
 

 

 

 
 

INGYENES KIADVÁNY 

MEGJELENIK 900 PÉLDÁNYBAN 

IV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 

2014. ÁPRILIS 

MÁRI HÍRMON  

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

PARKAVATÓ 

Nagyon kedves és szívet 
melengető ünnepségre került 
sor az önkormányzat részéről 
2014. március 22-én délután a 
verőfényes napsütésben. 
„Egymással Egymásért” 
Testvér-települési 
emlékparkot avattunk a 
Kossuth utcában, a régi 
játszótér helyén. 

Amíg az ünnepség megnyitójára 
várakoztunk, körülnéztem a 
nagyon szépen elrendezett és 
kialakított parkban. Ahogy 
nézelődtem, ekkor mintha egy 
régi mozifilm indult volna el, 
megjelentek, felelevenedtek 
gyermekkorom emlékei a helyről. 
Itt nőttem fel a közelben. 
Pappajtája! Igen a környékbeliek 
így hívták a helyet, mint 
tudvalevő a háború előtt ez a 
terület a budapesti Papnevelde 
birtoka volt és itt egy nagy pajta 
épület állt, amit a háború után 
valamennyire kibővítve és 
átalakítva egy ideig 
gépműhelyként használtak. A 
környezet bizony nagyon csak 
nem így nézett ki, mint most, 
mondhatnám rendezetlen, nagyon 
elhanyagolt volt. Nekünk, akkori 
gyerekeknek mégis egy 
csodavilágot jelentett a szabadon 
hagyott, félig szétszedet gépek 
között játszani. Sokszor nem 
veszélytelen mutatványokat végre 
hajtva másztunk fel az 
elevátorokra, cséplőgépekre és a 
szétszedet gépekre. Külön élmény 
volt, amikor „szomorú” Józsi bácsi 
a Hoffer traktor orra alá dugta a 
melegítő lámpát és a hatalmas 
lendkerék megforgatásával 
elindította a „körmöst”. Az igazi 
élmény az volt, amikor föl is 
ülhettünk a traktorra, amit néha 
megengedett nekünk is. 
folytatás a 2. oldalon 

Varga Lajosné: Anyák napjára 

Anyám, Anyám, Édesanyám, Te vagy a világon a legdrágább. 
Te adtál nekem életet, nélküled én most nem létezem. 

Ha arcomon lázrózsa ült, Te lecsókoltad. 
Fáradságot nem ismertél, értem fáradoztál. 

 
Drága Mamám, Mamikám! Te felnevelő dajkám. 

Köszönök néked mindent, amit értem tettél. 
Ti ketten vagytok a világon a legdrágább kincsem. 
Mit mondhatnék mást: KÖSZÖNÖM NÉKTEK! 

 

KÖRZETI RAJZVERSENY A 
ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN 
 

„A táj, ahol élünk” címmel hirdetett 
iskolánk körzeti rajzversenyt, amelyre öt 
iskolából érkeztek alkotások.  
A felhívásra iskolánk tanulóin kívül még 
csapi, zalakarosi, zalaapáti és sármelléki 
diákok küldtek be szebbnél-szebb 
munkákat. Az idei tanévben nem csak 
alsósok, de a felső tagozatosok is 
pályázhattak, így összesen 114 alkotás 
érkezett. 
A legszebb képeket készítő diákok 
oklevélben és könyvjutalomban is 
részesültek. Ezen kívül a helyi alkotások 
közül a Szülői Munkaközösség is 
jutalmazott kettőt: az alsó tagozatosoknál: 
Romhányi Richárd a felsősöknél pedig 
Köncz Csilla kapta az elismerést. 
A rajzpályázatra érkezett összes munkából 
kiállítást rendeztek be iskolánk emeleti 
aulájában, amely április végéig lesz 
megtekinthető. 

Eredmények a 6. oldalon 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS 
Április elején iskolánk ötven alsós 
kisdiákjai a nagykanizsai Hevesi 
Sándor Művelődési Ház szervezésében 
színházlátogatáson vehetett részt. A 
gyerekek a Mirkó királyfi című 
mesejátékot tekintették meg a 
budapesti Magyar Népmese Színház 
előadásában.A természetes anyagokból 
készült, népmesei hagyományokat 
idéző díszletben sorra tűntek fel az 
ördögök, boszorkányok, a jó királyok 
és a gyémánt palota. A mesejátékot 
élőzene is kísérte. 

KEDVEZMÉNYES HULLA-
DÉKGYŰJTŐ EDÉNY 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
2014. május 1-től kedvezményesen 
vásárolható 120l-es hulladékgyűjtő 
edény bruttó 3810 Ft-os áron. A ked-
vezményes edények vásárlására annak 
az ingatlantulajdonosnak van lehető-
sége, akinek jelenleg nincs edénye. 
Vásárolni ügyfélfogadási időben lehet 
a hivatalban. (8751 Zalakomár, Tavasz 
u. 13.) 
 



 

PARKAVATÓ 
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A Szabó Laciék háza mögött (ami most is 
ott áll, csak nem ők lakják) volt egy 
mindig szépen rendbetartott füves rész, 
ami alkalmat és lehetőséget biztosított a 
focizásra, hancúrozásra. Természetesen a 
jó időkben ezt soha nem hagytuk ki. De 
hát nem az egész terület volt ilyen szép 

állapotban, mert egy részén hatalmas 

vadnarancs és akácfák nőttek és nagy, 
bozótos rész szegélyezte a „pappajta” 
környékét. Ez viszont nagyon jó 
lehetőséget biztosított arra, hogy a nyári 
szünetekben kiváló búvó helyeket 
alakíthassunk ki, és esetenként bizony 
nem igazán a szülőknek tetsző dolgokat 
is műveljünk itt. Néha bizony halvány, 
kékes színű füst gomolygott a bokrok 
között. Ugyanis, ha valamelyikünknek 
volt két forintja, akkor 1,60-ért vettünk 
egy doboz cigarettát 40 fillérért pedig 
egy doboz gyufát, és bizony kipróbáltuk 
a „cigizést”, de hát ki nem? Nem mindig 
volt viszont két forintunk, igencsak meg 
kellett indokolni, hogy mire is kapjunk a 
szüleinktől, természetesen nem 
cigarettára. Rajtunk viszont nem lehetett 
kifogni, ha nem kaptuk meg a pénzt, 
megoldottuk azt is, mert bebújtunk a 
tyúkólba, összeszedtünk 4-5 db. tojást, 
aztán a Naca néninél (Ő volt a felvásárló) 
eladtuk 50 fillérért darabját. Bognár 
Bandi, akkor már nagyfiúként, azért 
mindig vigyázott és odafigyelt ránk, a 
kisebbeket (Szabados Csaba, Hegedüs 
Laci) megvédte a durvább kalandoktól. 
Bizony nem egyszer kaptunk össze, ami 
ugye nem volt nehéz olyan gyerekekkel, 
mint a Szabados Pista (Csirke Pisti), vagy 
a Gerencsér Laci (Muszka), illetve 
mindannyian, amilyen csintalan 
gyerekek voltunk, de hát Bandi 
atyáskodása mindig rendet teremtett 
köztünk. Mindezek ellenére, nem 
egyszer bizony sírás lett a játék vége. 
Aztán megnőttünk mi is, a gépműhelyt 
pedig később felszámolták, a nagy fákat 
kivágták, valamennyire rendezték  

a területet, majd a Községi Tanács egy igazi, 
„szoc-reálos” játszóteret alakított ki, amit az évek 
során „sikerült” eléggé tönkre tenni. 
És itt véget is ért a múltbéli kalandozásom, már 
kezdődik is az ünnepség. Mivel a községünknek 
nagyon komoly, aktív, jó kapcsolata alakult a 
Magyarországtól elcsatolt felvidéki 
Krasznahorkaváralja, a kárpátaljai Tiszapéterfalva, 
az erdélyi Csíkszentkirály a délvidéki Lukácsfalva, 
valamint Magyarország területéről Berekfürdő 
településekkel, a képviselőtestület úgy határozott, 
hogy maradandó emléket állít ennek az évek 
ótatartó szoros kapcsolatnak. Mégpedig egy jól 
megtervezett, rendezett, szép park kialakításával, 
ami a falu ékessége is lesz, illetve ezzel is erősítve 
a magyarságunk együvé tartozását is. Így, a régi 
játszóteret felszámoltuk, mely helyett az uniós 
szabványnak megfelelő szép, új játszóteret 
alakítottunk ki a futballpálya mellett. Az avatón 
Varga Miklós polgármester úr köszöntője után 
tájékoztatást adott a park kialakításáról, annak a 
pályázaton nyert költségeiről. Majd Cseresnyés 
Péter úr, országgyűlési képviselő, Nagykanizsa 
város polgármestere méltatta a 
kezdeményezésünket. 
Ez után pedig, hogy a park méltó legyen a 
kezdeményezéshez, és hosszú ideig betöltse 
szerepét, amiért megépítettük, mindegyik 
település küldötte fát ültetett. Kívánva azt, hogy 
gyökerezzenek meg, a gyökerek kössenek össze 
bennünket, hogy semmilyen politikai erő ne 
téphesse szét ezeket a kötelékeket. Az utódaink 
pedig ápolják ezt a helyet és látogassák az 
elültetett fákat és büszkén mondhassák, amikor 
megállnak a lombjaik alatt: ezt az én édesapám, 
nagyapám vagy az én falumban élők ültették. 
Az emlékpark avató csak egy része volt a hétvégi 
ünnepségnek, hiszen ebben az időben került 
megrendezésre a XXXI. Nemzetközi Sporttörténeti 
Konferencia a Közép-európai Sportakadémia 
keretében, amely ugyancsak több érdekességet is 
tartogatott számunkra. Amikor Kiss János, az 
Európai Sport Hagyományőrző Egyesület elnöke 
kezdeményezésére szóba került a konferencia 
megrendezése, Varga Miklós polgármester úrnak 

az a kiváló ötlete támadt, hogy a 
parkavatóhoz kapcsolódóan, a 
testvértelepülésekhez kötődő neves 
sportolókat is kellene meghívni a 
határainkon túlról is. Az elképzelést 
tettek követték.  
21-én (pénteken), Hegedüs Csaba a 
100. magyar olimpiai bajnok, a 
Magyar Birkózó Szövetség elnöke 
tartott izgalmas, élményekben 
gazdag beszámolót élete 
sporttevékenységéről.  
Szombaton Kiss Jánostól 
hallhattunk előadást Zalakomár 
sporttörténetéről. Majd Csiki 
András, Hargita Megyei 
Sportigazgató mesélt a Csíkszereda 
jégkorong történetéről, amit Antal 
Előd 275- szörös válogatott 
jégkorongozó személyes 
élményeivel támasztott alá. 
Somlai Attila fiatal sportújságíró a 
magyar edző legendák munkájának 
kulisszatitkaiba avatta be a 
hallgatóságot. A Délvidéki Tóth 
Margit, teke világbajnok 
Bácskatopolyáról, a valamikori 
Jugoszláviai teke sport viszonyait 
vázolta sportkarrierjének 
történetével. A Horvat Meštrovič 
Franc Szlovéniából, a Lendvai 
Sportszövetség Nemzetközi 
Komisiju elnöke a korabeli 
Muravidék sport múltját 
elevenítette fel. Végezetül pedig a 
Berekfürdőhöz kötődő Mecser 
Lajos hosszútávfutó mesélt 
élményeiről. 
Maradandó élményt nyújtott ez a 
hétvégi eseménysorozat. 
Reménykedem, hogy a képviselő-
testület az emlékpark kialakításával 
hozzájárult községünk arculatának 
egyre szebbé és rendezetté 
tételéhez. 

Hatos Tibor 
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VÉGÉHEZ KÖZELEDNEK 
A TÉLI KÖZMUNKA 

PRORAMOK 
Zalakomárban a téli 
közfoglalkoztatás keretében 2013. 
november 01-től több programelem 
kertében összesen 227 fő 
munkavállaló került felvételre. A 
programok megvalósításához az 
Önkormányzat 98 millió forint 
támogatást kapott. Ez az összeg 
fedezi a közfoglalkoztatottak 
munkabérét, illetve az 
Önkormányzat jelentős eszköz és 
gépbeszerzést tudott megvalósítani 
a feladatok elvégzéséhez. 
A közfoglalkoztatottak jelentős 
része 2013. december 01-től 2014. 
március 24-ig képzésen vett részt, 
majd ezt követően hozzáfogtak a 
község közigazgatási területén 
adódó aktuális munkálatokhoz. 
Ennek keretében folyamatosan 
végzik a csapadékvíz elvezető árkok 
tisztítását, a közterületeken a 
hulladék összegyűjtését. Az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 
fás területekről begyűjtötték a 
következő évre szükséges tűzifát. A 
község külterületeiről a tavalyi év 
óta illegálisan elhelyezett hulladék 
ismételten összegyűjtésre, majd 
elszállításra került. A program 
keretében elkezdődött a Kossuth 
utcai járda felújítása, melynek során 
felszedik a régi, elcsúszott 
betonlapokat, és azokat újból, 
egyenletesen helyezik vissza. A 
Kossuth utcán kívül felújításra 
kerül még a Kossuth utcát a 
Bercsényi utcával összekötő 
Kiskomáromi temető melletti 
gyalogjárda is. 
A korán beköszöntő tavaszias 
időjárás miatt meg kellett kezdeni a 
község zöldterületein a fűnyírást. 
Az Önkormányzat fóliasátraiban 
nevelt virágpalánták kiültetéséhez 
előkészítették a sziklakerteket, 
valamint a közterületi 
virágágyásokat. Az időjárás 
függvényében elkezdődik a virágok 
kiültetése is.           -önk 

 

A VERS ÜNNEPE 

A komputer korszak 
beköszönte óta egyre 
kevesebbet olvasunk. 
Verset még kevesebben. 
Pedig a kazinczys 
tisztaságú és hangzású 
szép magyar beszéd 
magasan felette áll a mai 
argónak. Ezért is 
csodálatos dolog 
megemlékezni Április 11-
rő, József Attila 
születésnapjáról, a vers 
ünnepéről. Mint ahogy 
tették számtalan helyen ez 
évben is országszerte az 
óvodákban, az iskolákban, 
és a művelődési 
intézményekben. 

Jómagam az ünnep délelőttét 
díszvendégként a 
nagykanizsai Rózsa utcai 
iskola ünnepségén töltöttem, 
ahol az a megtiszteltetés is 
ért, hogy tizedik osztálytól 
felfelé a kortárs irodalmi 
tananyag között tanítják az 
én költészetemet is, a pár éve 
elhunyt Pék Pállal együtt. S 
mivel délutánra meghívást 
kaptam, örömmel fogadtam el 
a zalakomári művelődési ház 
kiváló kezdeményezésének, a 
helyi költészet napi 
szavalóverseny zsűri 
elnökségét. Zsűri 
tagtársaimmal, Kocsis Edit 

 

24 órás felolvasás utolsó percei 

előadóművésszel, és 
Hatos Tibor 
zalakomári 
alpolgármesterrel, 
örömmel konstatáltuk 
a nagy érdeklődést, 
hiszen óvodás, alsó és 
felső tagozatos diákok 
mellett, kettő felnőtt 
versmondó is előadta a 
magyar irodalomból 
választott kedvenc 
versét.  Több mint 
ötven, szebbnél szebb 
produkció hangzott el, 
és tette nehézzé a zsűri 
munkáját. Az óvodás 
apróságok bája és 
lelkesedése mellett, az 
alsósok útkeresése, a 
felső tagozatosok 
pedagógushatásra kellő 
művészhatású, kiváló 
beszédtechnikájú 

előadásai, és a felnőttek 
példamutatásra is méltó, 
kiváló előadásai 
összességében már 
jelentéktelenné is tette a 
sorrendet, hiszen minden 
versmondó, már – már 
csillogó szemmel, -való 
világ- mentesen, hitelesen, 
tiszta szívvel ünnepelte a 
verset, a magyar irodalmat, 
a szép magyar beszédet! 
Köszönet érte minden 
részvevőnek, a felkészítő 
pedagógusoknak, és a helyi 
szervezőknek, akik nem 
mellesleg egy huszonnégy 
órás vers-maratonnal 
folytatták az idei költészet 
napi megemlékezést… 

Riersch Zoltán  

Krúdy-díjas író, költő, 

szerkesztő 

Eredmények 

Ovisok: 

1. Kocsis Boglárka 

2. Horváth Zalán 

3. Szolnok Márk 

Alsósok: 

1. Horváth Annabella 

2. Hörcsöki Aliz 

3. Bogdán Attila 

Különdíj: Bogdán Erika 

Felsősök: 

1. Opra Rebeka 
Váradi Veronika 
(Galambok) 

2. Horváth Stefánia 

3. Lajos Petra 

Különdíj: Bogdán Mária 

Felnőttek: 

1. Géczi Zita 
Lutor Katalin 

Versíró verseny 

A zsűri dicséretében 
részesült Lajos Petra 

1. Lutor Katalin 

2. Géczi Zita 

3. Varga Lajosné 

Mindenkinek 
köszönjük a 
részvételt! 

 

Rajzverseny eredményei 

a 4. oldalon 
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AZ ÁPRILIS 6-ÁN MEGTARTOTT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
 VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI SZAVAZÓKÖRÖNKÉNT 

  
1. 

Kiskomárom 

2. 

Hivatal 

3. 

Komárváros 

 
választásra 
jogosultak 

száma 

692 740 787 

 
leadott 

szavazatok 
száma 

244 359 316 

 
érvényes 

szavazatok 
száma 

233 357 313 

 részvételi arány 35.26 % 48,51 % 40,15% 

Domokos Zsolt EP 0 0 0 

Piskor József Zoltán ÖP 0 2 0 

Cseresnyés Péter FIDESZ-KDNP 111 112 180 

Bogdán Zoltán MCP 6 0 4 

Járási István 
A HAZA NEM 

ELADÓ 
2 0 0 

Somogyvári László MRPP 0 0 0 

Kucséber Ervin FKGP 0 0 0 

Pásztori Patricia SEM 0 0 0 

Barna Magdolna KTI 5 11 8 

Gayer András Rikárd NOP 0 0 1 

Göndör István 
MSZP-

EGYÜTT-DK-
PM-MLP 

35 91 39 

Sándor József SMS 0 1 0 

Zakó László JOBBIK 72 130 77 

Molnár István JESZ 0 1 4 

Marton Krisztián AQP 0 0 0 

Tringer Ferenc Péter LMP 2 9 0 

 

RAJZVERSENY 
EREDMÉNYEI 

 
A Költészet hete 
alkalmából meghirdetett 
„Rajzold le a kedvenc 
versed” elnevezésű 
rajzversenyre rengeteg 
alkotás érkezett, nagy 
örömünkre nemcsak 
Zalakomári pályázóktól.  
 
A zsűri értékelése alapján 
a következő eredmények 
születtek:  

Ovisok 
1. Kispál Viktória 
(Galambok) 
2. Gerencsér Sára 
(Galambok) 
3. Kovács Barnabás 
(Galambok) 
 
Különdíj: Lipkovics 
Hanna (Zalakomár) 

1-2. osztály 

1. Molnár Attila 
(Zalakomár) 
2. Anger Lili (Zalakaros) 
3. Bogdán Ádám (Csapi) 
 
Különdíj: Eisenschreiber 
Anna (Zalakaros) 

3-4. osztály 

1. Hári Fanni (Piarista) 
2. Orsós Imre 
(Zalakomár) 
3. Horváth Zsolt Gusztáv 
(Zalakomár) 
 
Különdíj:  
Mátés Hanna (Piarista) 

Felsősök: 
1. Opra Rebeka 
(Zalakomár) 
2. Bogdán Krisztina 
(Csapi) 
3. Bali Antónia 
(Zalakaros) 

Köszönjük a 
részvételt! 

MűvHáz 



A PÁRTLISTÁKRA LEADOTT SZAVAZATOK SZÁMA 
SZAVAZÓKÖRÖNKÉNT 
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1. 

Kiskomárom 

2. 

Hivatal 

3. 

Komárváros 

MCP 2 0  2  

A HAZA NEM ELADÓ 
MOZGALOM PÁRT 

1 0 
 0  

SERES MÁRIA 
SZÖVETSÉGESEI 

0 2 
 0  

FÜGGETLEN 
KISGAZDAPÁRT 

0 0 
 1  

ÚDP 0 0  0  

FIDESZ-KDNP 116 116  180  

SEM 0 0  0  

LMP 1 9  2  

JESZ 0 0  4  

ÚMP 0 0  0  

MUNKÁSPÁRT 1 1  1  

SZOCIÁLDEMOKRATÁK 0 2  0  

KTI 0 4  4  

EGYÜTT 2014 0 3  0  

ZÖLDEK PÁRTJA 0 1  0  

ÖSSZEFOGÁS 0 0  0  

MSZP-EGYÜTT-DK-PM-
MLP 

37 87 
 40  

JOBBIK 79 133  81  

 

IGRICEK KONCERT 
 
Hangulatos koncenrtre került sor március közepén 
iskolánkban, amelyen a tanulók a nagykanizsai Igricek 
együttes műsorát tekinthették meg. 
 

A műsorban ismert és kevésbé ismert magyar költők megzenésített 
versei hangzottak el. A jó hangulatú koncertet közös produkció zárta, 
amelybe az együttes tagjai bevonták a gyerekeket is. 

 

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES 
FORRADALOMRÓL ÉS 

SZABADSÁGHARCRÓL 

 

Március 14-én iskolánk 
tornatermében ünnepi 
megemlékezésre került 
sor, amelyen az 1848/49-
es forradalom és 
szabadságharc 
legjelentősebb alakjait és 
eseményeit idéztük fel. 
A műsorban a 4. évfolyam 
diákjai szerepeltek, és 
versekkel, jelenetekkel, 
tánccal elevenítették fel 
nemzeti ünnepünk 
legfontosabb eseményeit. 
A műsort összeállította, és a 
tanulókat betanította: 
Porgányiné Henrich  

Piroska, Győrfyné Bándi 
Zsuzsánna és Perényi 
Ildikó tanítónő. 
A megemlékezéshez 
kapcsolódva az iskolai 
hagyományokat 
tiszteletben tartva a 
diákönkormányzat tagjai 
koszorút helyeztek el a 
komárvárosi temetőben 
Péntek György 48-as 
honvéd sírjánál. 
Ezzel a gyerekek 
emlékeztek a 
szabadságharcban 
résztvevő komárvárosi és 
kiskomáromi katonákra is. 
 

A VÍZ VILÁGNAPJA 

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy megemlékezünk 
„A víz világnapjá”- ról. Az idén többféle program közül is 
választhattak a gyerekek: Volt filmvetítés, amelyen a vízzel 
kapcsolatos filmet nézhettek meg a felsősök, illetve 
rajzfilmet az alsósok. Emellett az 1.-2. osztályosok színezőt 
kaptak, a 3.-4. osztályosok különböző technikák 
alkalmazásával akváriumot készíthettek.Ezután minden 
gyerek részt vehetett az iskola udvarán szervezett vízzel 
kapcsolatos ügyességi játékokban is, ahol volt többek 
között vízhordás és vízzel célba lövés is. 
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KÖRZETI RAJZVERSENY A ZALAKOMÁRI 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Eredmények 

ALSÓ TAGOZAT 

1. osztály 
I. Szeglet Bálint - Gábor 
Áron Ált. Isk. Zalaapáti 
II. Orsós Zlatko – Csapi 
Általános Iskola 
III. Ugyan Amália - Gábor 
Áron Ált. Isk. Zalaapáti 

2. osztály 
I. Romhányi Richárd - 
Zalakomári Általános 
Iskola (felkészítő: Kocsis 
Mátyásné)  
II. Potyondi Ádám - 
Sármelléki Általános Iskola 
III. Farkas Roxána Éva - 
Csapi Általános Iskola 

3. osztály 
I. Koller Helén - Gábor 
Áron Ált. Isk. Zalaapáti 
II. Horváth Lili - Móra F. 
Ált Iskola Zalakaros 
III. Molnár Gréta - 
Zalakomári Általános 
Iskola (felkészítő: Ivanics 
Jánosné) 

4. osztály 
I. Kovács Blanka Sára - 
Gábor Áron Ált. Isk. 
Zalaapáti 
II. Szücs Dóra - Gábor Áron 
Ált. Isk. Zalaapáti 
III. Baranyai Csaba Károly - 
Csapi Általános Iskola 

Különdíj: 
Kovács Blanka Sára - Gábor 
Áron Ált. Isk. Zalaapáti  
Barnucz Péter László  - 
látássérült 

 

FELSŐ TAGOZAT 

5. osztály 
I. Fehér Donát - Gábor 
Áron Ált. Isk. Zalaapáti 
II. Tóth Nikolett - Gábor 
Áron Ált. Isk. Zalaapáti 
III. Losonczi Lilla - 
Zalakomári Általános 
Iskola (felkészítő: 
Hajmásiné Török Gyöngyi) 

 

6. osztály 
I. Horváth Stefánia Réka - 
Zalakomári Általános 
Iskola (felkészítő: 
Hajmásiné Török Gyöngyi) 
II.  Csöndör Kamilla - Móra 
F. Ált Iskola Zalakaros 
III. Szőke Renátó - 
Zalakomári Általános 
Iskola (felkészítő: 
Hajmásiné Török Gyöngyi) 
 
7. osztály 
I. Tóth Csenge - 
Zalakomári Általános 
Iskola 
(Felkészítő: Hajmásiné 
Török Gyöngyi) 
II. Kovács Luca - Móra F. 
Ált Iskola Zalakaros 

 

8. osztály 
I. Zámbor Cintia - Sík 
Sándor Róm. Kat. Ált. Isk. 
Zalaszabar 
II. Köncz Csilla - 
Zalakomári Általános 
Iskola (Felkészítő: 
Hajmásiné Török Gyöngyi) 
III. Illés Roland - Sík 
Sándor Róm. Kat. Ált. Isk. 
Zalaszabar 

 

 

"RAVASZABB VAGY MINT A RÓKA” 

Jó pár hetes felkészülés után március 
21. én a Zalakomári Általános Iskola 
8 fős csapata (Köncz Péter, Kardics 
József, Hörcsöki Aliz, Lakatos 
Tamara, Horváth Viktória, Szőke 
Renátó, Szalavári Csaba, és Köncz 
Csilla) szép eredménnyel vett részt a 
sármelléki általános iskola 
"Ravaszabb vagy mint a róka" című 
versenyén! A versenykiírás szerint a 
tanulóknak csapatzászlóval, egy 
általuk írt és előadott verssel, és egy 
olyan találmánnyal kellet készülnie, 
amely segíti a rókát a vadászatban! 
A versenyt viszonylag hosszú 
felkészülési időszak előzte meg, 
melynek során a gyerekek álarcokat, 
jelmezeket készítettek és próbáltak. 
Ebben a munkában Ács Eszter tanító 
néni volt a segítségükre. 
A gyerekeknek találmányként 
sikerült kifejleszteni a tyúkdetektor 
2014-es csúcsmodellt, amely begyűjti 
és felerősíti a tyúkok hangját a 
beépített mikrofon segítségével, 
majd az iránytű odavezeti a rókát a 
zsákmányhoz.   
A csapatot Bedenek Gábor felsős 
tanár, és Ivanics Jánosné alsó 
tagozatos tanító néni készítette fel, 
majd kísérte el a versenyre.  
A verseny jó hangulatban zajlott, 
elsőként a verset kellet elmondani,  

 

majd a csapatzászlót 
bemutatni. Ezután a gyerekek 
évfolyamonként egyesével egy 
feladatlapot töltöttek ki, majd 
végül a csapat által készített 
találmány került bemutatásra! 
Egyéniben Szőke Renátó 6B 
osztályos tanuló ért el 2. 
helyezést, akinek ezúton is 
gratulálunk!  
Az egész versenyről 
elmondható, hogy nagyon jó 
hangulatban zajlott, a rendező 
iskola megvendégelt mindenkit 
és gondoskodott arról, hogy 
egyetlen gyermek se hagyja el 
rossz szájízzel helyszínt!  Végül 
mindenki kapott valami kis 
ajándékot, oklevelet, sőt még 
egy zacskó Chip-chips is jutott 
a gyerekeknek, melyet a 
kisebbek a buszon hazafelé 
mosolygós arccal fogyasztottak 
el!  
Összességében nagy élmény 
volt ez mindenkinek, jövőre is 
megyünk, úgyhogy a 
szorgalmas és jó tanulók 
készüljenek, mert közülük 
fogják a tanár nénik és tanár 
bácsik összeállítani a jövő évi 
csapatot, akik képviselhetik 
iskolánkat! 

Az elmúlt hónapban tanulóink 
számos szép eredményt értek el 
mind tanulmányi, mind 
kulturális téren:  
 
A tanulásban akadályozott tanulók 
megyei szépíró versenyén Andrasek 
Ferenc 2. b osztályos tanuló 
eredményesen szerepelt, és bejutott 
az országos döntőbe. (felkészítő: 
Kocsis Mátyásné) 
 
A nagykanizsai Rozgonyi Úti 
Általános Iskola által szervezett 
Arany János Szavalóversenyen Opra 
Rebeka 6.a osztályos tanuló a 
városkörnyéki diákok mezőnyében 
1. helyezést ért el. (Felkészítő: Hatos 
Eszter) 
A zalakarosi Móra Ferenc Általános  

 

EREDMÉNYESEN SZEREPELTEK 

Iskola által szervezett 
prózamondó versenyen 
Bogdán Attila 2. b osztályos 
tanuló a korosztályában 1. 
helyezést ért el. (felkészítő: 
Kocsis Mátyásné) 
 
Ugyancsak itt, Zalakaroson 
rajzversenyt is hirdettek, 
amelyen Balázs Fanni Veronika 
5. b és Horváth Stefánia Réka 
6.a osztályos tanulók 2. 
helyezést értek el a 
korcsoportjukban. (felkészítő: 
Hajmásiné Török Gyöngyi) 

 

Iskolánk ezúton is 

gratulál nekik! 
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Az 1998. október 18-án 
megtartott választáson 2 
polgármester-jelölt és 18 
képviselő-jelölt indult. A 
leadott szavazatok alapján a 
következő képviselő-testület 
kapott megbízást a 
következő négy évre: 
polgármester: Varga Miklós 445, 
képviselők: Bedővári Pál 397, 
Bali László 371, Boda Gábor 338 
/időközben lemondott 
mandátumáról, helyére a 
következő legtöbb szavazatot 
kapott Druskóczi Ferenc 315 
került 2001. január 24-én/, 
Fodor Ernő 435, Hatos Tibor 
438, Hegedüs László 338, Lakner 
Lajos 526, Marton Józsefné 355, 
Dr. Mihalics Tibor 467, Dr. 
Niklesz Tibor 437, Szabadics 
Zoltán 378 szavazat. 

1999-ben befejeződött a 
tornaterem építése és 
befejezéshez közeledett az új 
óvoda építése is. Ezekre a 
beruházásokra 87.064 ezer Ft-ot 
fizettünk ki. Ebben az évben 
épült 5.403 ezer Ft-os költséggel 
a Kiskomáromi temetőhöz 
vezető aszfaltos út. 
Összességében felújításra, 
fejlesztésre 95.509 ezer Ft-ot 
költöttünk. 
Július 1-én, Zalakomár 
„születésének” 30. évfordulóján 
avattuk fel községünk címerét 
és zászlaját. 
Orbán Ildikó tervező így írta le 
a címert: Álló, kék színű, 
pajzsderékban ezüstcsíkkal 
vágott, kerek talpú a pajzs a 
címer. A kerek talpú 
pajzstalpon három ezüstfonál 
mesteralak, a pajzstalp közepén 
álló ezüstvár címerképpel. A 
pajzsderék közepén félbevágott 
arany búzakévén álló, széttárt 
szárnyú aranysas a címerkép. A 
címer fő színe a kék, a víz, az ég 
kékje, a másik az ezüst, mely az 
Alba Curia fehér színére utal. A 
sas színe a heraldikai 
szabályokhoz igazodik: 
aranyszínű. A sas jelenleg 
Zalakomár védett madara, 
természetes környezetében 
megtalálható. 

A képviselő-testület 9/200. 
(V.26.) számú rendeletével 
fogadta el az 199. évi 
gazdálkodásról szóló 
zárszámadást: 

Bevétel: 306.600 ezer Ft 
Kiadás:  296.196 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 10.254 ezer Ft 
A vagyon értéke 1999. 
december 31-én 332.633 ezer Ft. 

 

2000-ben januárban fejeződött 
be az óvoda építése 4.409 ezer 
Ft-ból és felújításra került 1.457 
ezer Ft-os költséggel a 
Komárvárosi orvosi rendelő. 
Felújításra fejlesztésre összesen 
11.149 ezer Ft került 
felhasználásra. Jelentősebb tétel 
volt még a 6 db iskolai 
számítógép 904 ezer, hangosítás 
szintén az iskolába 685 ezer, 
riasztó szerelése az óvodába és a 
Polgármesteri Hivatalba. 
Az államalapítás ezeréves 
évfordulója alkalmából a 
Magyar Köztársaság 
Országgyűlése megalkotta a 
2000. évi I. törvényt Szent 
István államalapításának 
emlékéről és a Szent Koronáról, 
Millenniumi Zászlót 
adományozott a településeknek. 
Zalakomárban a zászló 
ünnepélyes átadására a 
tényleges ezredforduló napján 
2000. december 31-én került sor 
a Római Katolikus 
Templomban. Az ünnepségen a 
helyi általános iskola tanulói 
adtak színvonalas műsort.  
Az ünnepség keretében 
kitüntető díjak átadására is sor 
került a 21/2000. XI.29.) számú 
önkormányzati rendelet 
alapján: 83/2000. (XII.12.) sz. 
határozatával  Zalakomár 
Község Önkormányzata 
„Zalakomár Díszpolgára” 
címet adományozott Dr. Kalász 
Mátyás volt körzeti főorvos 
részére a községben végzett 
több évtizedes áldozatos 
gyógyító munkája és közéleti 
tevékenysége elismeréseként. A 
képviselő-testület poszthumusz 
„Zalakomárért” kitüntető díjat 
84/2000. (XII.12.) sz.  

 

határozatával Tibol Gerencsér 
József volt Művelődési Ház 
vezető részére a községben 
végzett több évtizedes kulturális 
és közéleti tevékenysége elis-
meréseként, 85/2000. (XII.12.) 
sz. határozatával Dr. Józan 
István volt körzeti főorvos 
részére a községben hosszú 
éveken keresztül végzett áldo-
zatos gyógyító munkája és 
közéleti tevékenysége elismeré-
seként adományozott. A kitün-
tetéseket özvegyeik vették át.  
86/2000. (XII.12.) sz. határozatá-
val  Teke Ilona gyógyszerész 
részére a községben hosszú 
éveken át végzett áldozatos 
gyógyszerészeti tevékenységé-
nek elismeréseként adományo-
zott a képviselő-testület „Zala-
komárért” kitüntető díjat. 
A 2000. évi gazdálkodásról szóló 
zárszámadást a képviselő-
testület 6/2001. (IV.27.) számú 
rendeletével hagyta jóvá. 

Bevétel: 295.887 ezer Ft 
Kiadás:  286.886 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 8.173 ezer Ft 
A 2000. december 31-i állapot 
szerinti vagyont a 
könyvvizsgáló által felülvizsgált 
mérleg adatai alapján 352.113 
ezer Ft-ban állapította meg. 
 
2001. évben 32.722 ezer Ft-ot 
költöttünk felújításokra 
fejlesztésekre. A korábban 
Kiskomáromi óvodaként 
működő Petőfi u. 6. sz alatti 
épületben Idősek Klubja és 
védőnői tanácsadó került 
kialakításra 2.338 ezerért, 
felújítottuk a Komárvárosi 
Idősek Klubját 2.328 ezer 
összeggel. 18.293 ezer Ft-ból  az 
Árpád utca keleti oldalán 
megépült a kerékpárút második 
üteme. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 25 db udvari 
WC megépítésére nyert 2.101 
ezer Ft-ot, melynek bonyolítását 
is nekünk kellett elvégezni. 
A július 1. szombatján rendezett 
Falunapon a képviselő-testület 
54/2001. (V.23.) sz. 
határozatával poszthumusz 
„Zalakomár Díszpolgára” 
címet adományozott Újvári 
István pedagógus részére 
Zalakomárban végzett több  

évtizedes pedagógusi 
munkájának 
elismeréseként, valamint 
Kiskomárom és 
Komárváros községek 
történetének 
feldolgozásáért. A 
kitüntetést özvegye vette 
át. 
55/2001. sz. határozattal 
„Zalakomárért” kitüntető 
díjban részesült Király 
Irén tanárnő a községben 
végzett több éves 
pedagógusi munkája, az 
iskola kulturális életének 
fellendítése és a 
zeneoktatás területén 
végzett kiemelkedő 
tevékenysége 
eredményeként.  
56/2001. sz. határozattal 
Kator Béla pedagógus 
több évtizedes oktatói-
nevelői tevékenységének, 
különösen az asztalitenisz 
és tollaslabda sportágak 
meghonosításáért, a 
sportolók hatékony 
felkészítésével elért 
eredmények elismeréseként 
poszthumusz 
„Zalakomárért” kitüntető 
díjban részesült, melyet 
özvegye vett át. 
57/2001. sz. határozatával  
„Zalakomárért” kitüntető 
díjat adományozott a 
képviselő-testület a 
Zalakomári Körzeti 
Általános- és Zeneiskola 
Nevelőtestülete részére a 
községben az elmúlt 
évtizedek alatt az 
intézmény tanulóinak 
oktatása, képzése, 
kulturális és sportélet 
szervezése terén végzett 
tevékenysége 
elismeréseként. 
Első alkalommal ez év 
augusztusában került 
megrendezésre a Dunántúli 
Középkori Mezővárosok 
Találkozója, melyet további 
9 követett. 
 
folytatás a 8. oldalon 

MÉRLEG    1999-2002 
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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 

MÉRLEG    1999-2002 

A 2001. évi gazdálkodásról szó 
zárszámadás a 2/2002. (IV.19.) 
számú rendelettel került 
elfogadásra: 

Bevétel: 357.038 ezer Ft 
Kiadás:  308.029 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 46.246 ezer Ft 
A 2001. december 31-i vagyon 
429.852 ezer Ft. 
2002-ben 13.116 ezer Ft összeggel 
korszerűsítettük a település egész 
területén a közvilágítást, 
Kulcsosház kialakítására 4.291 
ezer, Kiskomáromi Faluközpont 
kialakítására /31 db gépkocsi 
parkolóhely, Hősi Emlékmű 
kerítés-felújítása, Szent Vendel 
szobor kerítésének felújítása, 
autóbuszváró építése, kultúrház 
udvarának kialakítása, orvosi 
rendelő és lakás, idősek klubja, 
védőnői tanácsadó, turistaszálló 
egységes homlokzat-felújítása/ 
9.898 ezer, utak kátyúzására , 
iskolai parkoló kialakítására 2.842 
ezer, az Ifjúság utcai szolgálati 
lakás felújítására 3.165 ezer Ft-ot 
költöttünk. Felújításra összesen 
35.698 ezer Ft-ot fordítottunk. 
Beruházásra 71.036 ezer Ft–ot 
használtunk fel. Szociális 
bérlakások építésére 34.285 ezer, 
belvízrendezésre 10.580 ezer, 
Hunyadi utcai járda építésére 
13.366 ezer, táborhely kialakítása  
udvari vizesblokkal 3.522 ezer a 
nagyobb összegek. 
A 2002. évi gazdálkodásról szóló 
zárszámadást a képviselő-testület 
7/2003. (IV.16.) számú 
rendeletével fogadta el: 
 

Bevétel: 450.163 ezer Ft 
Kiadás:  427.223 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 15.044 ezer Ft 
A könyvvizsgáló által 
felülvizsgált mérleg szerint az 
önkormányzat vagyona 2002. 
december 31-én 976.128 ezer Ft.                                                                                                                    

Varga Miklós 

TALLÓZÁS 

A sorozat második részében szintén a VB. titkár 1986. december 10-én  készített kimutatásából 
közlök érdekes adatokat, melyek azt tartalmazzák, hogy akkor Zalakomárban melyik 
munkahelyen mennyien dolgoztak. 

 vezető 
beosztású 
és admin. 
dolgozó 

szakmunkás betanított és 
segédmunkás 

összes 
dolgozó 

ebből 
bejáró 

„Árpád Vezér” Mgtsz  15 25 97 137 9 
„Petőfi” Mgtsz  18 41 31 90 11 
Állami Gazdaság  5 40 41 86 4 
Erdészetek 3 6 18 27 3 
MÁV 10 4 1 15 3 
Közúti Építő Vállalat 5 14 3 22 2 
SZÖVSZERVIZ 7 34 35 76 15 
ZÖLDÉRT 7 24 124 155 6 
ÁFÉSZ 34 78 13 125 19 
Takarékszövetkezet és Posta 15  6 21 1 
Községi Tanács 13  1 14 3 
      GESZ 3 3 2 8  
Iskola 2 39 5 46 15 
Óvoda 1 16 5 22 3 
Idősek Klubjai 3 1 7 11  
Művelődési Ház, Könyvtár 3   3  
Bedolgozók /szűrszabóság/  24  24  
Vízitársulat 3 5 33 41 12 
Főfoglalkozású kisiparos és       
kiskereskedő 

 31  31  

Varga Miklós 

SULI – SPORT 

Mezei futóverseny (Nagykanizsa) tavasz 
II. kcs. (3-4.o.): 3. Szőke Csenge 
III. kcs. (5-6.o.): 1. Losonczi Lilla 

 1. Szőke Renátó 
  

Tollaslabda diákolimpia országos döntő 
(Győr) 
III. kcs. (5-6.o.): 9. Losonczi Lilla 

 

Lillának külön gratulál iskolája! 

 
Labdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő 
(Nagykanizsa) 
I..kcs. (1-2.o.): 2. Zalakomár (Vajda Bálint, 
Horváth László, Váradi Roland, Bogdán Tibor, 
Bogdán Dávid, Horváth Krisztofer)       
 
Mezei futó diákolimpia megyei döntő 
(Kiskanizsa) 
III. kcs. (5-6.o.): 1. Szőke Renátó  

 

A NAGYIDAI CIGÁNYOK 

 

Április 7-én színházba csábítottuk az 
érdeklődőket. Gál Tamás interaktív 
előadása kicsik és nagyok tetszését 

egyaránt elnyerte.  
MűvHáz 


