K OMÁRI H ÍRMONDÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HAVILAPJA
Ingyenes kiadvány

ELINDULT A TÉLI
KÖZFOGLALKOZTATÁS
A Kormány 2013. október 15-én döntött a téli átmeneti közfoglalkoztatás
napi 8 órában történő megvalósításáról.
A program első ütemében az Önkormányzat 2013. november 1-vel 85 fő
foglalkoztatásához kapott 100 %-os
támogatást. A létszám kiválasztása a
munkaügyi kirendeltség, valamint az
Önkormányzat egyeztetésével zajlott.
A felvett munkavállalók 2013. november 01-től november 30-ig a község
területén végzik az aktuális feladatokat.
2013. december 01-től 2014. március
31-ig 50 fő alapkompetenciák fejlesztése, 15 fő motorfűrész kezelő, 10 fő 78 osztály felzárkóztató, 10 fő pedig
betanított konyhai kisegítő képzésen
vesz részt, majd a képzést követően
2014. április 30-ig szintén a község
területén folytatják munkájukat.
A program második üteme 2013.
december 1-vel, harmadik üteme
2014. január 01-vel indul, melyekbe
bekerülhetnek a jelenleg Önkormányzatnál, illetve más közfoglalkoztatónál
munkaviszonyban lévő azon dolgozók
is, akiknek a munkaviszonyuk ideje
alatt nem volt igazolatlan hiányzásuk.
Nem kerülnek alkalmazásra azok sem,
akikkel szemben 2013. szeptember 1ét követően helyszínbírságot szabott
ki a rendőrség, a mezei őrszolgálat,
vagy a közterület-felügyelet.

III. évfolyam, 12. szám – 2013. november

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Zalakomár Község Önkormányzata 2013. november 25-én 17 órai kezdettel
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helyszíne:
Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme
8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS A
JÖVŐ ÉVBEN
2014. január 1-től Zalakomár községben a kommunális hulladékszállítást a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. fogja végezni az
önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. Változás
lesz, hogy az új közszolgáltató minden ingatlantól csak az 1 db 120l-es
edényben kihelyezett hulladékot
fogja elszállítani, ezen felül a háztartásokban keletkezett hulladékot csak
a cég logójával megjelölt zsákban
viszi el, amit külön lehet majd megvásárolni.
-Önk

December 8-án, vasárnap
Mikulás – délutánt szervez a Zalakomári
Művelődési Ház.
A programon HUGI NÉNI és IGRIC TIBI BÁCSI
várja a szervezőkkel
együtt sok szeretettel a (jó) gyerekeket!
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SZENT MÁRTON NAPJA - MÁRTON NAPI NÉPSZOKÁSOK
A német nyelvterületekről ismert Márton
napi (november 11.) ünneplések az elmúlt
években egyre népszerűbbé váltak hazánkban is. E naphoz kötődő szokások elsősorban a Tours-i Szent Márton legendájához
fűződnek.

Szent Márton a Római Birodalom területén,
Savariában (ma Szombathely) született, és a
IV. században élt. Szülei pogányok voltak.
Jómódban éltek, apja katonatisztként szolgált
a hadseregben. Jutalomból Itáliában kapott
birtokot, a család így ott telepedett le. Márton
12 évesen úgy döntött, felveszi a keresztény
vallást. Szülei ezt nem nézték jó szemmel. 15
évesen apja akaratára belépett a hadseregbe.
Fiatal kora miatt 4 évig egy gyakorló csapatnál szolgált.
A legenda szerint 18 évesen a római császár
katonája volt, amikor egy különösen hideg
téli estén Amiens (Franciaország) városában
lovagolt. A város kapujában egy félmeztelen
koldus kért tőle adományt. Mártont nagyon
megindította a koldus nyomorúsága, így
kardjával kettévágta kabátját, és a felét a
koldusnak nyújtotta. Aznap éjjel álmában
megjelent Jézus és elmondta, rajta segített, ő
jelent meg koldus képében. Ennek hatására –
apja tiltakozása ellenére – hátrahagyta a
hadsereget és Isten szolgálatába állt. Misszionáriusként szolgálva már sok-sok legenda
keringett jóságáról. Püspökké akarták szentelni. Ő méltatlannak érezte magát eme hivatásra, így mikor érte jöttek, hogy felszenteljék, a
hírt hozó követek elől elbújt egy liba ólban.
Azt gondolta, ott sosem találnak rá, de a libák
hangos gágogásukkal elárulták őt. (ezért forrt
össze Márton neve a libával), így végül mégis
püspökké szentelték 371-ben. Haláláig Toursban teljesített szolgálatot. Ismereteink szerint
szigorú, önmegtartóztató életet élt. Népszerűségét jóságának, valamint kiváló szónoki
képességeinek köszönhette. 397-ben bekövetkezett halála után annyira népszerűvé vált,
hogy az V-VI. század fordulóján Franciaországban már nemzeti szentként tisztelték. Ő
az első keresztény szent, aki nem mártírként
emelkedett az oltárokra. Egy legenda szerint,
mikor halála után a Loire-

folyón vitték a holttestét, hogy végül Toursban temessék el, a kemény novemberi idő
ellenére a folyó parton kivirágoztak a gyümölcsfák.
Pannónia területén már a honfoglalás előtt is
komoly kultusza volt Márton püspöknek, ami
az évek során tovább élt. Szent István zászlaján is szerepelt Márton képe. A legenda szerint ugyanis a király egyik álmában Márton
sietett az ország védelmére. Így vált – Szent
György és Szűz Mária mellett – Szent Márton
is az ország patrónusává. A magyar kereszténység bölcsője, a mai pannonhalmi bencés
apátság is Szent Márton tiszteletére épült
azon a helyen (Savaria Sicca), ahol az egyik
hagyomány szerint a szent született. A legújabb kutatások viszont kétségkívül tisztázták,
hogy Márton szülővárosa Savaria, vagyis
Szombathely.
Márton napról szerte Európában megemlékeznek. Annak idején a céhekben Márton
napjától kezdve gyújtották meg a lámpákat,
amik mellett tavaszig dolgoztak. A felnőttek
Márton-napi liba lakomával és új borral ünnepelnek, de nagyon sok népszokás és babona
is köthető ehhez a naphoz. Néhol tartják a
szokást, miszerint Márton hetében sem mosni,
sem szárogatni nem szabad, mert különben
marhavész lesz. Magyar hiedelem, hogy aki
Márton éjszakáján álmodik, boldog lesz. Viszont aki spicces lesz a bortól Márton-napján,
az a következő évben megmenekül a gyomorfájástól és a fejfájástól. Aki ezen a napon csak
répát eszik, ágyba vizelő lesz.
A köztudatban azonban ezzel a nappal kapcsolatban a Márton-napi lakomák a legismertebbek. A hiedelem szerint ludat illik enni
ezen a napon, aki Márton-napján nem eszik
libát, az majd egész évben éhezik. A liba
húsából szokás volt küldeni a papnak is, mégpedig az állat hátsó részéből. Innen ered „püspökfalat” szavunk is. Tipikus ételek ezen a
napon a libaleves és libasült párolt káposztával és zsemle- vagy burgonyagombóccal.
Márton az újbor bírája is, ilyenkor ugyanis
már iható az újbor, minthogy a must borrá
alakulása november közepére fejeződik be. A
borvidékeken így Szent Mártont az új bor
(egyúttal a szőlőművelők és kádárok) védőszentjeként is tisztelik. A Márton-napi lúdpecsenyés vacsora végén már kiforrott újborral
szokás koccintani, ezt hívják Márton poharának. A bor és a liba így aztán gyorsan összekapcsolódott – hiszen minden adott volt egy
remek lakomához – német területeken már a
XII. században szüreti vagy préslibának is
hívták a ludat.
Az első írásos emlék, Márton-napi lakomáról
szóló feljegyzés 1171-ből származik. Ez az
időszak egyben a tél kezdete is, azaz a téli
pihenő kezdete volt a pásztorok, mezőgazdasági munkások esetében.

Ilyenkor kapták meg éves bérüket,
melyhez ráadásként libát is kaptak,
minthogy a téli ólba terelés előtt a
nyári szabadon tartásban felduzzadt
állományt csökkenteni kellett.
Gyakran rendeztek Márton napi vásárokat, bálokat, s a lakomázásnak kedvezett az is, hogy ilyenkor nem szabadott takarítani, mosni, teregetni sem. A
Márton napján szedett vesszőt, amit az
állatok terelésére használtak, az istálló
ajtaja fölé helyezték, megvédte az
állományt a betegségektől. A szőlővidékek némelyikén azt is mondták, ha
Márton napkor még zöld a szőlő levele,
bizonyosan enyhe télre számíthatunk, s
ha ezen a napon esik az eső akkor a
következő évi szüret is bőséges lesz.
Hatos Tibor

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TÁMOGATÁS
Zalakomár Község Önkormányzata,
2013. október 31-én a Belügyminisztérium pályázatán 2.500.000.- Ft-ot
nyert, melyet Zalakomár Község
településrendezési terveinek és helyi
építési szabályzatának módosításához használhat fel. A településrendezési terv módosítását 2011-ben
kezdte meg az Önkormányzat,
melyhez a most elnyert támogatással
már nem kell több forrást biztosítania, a pályázat lefedi a hátra lévő
munkarészek költségeit.

ELKÉSZÜLT A
TESTVÉR-TELEPÜLÉSI
EMLÉKPARK

2013.november elején elkészült a
Kossuth utcában lévő volt játszótér
területén a Testvér-települési pihenőpark . A park kialakítása 522m2
régi beton és törmelék feltörésével
kezdődött. A parkba őshonos fafajták kerültek beültetésre, köztük 127
db cserje is. A füvesítés 672 m2-en
valósult meg. Helyett kapott a parkban 2-2 db pad és szemetes edény is.
-Önk.

zalakomar.hu
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ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG LETT
A polgári korszakban a nagyközség a
községek egyik jogi kategóriája volt Magyarországon 1871 és 1950 között. Azok a
községek voltak nagyközségek, amelyek
önállóan alkalmaztak jegyzőt, de valamely
járáshoz tartoztak, vagyis főszolgabírói
felügyelet alatt álltak. Az elnevezés nem a
település népességével vagy egyéb méretbeli jellemzőjével volt kapcsolatos, bár a
nagyközségek általában népesebbek és
gazdagabbak,
fejlettebbek
voltak
a
kisközségeknél,
melyek
csoportosan,
körjegyzőségekbe tömörülve alkalmaztak
jegyzőt
(körjegyzőt).
A tanácsrendszerben a megyei tanács
nagyközséggé (illetve nagyközségi közös
tanáccsá) nyilváníthatta azt a községet
(illetve községi közös tanácsot), amelynek
városias jellege, kiemelt idegenforgalmi
szerepe, vagy legalább 5000 főnyi lakossága
ezt indokolta. A többi község illetve községi
tanács nem kapott megkülönböztető elnevezést, tehát ekkor kisközségek sem léteztek
jogi
értelemben.
Az önkormányzati rendszerben, 1990
után azon települések képviselő-testületei
használhatták a nagyközségi címet, amelyek az új Önkormányzati törvény hatályba
lépése előtt a tanácsrendszerben nagyközségi tanácsok voltak, továbbá azok is, amelyek területén legalább ötezer lakos él.

10 ÉVES LETT A SORRY
MŰVÉSZETI CSOPORT
2003 májusában alakult egy csapat,
akik táncot és zenét kedvelő fiatal
lányokból állt. Az évek során a tagok
és a létszám változott, de a jókedv és
vidámság nem.

Október 26-án ünnepelte vidám műsorral
és közös tortázással 10. születésnapját a
Sorry Művészeti Csoport. Ezúton is köszönjük mindenkinek az ajándékokat,
meglepetéseket, a részvételt, és hogy
együtt ünnepelhettünk!
Nagy Beáta
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Mint bizonyára ismert, Zalakomár 1969.
július 1-én „mesterséges úton” jött létre
Kiskomárom és Komárváros egyesítésével. A levéltári adatok szerint korábban, a
XX. század első felében mindkét település
nagyközség volt.
A jelenleg hatályos, Magyarország helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi
CXLXXXIX. törvény 20. § (2) bekezdése
szerint a nagyközségi címet használhatják
azon községi önkormányzatok, amelyek a
törvény hatályba lépésekor nagyközségi
címmel rendelkeztek, továbbá, amelyek
területén legalább háromezer lakos él.
A két feltételt nem együttesen kell teljesíteni, elegendő azok közül egyiknek a fennállása. Továbbá a cím felvétele tekintetében
nincs külön nagyközséggé nyilvánítási
eljárás, nem szükséges hozzá külön engedély, a Képviselő-testület egy határozattal
kimondhatja a cím használatát, és módosíthatja az Önkormányzat elnevezését.
A 2012. december 31.-i állapot szerint
Zalakomár lakosságszáma 3083 fő.
Bár a nagyközségi cím felvétele nem jár
közvetlen gazdasági, költségvetési előnyökkel, nem fog több állami forrást
kapni a település, és ugyanakkor nem is
jár több kötelezően ellátandó feladattal,
a Képviselő-testület a nagyközségi cím
felvételéről döntött, melyet 2013. november 13-tól használ.
Varga Miklós

HALLOWEEN PARTY
Idén is megrendezte a Zalakomári Művelődési Ház a halloween partyt.
A délután során játékos vetélkedőn vehettek részt a gyerekek, ahol nemcsak tudásukat, hanem bátorságukat és ügyességüket is
megmutathatták.

A csapatverseny során Zalakomár utcáit is
birtokukba vették a jelmezesek, akik reméljük vidám pillanatokat okoztak annak, aki
szembe jött velük. Az estét filmklub zárta.

FELHÍVÁS
HÓ-ELTAKARÍTÁSRA,
CSÚSZÁSMENTESÍTÉSRE
Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét a
tél közeledtével a környezetvédelemről és
a környezetvédelem helyi szabályairól
szóló 6/2004.(III.31.) önkormányzati rendelet 9.§ (5) bekezdésére, mely szerint az
ingatlan tulajdonosa, vagy tényleges
használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda hó-eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről.
Fentiekre való tekintettel kérjük a lakosokat, üzlettulajdonosokat, hogy az önkormányzati rendeletben foglaltaknak
szíveskedjenek eleget tenni!
Aki a kötelezettségeket és tilalmakat
megszegi, amennyiben súlyosabbnak
minősülő cselekmény nem valósul meg,
Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés
alapvető szabályainak betartásáról, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2013.(II.18.) önkormányzati rendeletének 4.§ (1) bekezdése
alapján
ötezer
forinttól
egyszázötvenezer forintig terjedő közigazgatási
bírság, vagy ötezer forinttól ötvenezer
forintig terjedő helyszíni bírság szabható
ki.
A büntetés kiszabása mellett érdemes azt
is végiggondolni, hogy a hó-eltakarítás,
síkosság-mentesítés
elhanyagolásával
esetlegesen másnak okozott kárt is köteles az ingatlan tulajdonosa megtéríteni.
Ez egy esetleges baleset bekövetkezése
során a keresőképtelenség idejére kieső
jövedelem, illetve az egészségügyi ellátás
költségei jelentős összeget tehetnek ki.
Kérjük, hogy a téli közlekedés során
vigyázzanak maguk és mások testi épségére!
Varga Miklós

SZÉPÍRÁSBÓL VERSENYEZTEK
Október közepén szépíróversenyen vehették részt iskolánk alsós diákjai. A
megmérettetésen második, harmadik és
negyedik osztályos tanulók mérték össze
tudásukat.
EREDMÉNYEK:
2. osztály:
1. Horváth Boglárka 2.a.
2. Somogyi Árpád 2.b.
3. Marci Veronika 2.b.
3. osztály:
1. Riczu Beáta Ilona 3.b.
2. Bogdán Vanessza 3.b.
3. Hörcsöki Aliz 3.a.
4. osztály:
1. Lakatos Tamara 4.a.
2. Tinó Dorina 4.a.
3. Szőke Csenge 4.a.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT ÁLLÁSOK
Zalakomár Nagyközség
Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mezőőr
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8751 Zalakomár, Tavasz
utca 13.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Mezőőri feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
8 Általános, B kategóriás jogosítvány,magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, jogosítvány másolata
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Varga Miklós
nyújt, a 30/620-2516 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalakomár Község Önkormányzat címére
történő megküldésével (8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító
számot: Z/4964/2013 , valamint a
munkakör megnevezését: Mezőőr.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
http://zalakomar.hu - 2013. november 4.
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a
http://zalakomar.hu honlapon
szerezhet.

Zalakomár Nagyközség
Önkormányzata
pályázatot hirdet
Általános karbantartó
munkakör betöltésére.

Zalakomár Nagyközség
Önkormányzata
pályázatot hirdet
Traktorvezető
munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:
Határozatlan idejű foglalkoztatás (3 hónap
próbaidő kikötésével), Teljes munkaidős (heti
40 óra), Közalkalmazotti jogviszony
A munkavégzés helye:
- Zalakomár község intézményei, és közigazgatási területe
- Változó munkahely
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Karbantartási és javítási munkák elvégzése
- Gépjármű vezetése, üzemképes állapotban
tartása, gondozása
- Egyéb intézményi technikai feladatok elvégzése
- Közfoglalkoztatottak munkájának szervezése, irányítása
- Fűnyírási, favágási munkálatok elvégzése
Megbízás feltétele:
Cselekvőképesség, büntetlen előélet, Min.
általános iskola 8. osztály, legalább 1-3 év
karbantartó-ként szerzett szakmai tapasztalat,
B kategóriás jogosítvány
Előny:
helyismerettel rendelkezik, több irányú szakképesítés (villamos, lakatos, gépipari, faipari)
Elvárások:
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés
A pályázathoz csatolni kell:
- A pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok
másolatát, vezetői engedély másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt.
- Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban a Zalakomár
Nagyközség Önkormányzata címére – 8751
Zalakomár, Tavasz u. 13. – Varga Miklós
polgármesternek címezve kell benyújtani. A
borítékra fel kell tüntetni: „Pályázat karbantartó munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. november 25.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók által benyújtott pályázati anyag
alapján a benyújtási határidőt követő soros
testületi ülésen Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. december 16.
Az állás 2014. január 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatosan további információ Varga Miklós polgármestertől kérhető a
+36 30 620-2516 telefonszámon.

Foglalkoztatás jellege:
Határozott idejű foglalkoztatás (2014. 01. 012014. december 31-ig), 3 hónap próbaidővel,
Teljes munkaidős (heti 40 óra), Munkaszerződéssel
A munkavégzés helye:
Zalakomár község intézményei, és közigazgatási területe, Változó munkahely
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kommunális jellegű munkálatok elvégzése, az
ezzel kapcsolatos szállítási feladatok végre
- Traktor vezetése, üzemképes állapotban tartása, gondozása
- Közfoglalkoztatottak munkájának szervezése,
irányítása
- Fűnyírási munkálatok elvégzése
Megbízás feltétele:
Cselekvőképesség, büntetlen előélet, Min. általános iskola 8. osztály, B kategóriás jogosítvány
ill. mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsijára érvényesített vezetői engedély
Előny:
helyismerettel rendelkezik, legalább 1-3 év traktor vezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
Elvárások:
problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés
A pályázathoz csatolni kell:
- A pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok
másolatát, vezetői engedélyek másolatát.
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt.
- Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban a Zalakomár
Nagyközség Önkormányzata címére – 8751
Zalakomár, Tavasz u. 13. – Varga Miklós polgármesternek címezve kell benyújtani. A borítékra fel kell tüntetni: „Pályázat traktor vezető
munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. november 25.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók által benyújtott pályázati anyag
alapján a benyújtási határidőt követő soros
testületi ülésen Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. december 16.
Az állás 2014. január 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatosan további információ
Varga Miklós polgármestertől kérhető a +36 30
620-2516 telefonszámon.
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Zalakomár Nagyközség
Önkormányzata
pályázatot hirdet
Takarító - temetőgondnok
munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege:
Határozatlan idejű foglalkoztatás, 3
hónap próbaidővel, Teljes munkaidős
(heti 40 óra), Munkaszerződéssel
A munkavégzés helye:
Zalakomár község Önkormányzati
Hivatala, Komárváros - köztemető
A munkakörbe tartozó lényeges
feladatok:
A köztemető működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. A temetéssel és a
nyilvántartással kapcsolatos feladatok
ellátása. Önkormányzati Hivatal (8751
Zalakomár, Tavasz u. 13.) takarítása
Megbízás feltétele:
Cselekvőképesség, büntetlen előélet,
Min. általános iskola 8. osztály
Előny:
helyismerettel rendelkezik
Elvárások:
problémamegoldó képesség, önálló
munkavégzés
A pályázathoz csatolni kell:
A pályázó szakmai életútját bemutató
önéletrajzot. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. Nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
címére – 8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.
– Varga Miklós polgármesternek címezve kell benyújtani. A borítékra fel
kell tüntetni: „Pályázat takarítótemetőgondnok munkakörre”.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. november 25.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A pályázók által benyújtott pályázati
anyag alapján a benyújtási határidőt
követő soros testületi ülésen Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő- testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. december 16.
Az állás 2014. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázattal kapcsolatosan további
információ Varga Miklós polgármestertől kérhető a +36 30 620-2516 telefonszámon.
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MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOMRÓL
Október 22-én iskolai ünnepély keretében emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. A megemlékezést a tornateremben tartottuk,
ahol a 7.-8. osztályosok adtak műsort.

A Zalakomári Művelődési Ház is méltóképpen emlékezett a hősökre október 23án, a mára már hagyománnyá vált fáklyás
felvonulással.

Előadásukat korabeli filmbejátszások és
diavetítés is színesítette. Ezek segítségével a
szereplők felelevenítették a forradalom
legfontosabb alakjait, eseményeit, méltó
emléket állítva a harcban elesett hősöknek.
A műsort összeállította és a tanulókat felkészítette: Hajmásiné Török Gyöngyi és
Foricsekné Kovács Szilvia tanárnő

Az eseményt a Zalakomári Általános Iskola, a
TűzSárkányok tűzzsonglőr csoport és a Zalakomári Harmonika Zenekar színesítette.
A felvonulás során a kiskomáromi temetőben
gyertyát gyújtottunk, illetve koszorút helyzetünk el Somogyi Lajos, hősi halott sírjánál.
Ezúton is köszönjük a szereplőknek a programon való közreműködést!
Zalakomári Művelődési Ház

PÁLYAVÁLASZTÁS
Az elmúlt hónap kicsit már a pályaválasztás jegyében is telt. Ennek köszönhetően a
7.-8. osztályosok több ilyen rendezvényen
is részt vehettek.

A hetedikesek pályaválasztási felmérésben és
tanácsadásban részesültek, amelynek során
különböző tesztek kitöltésével tájékozódhattak továbbtanulási lehetőségeikről. Aztán a
két évfolyam ellátogatott Nagykanizsára, a
Hevesi Sándor Művelődési Központba, ahol
a nagykanizsai középiskolák mutatkoztak be.
Nagyon sok szakmával kapcsolatban gyűjthettek információkat, így többek között a
fodrászok, szakácsok, esztergályosok, cukrászok munkájával is megismerkedhettek. Ez a
bemutató nagymértékben nyújtott segítséget
az iskolaválasztás előtt álló nyolcadikosok a
döntésben.

Elkezdődtek a középiskolai nyílt napok is.
Ennek
keretében
szervezett
a
szőcsénypusztai Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola látogatást,
amelyre külön autóbuszt biztosítottak iskolánk tanulói részére. Az érdeklődő hetedikes-nyolcadikos diákok betekintést nyerhettek az iskolában folyó képzésekbe, és a
középiskolások életébe is.
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MIRE ÉRDEMES TÉLEN ODAFIGYELNI ?
A KATASZTRÓFAVÉDELEM FELHÍVÁSA
A tüzelő-fűtő berendezések alkalmazása
Elkezdődött a fűtési szezon. Sajnos, egyre
gyakrabban hívják a katasztrófavédelem
tűzoltó egységeit kéménytűzhöz, füstmérgezéshez, szén-monoxid-mérgezéshez.
Az alábbi tanácsok betartásával a baj
legtöbbször elkerülhető:
- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan
műszaki állapotú tüzelő, fűtő berendezést
használjunk!
- Minden berendezés beszerelését és telepítését bízzuk szakemberre, éljünk a szaktanácsadás lehetőségével egy-egy készülék,
vagy rendszer megvásárlása előtt!
- Az időszakos és kötelező felülvizsgálatok,
ellenőrzések elvégzését is bízzuk megfelelő
szakképesítéssel rendelkező emberre!
- Ne tömítsük el a régi nyílászárókat, ne
takarjuk el a szellőzőket!
- Használjunk szén-monoxid-érzékelő készüléket, mert egy megfelelő eszköz életet
menthet.
-A kémény állapotát előírt időszakonként –
gázüzemű berendezés esetén évente, szilárd
és olajtüzelésű berendezés esetén félévente
ellenőriztessük!
- Tegyük lehetővé a kéményseprők bejutását otthonunkba!
- Gondoskodjunk a tüzelő-fűtő berendezések légutánpótlásról!
- A feltárt hiányosságok megszüntetéséről a
lehető legrövidebb időn belül gondoskodjunk!
- Baj esetén a helyiség átszellőztetése mellett hívjunk azonnal segítséget!
A téli időjárás veszélyeiről
Az időjárási viszonyokra nincs befolyásunk,
azok hirtelen és jelentős mértékben megváltozhatnak, esetenként rendkívüli időjárási
körülmények alakulhatnak ki, ezért nagyon
fontos a következő szabályok betartása:
- Elsősorban tájékozódjunk az aktuális időjárásról, ha lehetőség van, gyakoroljunk!
(Nyílt terepen, üres parkolókban ki lehet

GÁRDONYI GÉZA
EMLÉKNAP

próbálni, csúszós úton hogyan viselkedik
autónk kanyarodás vagy fékezés közben.)
- Állítsunk össze és helyezzünk el az autóban
egy kisebb „túlélő” csomagot, amiben mindig
van étel, ital, takaró, meleg öltözet, hólapát,
vonókötél és zseblámpa.
- Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki állapotú járművel induljon el, különös
tekintettel a gumik állapotára.
- Mindig időben gondoskodjon üzemanyagról!
- Óvatosan válassza meg a sebességet és tartson biztonságos követési távolságot, illetve
vegye figyelembe a megnövekedett fékutat!
- Ne vezessünk fáradtan, kimerülten, mert a
téli korai sötétedés és a fűtött utastér csökkenti reakcióidőnket!
- Ha a katasztrófavédelem egyes útszakaszokra, vagy országos jelleggel riasztást ad ki, arra
kérve a közlekedésben résztvevőket, hogy
csak a legszükségesebb esetben induljanak el,
vegyék komolyan ezt a felhívást és halasszák
el utazásukat!
Az ünnepekhez kapcsolódó tűzesetek megakadályozása
Tűzesetek az adventi koszorúk és a világító
fénysorok elterjedésével szinte egész decemberben, de legtöbbször év végi ünnepek alatt
fordulnak elő.
Ezek többsége odafigyeléssel és a következők betartásával elkerülhető:
- Használjunk füstriasztó érzékelőt és rendszeresen ellenőrizzük az eszköz működőképességét! (elemcsere, tisztítás)
- Mellőzzük a gyertyák használatát a karácsonyfán!
- Minden estben oltsuk el a gyertyát, ha elhagyjuk a helyiséget!
-A téli szünidőben felügyelet nélkül otthon
tartózkodó gyermekek elől a biztonság érdekében zárjuk el a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket!
- Pirotechnikai eszközöket csak az arra kijelölt legális eladóhelyen vásároljunk!
- A petárda használata és birtoklása tiltott!

Az országgyűlés határozata
2013. október 17-ét az egri vár
védőinek a török seregek
felett aratott dicsőséges győzelmének a napját – „ Gárdonyi Géza emléknappá” nyilvánította.

Ebből az alkalomból október 17én reggel rövid kis műsorral
emlékeztünk meg az íróról, és
leghíresebb regényéről, az Egri
csillagokról. A műsorban a 6.a
osztályos tanulók szerepeltek,
akik ismertették Gárdonyi életének legfontosabb állomásait,
majd beszéltek az egri vár védőinek hősies helytállásáról is. A
megemlékezést filmvetítés zárta, amelynek során a tanulók
megtekinthettek egy részletet az
Egri csillagok című filmből.
A műsort összeállította, és a
tanulókat felkészítette:
Bencze Margit tanárnő

KREATÍV KLUB
Október 8-án Lengyák István
tanár úr volt a vendége a kreatív
klubnak. A foglalkozás során
varázskártyát, tüdőerősítő szőrös fenekű rakétát, origami
állatokat készítettek. A délután
vidám, alkotó hangulatban telt.

Varga Miklós

Kiadja: Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13.
E-mail: info@zalakomar.hu
Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta

