos oka 
van, ezek közül az egyik, hogy a költőn 
kívül még egy Petőfi nevű honvéd is 
részt vett a csatában. Ezzel magyarázha-
tó, miért látták egyszerre több helyen is"  
 

- tette hozzá a kutató. 
Nem vitte előre az ügyek menetét 
egyes személyek megnyilvánulásai, 
többek között Heydte osztrák ezredes 
emlékezései, aki nagy valószínűséggel 
sem életében, sem holtában nem látta 
Petőfit. Másokéval, többek közt bizo-
nyos Kurka Mihály 48-as honvédhu-
szár vallomásával viszont nem foglal-
koztak, pedig - emelte ki a szerző - 
valószínűleg ő volt az, aki utoljára látta 
élve a költőt. 
"Mindenki Petőfiből indult ki, nem 
pedig a csatából. Pedig ahhoz, hogy 
rekonstruálni tudjuk a történteket, 
tudni kell, hogyan zajlott le az ütközet, 
miként kerítették be az ulánus csapatok 
a települést, milyen volt az időjárás. 
Ezek alapján ki lehet zárni a hamis 
tanúvallomások többségét, amelyek 
csak torzítják az összképet" - fejtegette 
Szűcs Gábor. 

 
"Megpróbáltam rekonstruálni, mit tett, 
merre járt Petőfi az ütközet napján, 
majd a halálával kapcsolatos különféle 
elméleteket ismertetem"- magyarázta. 
Szűcs Gábor a költő elestének legvaló-
színűbb helyszínét is kikövetkeztette. A 
kötet szerint a menekülő Petőfi a fe-
héregyházi csata fő helyszínétől "egy 
öreg ágyúlövésnyire, a Szöllöhegy 
nyugati lábánál" elterülő kukoricásban 
lelte halálát. Az is szerepel a könyvben, 
hogy nem dzsidával (szúrófegyver 
kétélű, hegyes végű lándzsafajta hosz-
szú nyéllel), hanem karddal oltották ki 
az akkor már fegyvertelen és holtfáradt 
költő életét. 
A kutató szerint Magyarországnak 
egyetlen "nemzeti költője" van, az ő 
sírhelyét megtalálni az utókor köteles-
sége. "Valószínűleg egy hevenyészett 
tömegsírba temették akár több száz 
honvéddel együtt.  

Ezt nem tekinthetjük nyughelynek" - 
ezért kellene felkutatni Petőfi Sándor 
holttestét - mondja a kutató.  
Mind e mellett is, a mai napig szám-
talanszor merült fel a kérdés: „hány-
féleképpen halt meg Petőfi Sándor?” 
Ennek az előzőekben ismertetett 
verziója mellet egy másik változata, 
hogy a Segesvár melletti Fehéregy-
háza határában az oroszok ellen 
vívott csatában 1849. július 31-én 
utoljára látott Petőfi Sándort foglyul 
ejtették és a távoli Szibériába hurcol-
ták volna? A néhait 1855. májusában 
temették el, és az I. világháború 
idején még megvolt az ó-orosz betű-
ket is tartalmazó sírfelirat, amely az 
elhunyt neve után megörökítette 
kilétét: vengerszkij maior i poet - 
azaz magyar őrnagy és költő. Egy 
orosz néprajzi tanulmány pedig 
megszólaltatta az 1920-as években 
még élő öreg parasztasszonyt, Mária 
Morokovát, aki kislányként naponta 
bejárt a magyar fogolyhoz. Az pedig 
arról beszélt neki, hogy az ő orszá-
gában nagy háború volt, és Frantz 
nevű császárukat megsegítette 
Nikoláj czár.” Minderről Kéri Edit: 
Petőfi Szibériában!?  - könyvéből is 
értesülhetünk. 
Hivatalosan elfogadott és bizonyított 
álláspontot a mai napig sem sikerült 
felállítani. Mindkét kutató a saját 
verzióját kívánja elfogadtatni. 
„Petőfi Sándor halálának tisztázása 
és Petőfi Sándor méltó eltemetése a 
XXI. századi magyar élet megkerül-
hetetlen ügye: egy új magyar kul-
túrpolitika origója, egy felemelkedést 
szolgáló magyar nemzetpolitika 
sarokköve, a magyar nemzeti lét 
erkölcsi alapvetése.” - mondja 
Patrubány Miklós.* 
 
(* Felhasznált irodalom: Szücs Gá-
bor: Petőfi halála; Kéri Edi : Petőfi 
Szibériában!?; Patrubány Miklós: El 
kell temetnünk Petőfi Sándort)   

   
 Hatos Tibor 
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Farsang az iskolában 

 
Húshagyó kedden került megrendezésre isko-
lánkban a farsangi mulatság. A rendezvényre 
sokan ellátogattak. Először jeleneteket láthat-
tunk, majd a jelmezesek bemutatkozása kö-
vetkezett. Nagyon sok ötletes jelmeznek és 
táncos jelenetnek örvendezhetett a közönség 
és a zsűri is. Ez utóbbi a legjobbakat jutalmaz-
ta, így az alábbi jelmezek és csoportok része-
sülhettek kiemelt díjakban: 
 

takarítónő: Takács Lajos (Lujdzsi) 1.a 
Heins Dofersmitzt: Opra Szilárd 2.a. 
tea filter: Hörcsöki Alíz 2.a 
hastáncos: Ács Arnold 2.b 
spongyabob: Lakatos László 3.a 
bohóc: Kovács Mariann 3.a 
cirmos cica: Lakatos Tamara 3.a 
Ribi néni: Tinó Dorina 3.a 
Szuperhős: Kérges Zsolt 3.a 
Zalakomár tábla: Debrei Veronika 4.a 
gyümölcstál: Horváth Viktória 4.a 
iskola rabja: Bognár Barbara 4.b 
harisnyás Pippi: Balázs Fanni 4.b 
legók: Hörcsöki Márk 5.b Horváth Hanna 4.b 
busó: Szőke Renátó 
Kelemen Kabátban: Lajos Petra 5.a 
 

Csoportok: 
4.a oszt.: Gangnam Style 
1.a oszt: Cicák és egerek 
1.b oszt: A három pösze c. jelenete 
8.oszt.: Táncoló Talpak 
 

A jelmezesek felvonulását a tombolasorsolás 
követte, majd a farsangi mulatságot fergete-
ges buli zárta. 
 

 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS 

Február 26–án mutatták be a Nagykanizsai 
Hevesi Sándor Művelődési Házban A brémai 
muzsikusok című zenés mesejátékot a Nektár 
Színház előadásában. Az előadást iskolánk 
ötven alsós diákja tekinthette meg. A Grimm 
testvérek gyűjtése alapján készült zenés mese-
játék hűen követi az eredeti történetet, 
amelyben az emberi tulajdonságokkal felru-
házott állatok igazi barátokká válnak, akik 
minden akadályt leküzdve boldogan élnek... 
 

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAIVAL ELLENTÉTES 

MAGATARTÁSOK 
 
 

E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellen-
tétes magatartásnak minősül minden olyan magatartás, melyet 
Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete e rende-
letben ekként meghatároz. Ezek például: 
A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el 
az: 
- aki a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 
szóló 10/1999. (VI. 16.) sz. helyi önkormányzati rendeletben foglalt 
Önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, engedélytől eltérő vagy a 
közösséget sértő módon használja fel. 
- aki a helyi építési szabályairól szóló 7/2000. (V. 3.) sz. helyi önkor-
mányzati rendelet rendelkezéseit megszegi, vagy kijátssza. 
- aki a középületeknek és közterületeknek nemzeti és községi ünne-
peken történő fellobogózásáról szóló 20/2000. (XI. 29.) sz. helyi ön-
kormányzati rendeletben foglaltaknak nem tesz eleget. 
- aki utcanév táblát jogtalanul kihelyez, utcanév-táblán illetve annak 
szélétől számított 2 méteren belül reklám célját szolgáló feliratot 
helyez el 
- aki a tulajdonában álló ingatlant házszámtáblával nem lát el 
- aki engedély nélkül használja a közterület 
- aki szeszes italt fogyaszt élelmiszereket, italokat és egyéb árucikke-
ket árusító üzletek előtt és környékén lévő területeken, vendéglátó 
egységek előtt és ezek környékén lévő területeken, parkosított zöldte-
rületeken, játszótéren, épületek bejárata előtt az utcán, autóbusz vá-
rókban és környékén, valamint a közintézményekhez tartozó terüle-
ten. 
- aki a temetőben hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjé-
nek megzavarja, a temetőlátogatók kegyeleti érzését megsérti,  
- aki a sírhely gondozását, gyomtalanítását nem végzi el, a sírok kö-
zötti közlekedést akadályozza, az építési munkálatokat a temető-
gondnoknak előre nem jelent be, az építési törmeléket nem szállítja 
vagy szállítatja el, temetés alatt zajjal járó tevékenységet végez, a 
temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajt.  
- aki búcsúvásáron a helypénzt nem fizeti meg, a kijelöltnél nagyobb 
területet használ, a búcsúvásáron a tisztaságra vonatkozó szabályokat 
nem tartja be 
- aki a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó szabályait nem 
tartja be. 
- aki a megengedett időszaktól eltérően éget kerti hulladékot és avart, 
illetve kommunális, ipari eredetű, valamint veszélyes hulladékot éget 
- aki nem védekezik az allergiát keltő növények ellen 
- aki a zajjal és rezgéssel járó előírásokat nem tartja be, a sugárzással 
járó tevékenységeket nem tartja be, víz- és földvédelemmel kapcsola-
tos szabályokat nem tartja be 
- aki, az ingatlanok és közterületek tisztántartására vonatkozókat nem 
tartja 
- aki a csapadékvíz elvezetése, vízelvezető árkok szabályaira vonatko-
zókat nem tartja be 
- aki állatáról nem gondoskodik megfelelően, úgy tart állatot, hogy 
veszélyezteti az állat, vagy ember életét, testi épségét, egészségét, 
csak engedéllyel tartható állatot engedély nélkül tart, az állattartás 
közegészségügyi feltételeit megszegi, hígtrágyázásos technológiával 
tartja állatait 
 

A rendelet 2013. február 19. napján lépett hatályba. A rendelet 
teljes szövege megtekinthető a község honlapján vagy az Ön-
kormányzati Hivatalban. 
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Kiadja:  Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 
E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

NÉPZENEI TALÁLKOZÓ 
 

 
Március 2-án Népzenei Találkozót rendezett a 
Zalakomári Művelődési Ház. A programon 
helyi és a környező települések népzenei 
csoportjai léptek fel. Az eseményt Szász Sza-
bolcs harmonikaművész fellépése színesítette. 
A színpadi produkciók után közös táncházzal 
zárult a délután, melyhez a talpalávalót a 
fellépő csoportok harmonikásaiból verbuvá-
lódott zenekar húzta. 

 

A MUNKA VILÁGA 
 

Kedves álláskeresők! 
 
„Az önéletrajz” címmel ismeret-
terjesztő előadást szervez a 
Zalakomári Művelődési Ház. A 
program során a résztvevők 
megtanulhatják hogyan lehet 
sikeres önéletrajzot készíteni. 
 
Az előadást a Nagykanizsai 
Mentorhálózat munkatársa 
fogja megtartani. 
 
Helyszín: Zalakomári Művelő-
dési Ház 
Időpont: Március 21. (csütör-
tök),  18 óra 
 

A belépés díjtalan! 
 

Várunk minden álláskeresőt 
és érdeklődőt, akik szeretnék 
elsajátítani az önéletrajzírás  

módját! 

TAVASZKÖSZÖNTŐ 

HÚSVÉTOLÓ 
 
Március 23-án, délelőtt 09:30-
11:30-ig húsvéti játszóházat ren-
dezünk a Zalakomári Művelődési 
Házban.  

 

 
 

Az aszfaltrajzverseny és tojáskere-
sés mellett festünk húsvéti tojást 

is, melyhez arra kérünk hozz 
magaddal főtt vagy kifújt tojást!  

 
Minden kis- és nagygyereket 

szeretettel várunk! 

TAVASZ EGÉSZSÉGNAP 
 
Egészséges életmód és tavaszi méreg-
telenítés címmel egészségnapot tart a 
Zalakomári Művelődési Ház, március 
23-án, 15 órától.  
 
Program: 

• Közös zumba 
• Vérnyomásmérés 
• Vércukorszint mérés 
• Egészséges táplálkozás, étel-

kóstoló 
• Reiki masszázs 

 
16 órától az egészséges életmódról és 
a méhnyakrák elleni oltásról ismerte-
tő előadást hallgathatnak meg az ér-
deklődők. 
 
Előadó: Kalászné Dr. Pintér Anna 
háziorvos 
 

A belépés díjtalan! 
 

NAGYKANIZSAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

FELHÍVÁSA 

A SZABADTÉRI TŰZESET 
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN 
FORDÍTSANAK FOKOZOTT 
FIGYELMET AZ ALÁBBI 
ELŐÍRÁSOK 
BATARTÁSÁRA: 
 
1) Az avar-, tarló-, nád- 
és növényi hulladékégetés 
alakalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység, melyet legalább 
24 órával a megkezdés előtt be 
kell jelenteni a 105- ös segély-
hívó számon. 
2) A bejelentésben közöl-
ni kell az égetés pontos helyét, 
időpontját és terjedelmét. 
3) Az égetés csak úgy 
végezhető, hogy az a környeze-
tére 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. 

4) A tevékenység befeje-
zése után a helyszínt gondosan 
át kell vizsgálni és a parázslást, 
izzást (vízzel, földtakarással, 
kéziszerszámokkal, stb.) meg 
kell szüntetni. 
5) Továbbá felhívom 
figyelmüket a dohányzási sza-
bályok 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 maximá-
lis figyelmet a fent leírt utasítá-
sok, előírások teljesülésére. 
Amennyiben a jövőben jogsér-
tést tapasztalunk, intézkedünk 
a szükséges szankció meghoza-
talára. www.facebook.com/zalakomar 


