K OMÁRI H ÍRMONDÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HAVILAPJA
Ingyenes kiadvány

SPAJLER ISTVÁNNÉ: BÚZAFÖLD

III. évfolyam, 9. szám – 2013. augusztus

FALUMEGÚJÍTÁS ZALAKOMÁRBAN

Búzaföldön jártam
aratás idején, tízévesen
bennem feltört a hála
a ringó búzatábla
mellett, hogy lesz új kenyér.
Kézzel arattunk a
családdal, körülöttünk
Este a tücsök zenét komponált.
Benne volt a gyermek kacagás,
ha majd kenyérért nyúl
kis keze.
Szállt a zene, hallgatom
könnyezve, a tarló között.
Tudtam megáll valahol
napsütésben, meghajol
Isten előtt, ott a búza
tábla között.
Az ember munkáján
kívül, valakinek
kell, hogy ott legyen
aki küldi az áldott
napfényt, a téli
hó alatta a Jó Isten
híven őrizte a magot.
Áldjuk aki dús asztalt
teremtett az ország
kenyere fölött, reggel
este elmondtunk egy imát
egy évre újra lesz kenyér
a bőség kosara tárva áll
mindenki előtt!

Elkezdődött a „Zalakomár komplex megújítása a közösségi terek növelésével” című pályázat, melynek keretén belül összesen 22.600.694.- Ft
támogatásból újul meg a település négy helyszínen. Elsőként az Önkormányzat épületének szigetelése kezdődött el, mely a képen is látható. A hőszigeteléstől a téli időszak fűtési költségeinek 30%-os megtakarítása várható. Az épület szigetelése után kezdődhet meg további három helyszínen a munka. A Fecskefészek Kulcsosház vizesblokkjának
felújítása, a Kossuth utcai volt játszótéren egy park kialakítása és a
sportpályán egy játszótér kiépítése. A négy helyszín teljes kivitelezése
2013. október 31-ig valósul meg.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013.
évi LIV. törvény hatálya az önkormányzatnak
fizetendő magánszemélyek kommunális adójára nem terjed ki, helyi adókra vonatkozóan
nem alkalmazható a 10%-os mértékű rezsicsökkentés. A rezsicsökkentés kizárólag vízés csatorna, villamos energia, földgáz, távhő,
kéményseprés, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, szennyvízszippantás igénybevétele
esetén kötelező, melyet a közüzemi szolgáltató érvényesít a kibocsátott számlájában.

Zalakomár Község Önkormányzata
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AUGUSZTUS 20-A, SZENT ISTVÁN NAPJA

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király
napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja.

A 900-as évek elején a magyarok bejárták
egész Európát. A nyugati kalandozások
955-ben, az augsburgi csata után fejeződtek be, délkelet felé azonban egészen 970ig folytatódtak a zsákmányszerző körutak. A magyarok úgy ítélték meg, hogy
két lehetőségük van: vagy pogányként
felőrlődnek a nyugati és a keleti kereszténység között, vagy csatlakoznak valamelyikhez. Géza 978-ban végül döntött, s
követeket küldött Quedlingburgba Nagy
Ottó Német-Római császárhoz, hogy
hittérítőket kérjen. Ezen kívül fiának egy
német, keresztény családból származó
lányt, Gizellát szemelte ki. Géza és Vajk
is megkeresztelkedett. Vajk felvéve az
István nevet.
István apja, Géza fejedelem, anyja pedig
az erdélyi Gyula vezér Sarolta (Sarolt)
nevű keresztény leánya volt. István 970
körül született. Születésekor ugyan a pogány Vajk nevet kapta, 972-es megkeresztelésekor azonban az első keresztény vértanú, István nevét adták neki. 996-ban
vette feleségül Henrik bajor herceg leányát, a későbbi II. Szent Henrik német
császár testvérét, Gizellát, akivel sok hittérítő és lovag jött Bajorországból.
997-ben Géza meghalt, akit a pogány és a
keresztény szokásoknak egyaránt megfelelő módon temettek el. Halála után a
970-ben született fiát választották királylyá. Koppány azonban a legidősebb uralkodásra alkalmas tag alapján formált
igényt a hatalomra. Másik indoka a sógorházasság, mely szerint az új uralkodó
az lehet, aki feleségül veszi a régi fejedelem özvegyét. . Koppány és István Veszprém vára alatt ütköztek meg, ahol épp
Sarolt, István anyja, illetve felesége, Gizella is tartózkodott. A csatában Koppányt a pogányok, Istvánt pedig a

keresztény magyarok és a német
lovagok támogatták. Végül István
győzött, Koppány testét pedig felnégyelték, és az ország 4 legfontosabb
várkapujára (Győrben, Veszprémben,
Esztergomban és Gyulafehérváron)
tűzték ki mementóul jelezvén, hogy
ez történik mindenkivel, aki a király
útjába áll.
997 és 1000 között István megteremtette Magyarország egységét, miközben nyugatbarát külpolitikát hirdetett.
1000-ben kapott koronát II. Szilveszter pápától, amivel 1000. december
25-én, vagy 1001. január 1-jén koronázták meg. Trónra kerülése után
hozzálátott a magyar közigazgatás és
a magyar egyház megszervezéséhez.
István király fegyveres erővel terjesztette ki hatalmát az egész Kárpátmedencére. Megtörte rokona, az ifjabb Gyula erdélyi törzsi különállását
(1003), később pedig a Marps-vidék
urát, Ajtonyt is legyőzte (1008).
István a kormányzás megkönnyítésének érdekében vármegyéket hozta
létre. Megszabta azokat a határokat,
ameddig 1-1 vár illetékessége kiterjedt; a királyi vármegyék hálózata
pedig a királyi várszervezethez igazodott annyi különbséggel, hogy a
szétszórtan fekvő várbirtokok köztes
vidékeit is magába foglalták, s a vár
illetékességét egy összefüggő területre terjesztették ki. A királyi vármegyék élén a megyésispán állt, s személye általában azonos volt valamelyik várispánnal. A megyésispán
gyakran a király legközvetlenebb
hívei közül került ki. A megyésispán
köteles volt a király parancsára hadba
vezetni a vár fegyvereseit. Ő bíráskodott a megye területén élő alávetettek
fölött, s ő kezelte a vármegye jövedelmeit is, ami elsősorban a szabadok
pénzadója volt, így a király és az
ispán vagyonát gyarapította. A királyi vármegyéken nyugvó hadszervezettel az ország képes volt magát
megvédeni. István törvényekkel szabályozta népe mindennapi életét.
Ezek egy része az egyház működését
szavatolta. Koppány legyőzése után,
korábban tett fogadalmának megfelelően befejezte a pannonhalmi bencés
apátság építését is. Minden vasárnap
kötelező volt a misehallgatás is.

A törvényeknek köszönhetően megindult Magyarországon a római katolikus
egyházi élet.
István utódjának Imrét tekintette, aki
1031-ben, egy vadászbalesetben meghalt, ezért két lehetőség maradt István
számára: vagy lánya és Orseoló Ottó
fiát, Pétert, vagy Taksony unokáját,
Vazult támogatja. Vazul csak felvette
ugyan a kereszténységet, de gyermekeit
nem keresztelte meg, ráadásul összeesküvést szervezett István ellen. Amikor a
király ezt megtudta, megvakíttatta, így
Vazul fiai, András, Béla és Levente
Lengyelországba menekültek.
István király 1038. augusztus 15-én halt
meg Székesfehérvárott; ott is temették
el. Népe három évig gyászolta. Istvánt
1083. augusztus 19-én szentté avatták,
majd augusztus 20-án emelték oltárra
Budán szent ereklyéit. Ezzel ő lett az
első magyar szent és egyben szent király.
Az Országgyűlés 1991. március 5-i döntése alapján a nemzeti ünnepek közül,
augusztus 20-át, Szent István napját
emelte a Magyar Köztársaság hivatalos
állami ünnepe rangjára.*
(*Felhasznált irodalom: Szabó Péter, Závodszky
Géza: Történelem II. ; Officina Nova - Királyok
Könyve)

Hatos Tibor

DR. MIHALICS TIBOR FELHÍVÁSA
Dr.Mihalics Tibor háziorvos 2013.08.1908.30 közt szabadságon lesz.
Helyettesít: dr. Szabó Szilárd
galamboki háziorvos
Rendelési idő helyben:
22.-én Csütörtökön reggel 9-től
26.-án Hétfőn d.u. 1 óra 30
29.-én Csütörtökön reggel 9-től
Galambokon:
Csütörtök: délután 1-től-4 óráig
Hétfő,szerda,péntek:8-11 óráig.
Elérhetősége: Galambok háziorvosi
rendelő
Ady u.2
Telefon:
06 93 558 090
06 30 9297 250
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KÉRJÜK RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT MINÉL ELŐBB JELEZZE A MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÉ!
A TANFOLYAMOK PÁLYÁZATI FELTÉTEL MIATT CSAK A MEGFELELŐ SZÁMÚ
RÉSZTVEVŐVEL INDULNAK EL!
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ZALAKOMÁRI FALUNAP

ELKÉSZÜLT A KOMÁRVÁROSI TEMETŐBEN AZ URNAFAL
Zalakomár Község Önkormányzata megrendelésére elkészült a Komárvárosi Temetőben a 20 férőhelyes urnafal. Az urnafalban a 20 férőhelyből 6
db egy férőhelyes és 14 db kettő férőhelyes urnafülke található.
Az urnafülkék megváltási ideje 25 évre szól. A megváltási, illetve az
újramegváltási díj az egyes urnafülkék esetében 30.000Ft/25 év, a kettes
urnafülkék esetében pedig 60.000.-Ft/25 év.

Augusztus 3-án falunapot rendezett Zalakomár Község Önkormányzata A rendezvényen Csíkszentkirály, Berekfürdő testvértelepüléseink és a helyi művészeti csoportok műsorát láthatták az érdeklődők.
A programmal párhuzamosan az Egymásért Klub kiállítását lehetett megtekinteni
a Zalakomári Művelődési Házban. A szervezők ezúton is köszönök minden segítőnek, fellépőnek a segítséget, és mindenkinek, aki hozzájárult a kiállítás sikeréhez
is.

VESZÉLYBEN A KÖZBIZTONSÁG?
2013. augusztus 10-én éjszaka a Petőfi és Széchenyi utca sarkán lévő,
a közbiztonságra figyelő térfigyelő kamerát tartó faoszlopot ismeretlen tettes(ek) fűrésszel kidöntötték és ellopták a napelemhez kapcsolódó akkumulátort. Az eset után a rendőrség nyomozásba kezdett
ismeretlen tettes ellen.
Mint ismert lehet a kamera több ember ellenszenvét is kiválthatta a
közelmúltban, azonban az elkövetés idején csak közbiztonságot növelő funkciókat látott el. A kamera figyelte és rögzítette a településre érkező és a települést elhagyó autók nappali és éjszakai forgalmát.
Az önkormányzat az elmúlt 4 évben kiépítette azt a kamerahálózatot, mely a településre érkező szinte összes utat figyelemmel kíséri.
Ezek a kamerák egy esetleges bűncselekmény felderítésében nagy
segítségére lehetnek a rendőrségnek. Ezért is veszélyes, ha emberek
a saját önös céljukat előtérbe helyezik a település lakóinak érdeke és
a közbiztonság céljaival szemben.

Mészáros Lajos bácsit köszöntötte Varga Miklós polgármester, 90. születésnapja
alkalmából.

Amennyiben a bűncselekmény elkövetéséről tudomása van, kérem,
jelentkezzen az Önkormányzati Hivatalban, vagy hívja a rendőrség
által üzemeltetett, név nélkül és ingyenesen hívható telefontanú
számát: (80) 555-111.
Kiadja: Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13.
E-mail: info@zalakomar.hu
Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta

