
Június 12-én délután tartottuk a 
nyolcadikosok ballagási ünnepségét. 
A diákok versekkel, dalokkal búcsúz-
tak el iskolánktól, és megköszönték 
szüleiknek, tanáraiknak, tanítóiknak 
is sok éves fáradtságos munkájukat. 
Az ünnepséget vetítés is színesítette,  
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MÁRI HÍRMON  

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

JÚNIUS 1-TŐL TILOS A KERTI HULLA-

DÉK ÉGETÉSE! 

Az Önkormányzat felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy a környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) sz. ren-
delet 3.§-a értelmében „A kerti művelésből 
keletkezett hulladékot és az avart égetés 
útján június 01. és augusztus 31. között 
tilos […] végezni.” 

Képviselő- testületi döntés alapján szeptember 1-jétől a Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 6 csoporttal fog működni. A 
döntést a gyermeklétszám csökkenése indokolja. 

BALLAGÁS 

 

amelynek segítségével a végzősök 
felidézték az elmúlt nyolc év leg-
emlékezetesebb pillanatait. 
A búcsúzó nyolcadikosoktól Hatos 
Tiborné megbízott igazgató vala-
mint a hetedikes iskolatársak kö-
szöntek el. 

KI TUD TÖBBET OLVASNI PÁLYÁZAT 

Május 15-én lezárult a 4 hónapon át tartó olvasás versenyünk, mellyel 

a könyveket és az olvasást népszerűsítettük. 

A játékhoz 19 helyi olvasó illetve az ország különböző pontjairól 61 verseny-
ző csatlakozott. A helyiek a 4 hónap alatt 236 könyvet és 58249 oldalt olvas-
tak el, míg az összesített eredmény 1042 könyv és 296119 oldal.  
A legtöbben szórakoztató irodalmat olvastak, ezek közül is a legnépszerűbbek 
Leiner Laura és Cassandra Claire könyvei voltak. A versenyt Zalakomár 
Nagyközség Önkormányzata mellett könyvkiadók és könyvesboltok is támo-
gatták. Jövőre is szeretnénk elindítani a játékos közös olvasást, remélve, hogy 
még többen megszeretik az olvasást és csatlakoznak az olvasók táborához. 

Eredmények a 6. oldalon 

TANÉVZÁRÓ 

Az utolsó tanítási napon került sor isko-
lánk évzáró ünnepélyére is, ahol először 
Hatos Tiborné megbízott igazgató röviden 
értékelte a 2013/14-es tanévet, majd felso-
rolta a legjobb eredményeket elért tanulók 
neveit.  
Ezután Kőfalviné Beke Magdolna tanítónő-
től köszöntünk el, akire több évtizedes 
oktató-nevelő munka után a megérdemelt 
pihenés vár. 
Ezt követte a jutalomkönyvek kiosztása, 
amelyet a tanulók kiváló tanulmányi és 
közösségi munkájukért, valamint kimagas-
ló sportteljesítményeikért vehettek át. 
Hagyományainkhoz híven a legjobbak 
neve és fényképe idén is bekerült az 
Aranykönyvbe. Ebben a tanévben hárman 
érdemelték ezt ki: Andrasek Ferenc 2.b 
osztályos tanuló az országos szépíró verse-
nyen elért eredményéért, Köncz Csilla 8. 
osztályos tanuló jeles tanulmányi eredmé-
nyéért, példamutató szorgalmáért és a 
nyolc év során végzett kimagasló közösségi 
munkájáért, Szőke Renátó 6.b osztályos 
tanuló pedig kimagasló sportteljesítménye-
iért részesült ebben az elismerésben.  
Az ünnepséget a tanulók vidám éneke 
zárta, majd ezt követően a tantermekbe 
vonulva osztályfőnöküktől átvehették a 
bizonyítványokat. 
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FERENC FERDINÁND OSZTRÁK-MAGYAR TRÓNÖRÖKÖS HALÁLA 

Száz éve, 1914. június 28-án 

ölték meg Szarajevóban Ferenc 

Ferdinánd osztrák–magyar 

trónörököst és feleségét, 

Hohenberg Zsófia hercegnőt. 

Nemcsak az ország, de az egész 

művelt világ megrendülve 

fogadta a szörnyű hírt. A fő-

hercegi pár halálát követő 

diplomáciai bonyodalmak 

utóbb a 20. század elején meg-

szilárduló európai katonai 

szövetségek konfliktusához, és 

az első világháború kirobbaná-

sához vezettek. 

 

Ferenc Ferdinánd és hitvese egy 
boszniai fürdőhelyen tartózko-
dott, és mivel Oskar Potiorek 
táborszernagy az Osztrák–Magyar 
Monarchia hadseregével Szaraje-
vó környékén Bosznia-
Hercegovinában, a szerb határon 
éppen június 28-án tartott katonai 
gyakorlatot, az alkalmat kihasz-
nálva a trónörökös is meg akart 
jelenni az eseményen. Ferenc 
Ferdinánd 1909 óta helyettesítette 
az uralkodót minden ilyen katonai 
parádén, most sem volt másképp. 
Feleségével, Hohenberg Zsófia 
hercegnővel a hadgyakorlat meg-
tekintése után Szarajevóba is 
ellátogatott, hogy a Monarchia 
megtépázott tekintélyét emelje az 
alárendelt tartományban. Az uta-
zás nem volt veszélytelen, hiszen 
a trónörökös ellen korábban már 
háromszor kíséreltek meg me-
rényletet. 

A főhercegi pár június 28-án reg-

gel érkezett meg a szarajevói 
pályaudvarra, ahonnan egy 

nyitott gépkocsiban – meglehe-
tősen hanyag biztonsági intéz-
kedések mellett – indultak meg 
a város polgármesteréhez. Az 
úton Princip, Cabrinovic és 
Mehmedbasic mellett még négy 
másik terrorista várt a vendé-
gekre. A merénylők arra készül-
tek, hogy robbanószerkezetek-
kel, vagy pisztolyokkal végeznek 
Ferenc Ferdinánddal és feleségé-
vel, ám végül csak Nedjelko 
Cabrinovic hajította el gránátját, 
amely célt tévesztett, és Potiorek 
szárnysegédjét sebesítette meg. 
A merénylő megpróbált végezni 
magával, a Müljascka folyóba 
vetette magát, de néhány rendőr 
és sokan a közönség köréből 
utána ugrottak és elfogták. 
Látszólag tehát a terroristák 
kudarcot vallottak. A merénylet 
után a főherceg a városházára 
hajtatott, ahol különböző szemé-
lyiségekkel beszélgetett. Ferenc 
Ferdinánd ott már szoros őrizet-
ben hallgatta végig a polgármes-
ter üdvözlő beszédét. A polgár-
mester kérte a trónörököst, hogy 
az aznapi programot ne tartsa 
be, ne folytassa útját, de a főher-
ceg a leghatározottabban kije-
lentette. - Okaim vannak, hogy 
programomat végrehajtsam. 
Majd a városi kórházba kívánt 
látogatást tenni, hogy a merény-
letben megsebesült tiszt állapota 
iránt érdeklődjön. Potiorek köz-
ben óvatosságból megváltoztatta 
a hercegi pár konvojának útvo-
nalát, hogy a sikertelen támadás 
után megelőzhessék a további 
kísérleteket. 
Ennek megfelelően a trónörökös 
később a Ferenc Józsefről elne-
vezett utca helyett egy szélesebb 
sugárúton haladt volna végig, a 
menet élén haladó sofőrök azon-
ban elfeledkeztek az utasításról. 
Amint a főhercegi pár autója 
befordult a szűk utcácskába, 
Potiorek dühösen megállította a 
konvojt, aminek eredményeként 
a kereszteződésben hatalmas 
kavarodás támadt. A trónörökös 
vesztét tehát a szerencsétlen 
véletlen okozta, Princip ugyanis 

éppen ebben az utcában várt rá. 
A terrorista a hatalmas tömeg-
ben könnyen a veszteglő kocsi-
hoz jutott, majd közvetlen kö-
zelről több lövést adott le Fe-
renc Ferdinándra és Zsófiára, 
akik egy órán belül belehaltak 
sérüléseikbe. A tettest még a 
helyszínen elfogták. 

Princip Gautilo, a merénylő 
tizenkilenc éves és a livnói 
kerületben levő Grabovo kö-
zségben született. A szerb-
bosnyák nemzetiségű, pelyhe-
dző állú, vézna fiatalember az 
„Ifjú Bosznia”, illetve a belgrádi 
támogatású „Fekete Kéz” szer-
vezethez tartozott. Kihallgatá-
sakor kijelentette, hogy már 
régóta akar nemzetiségi okok-
ból egy magas állású személyi-
séget meggyilkolni. Amikor 
másodszor kihallgatták, ke-
resztkérdések alá fogták, hen-
cegve jegyezte meg: Ha nekem 
nem sikerült volna, még egy 
harmadik bomba is felrobbant 
volna! Azután már egyáltalán 
nem felelt a kérdésekre. 

Prinicipet egy társával, mivel 
még nem voltak 20 évesek, húsz 
év várfogságra ítélték. Mindket-
tőt Theresienstadtba vitték, 
ahol Princip 1918-ban, tüdő-
vészben halt meg. A szerbek ma 
is nemzeti hősként tekintenek 
rá.* 

(*Felhasznált irodalom: Tarján 

M. Tamás: A szarajevói me-

rénylet; MTI Panoráma - Fábri 

Ferenc, Sajtóadatbank) 
   

  Hatos Tibor 

 

TEHERGÉPKOCSI 

FORGALOM TILALOM 

Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a közúti 
közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 34. § 
(2) bekezdésének ren-
delkezéseit igyelembe 
véve a Zalakomár Attila 
utcára vonatkozóan 
elrendeli a tehergépkocsi 
forgalom tilalmát, egyút-
tal kihelyezésre kerül 
„Tehergépkocsival be-
hajtani tilos” jelzőtábla 
„Kivéve célforgalom” 
jelzőtáblával való kiegé-
szítéssel. 

ELISMERŐ  
OKLEVÉLBEN  
RÉSZESÜLTEK 

 
A pedagógus nap alkal-
mából a Szülői Munka-
közösség virággal és 
rövid kis műsorral kö-
szöntötte iskolánk taná-
rait, tanítóit. Ugyaneb-
ből az alkalomból a 
Klebesberg Intézmény-
fenntartó Központ 
Nagykanizsai Tankerü-
lete is elismerő oklevél-
lel jutalmazta a több 
évtizeden át végzett 
kimagasló oktató-nevelő 
munkát.  
Ilyen dicséretben része-
sült iskolánk négy peda-
gógusa is: Feketéné 
Táttár Lívia tanár, Iva-
nics Jánosné tanító, 
Kőfalviné Beke Magdol-
na tanító és Sziva László 
tanár. Az okleveleket 
Tomity Mária, a tanker-
ület igazgatója adta át. 
 

RAJZBÓL JELESKEDETT 
 
A nagykanizsai Kőrösi-Péterfy Általános Iskola által meg-
hirdetett megyei tanulmányi és művészeti versenyen Ács 
Arnold 3.b osztályos tanuló alkotásával 3. helyezést ért el.  
(felkészítő: Kőfalviné Beke Magdolna) 

 



 

személyek. A község lakosságának 
biztonságérzetének javulását nagyban 
elősegíti a mezőőri csoport munkája és 
a körzeti megbízotti csoporttal való 
jónak mondható együttműködés. 

Bognár János, Szépfalusi István, 
 Takács László, Csárdi Áron 

figyelésében és elfogásában. 

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a 
mezőőri szolgálat jól működik, és arra 
nagy szükség van, mivel Zalakomár terü-
letén nagy számban élnek bűnözésből 
magukat és családjukat fenntartó  
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ÉVES BESZÁMOLÓ A MEZŐŐRI SZOLGÁLATI CSOPORT  
2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

Önkormányzatunk közigazgatási területén 
Zalakomár Önkormányzata Képviselő- 
testülete döntése alapján 2009 évtől mező-
őri szolgálat működik jelenleg 4 fővel. 
Munkánkat a fegyveres biztonsági őrségről, 
a természetvédelmi és a mezei őrszolgálat-
ról szóló 1997. évi CLIX. törvény, továbbá 
az egyes rendészeti feladatokat ellátó sze-
mélyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellé-
pését biztosító módosításáról szóló 2012. 
évi CXX. törvény rendelkezései szerint és a 
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően 
a Zala Megyei Rendőr Főkapitánysággal 
kötött megállapodás alapján a Zala Megyei 
Rendőr Főkapitányság szakmai irányításá-
val végezzük.  

Feladatokon  túlmenően olyan tevékenysé-
get  is ellátunk, amelyek esetiek és nem 
tartoznak a  fenti jogszabályokban előírt 
feladatok közé: 

• illegális „szemétlerakás” felderítése 

• parlagfüves, elhanyagolt területek 
összeírása 

• idősekkel kapcsolattartás (rendőr-
séggel és közterület-felügyelettel 
közös szolgálat) 

• ebrendészeti feladatok ellátásában 
közreműködés 

• erdészeti területek ellenőrzésében 
való közreműködés 

• ormándpusztai állatvásár ellenőr-
zésében való közreműködés 

 
Lopás vagy annak megelőzése miatt rend-
szeresen tettünk intézkedést és feljelentést 
is. Legtöbb esetben illegális fakivágás, „tü-
zelőfa gyűjtés”, terménylopás vagy annak 
megelőzése miatt kellett intézkedni. Rend-
szerint helyszíni bírságot szabtunk ki több 
személlyel szemben, kik a cselekményüket 
elismerték és igazolták magukat. Velük 
szemben kb. 21 alkalommal intézkedtünk, 
mely során mintegy 540.000.- forint bünte-
tést szabtunk ki.  
Több esetben adtunk a rendőrség részére 
bűnügyi információt, melyből adódóan 
több személy került elfogásra betörés, lopás 
miatt. Egy esetben önálló intézkedésként 1 
fő körözött személy került elfogásra, aki a 
rendőrség részére átadásra került.   
Több esetben működtünk közre a rendőr-
ség felkérésére kábítószerrel való visszaélés 
miatt történt bűncselekményt elkövetők 
 

SZEMELVÉNYEK A ZALAI KÖZLÖNYBŐL 

Megjelent a Zalai Közlöny  
1926. május 16-ai számában 

Kiskomáromiak küldöttsége a pénz-

ügyminiszternél 

Farkas Tibor és Dzózdy Győző nem-

zetgyűlési képviselők vezették a kül-

döttséget- 

A pénzügyminiszter Kiskomáromba is 

kiküldi a vizsgáló bizottságot 

Kiskomárom, május 15. 

Kiskomárom és Vidéke Ipartestülete és 
ugyanebbe a vonzási körbe tartozó keres-
kedő társadalom négy tagjának aláírásával 
ellátott kérelmet terjesztett a pénzügymi-
niszter elé. A kiskomáromiak a kivetett 
forgalmi adó átalányösszegek megváltoz-
tatását kérik, különösen hangsúlyozva, 
hogy a múlt évre visszamenőleges érvény-
nyel fennálló forgalmi adó követelések, ha 
azok nem az adózó késedelmessége, vagy 
kimutatható adóeltitkolása alapján álltak 
elő, töröltessenek. Kérik, hogy egy minisz-
teri bizottság, a helyi érdekeltségek és a 
községi elöljáróság együttesen állapítsák 
meg az iparosok és kereskedők tényleges 
forgalmát, s ennek alapján vessék ki az 
átalányokat. 
A kiskomáromiak négytagú küldöttségét 
Farkas Tibor és Drózdy Győző nemzet-
gyűlési képviselők vezették Bud János 
pénzügyminiszter elé. Farkas Tibor beszé-
dében ismertette a pénzügyminiszterrel a 
deputáció kívánságait, s azok kérvényével 
együtt átnyújtotta a letenyei és pacsai 
kerületek adózóinak egyenként írásba 
foglalt panaszait. A háromszáznál több 
panasz mindegyike a súlyos gazdasági 
viszonyokra hivatkozva kér  enyhítést a 
forgalmi adó terheken. 

Bud János pénzügyminiszter megnyugtató 
kijelentéseket tett a küldöttség tagjai előtt.  

Kijelentette, hogy egy bizottságot fog  
a minisztériumból leküldeni, amely ki 
fogja vizsgálni a benyújtott panaszo-
kat. Kijelentette azt is, hogy az általuk 
sérelmezett visszamenőleges adóbehaj-
tás csak olyan esetekben történik, ha 
az adókötelesnek elmaradott adóköte-
lezettsége van, vagy pedig ha az adó-
alap helytelen bevallása, vagy az adózó 
egyéb mulasztása miatt a törvényes 
forgalmi adót nem fizette meg.  
A küldöttség ezek után megnyugodva 
távozott a pénzügyminisztériumból és 
a kiskomáromiak várják a minisztéri-
umi vizsgáló bizottságot.  

EGÉSZSÉGNAP 

Június elején tartottuk hagyomá-
nyos egészségnapunkat. Ennek 
egyik kiemelkedő programjaként 
iskolánk dolgozói valamint a szülők 
ingyenes szűrővizsgálaton vehettek 
részt, amelyet Marton Józsefné és 
Csepella Judit védőnők végeztek el. 
A gyerekek is sokféle program 
közül választhattak. Volt gyakorlati 
bemutató elsősegély nyújtási isme-
retekből, ezt az elsősegély szakkör-
re járó diákok tartották.  
A rendezvényen részt vevők rövid 
kis oktatófilmet tekinthettek meg 
az egészséges táplálkozásról, majd 
tanáraik segítségével táplálék pira-
mist állíthattak össze a látottak 
alapján. Az elkészült munkákat a 
tantermekben állították ki. 
Akiknek kedvük támadt egy kis 
egészséges testmozgásra, azok az 
udvaron különböző játékos, sportos 
feladatban vehettek részt.  
A délután folyamán az alsósok 
tanítóik segítségével gyümölcssalá-
tát is készítettek, amelyet aztán 
közösen elfogyasztottak.  
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NAGYKANIZSAI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA 
2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

A családsegítés és gyermekjólé-
ti szolgáltatással kapcsolatos 
feladatok ellátását Zalakomár, 
Ormándpuszta, Kápolnapuszta 
településen 2007.07.01-től a 
Nagykanizsa-Zalakomár Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulása, 
2013. 07.01-től a Nagykanizsa-
Surd-Zalakomár Szociális és 
Gyermekjóléti Tárulása kereté-
ben a Családsegítő és Gyermek-
jóléti Központ látja el.  
2007.12.01-től Zalakomár tele-
pülésen 2 fő családgondozó 
gyermekjóléti feladatokat lát el, 
1 fő családgondozó pedig csa-
ládsegítői teendőket. 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben 548 gyermek 
részesül, 294 gyermek halmo-
zottan hátrányos helyzetű.  144 
óvodás, 294 általános iskolás 
gyermek él a településen. 
Szolgálatunk a településen 9 
gondnoksági, 4 gyámsági és 4 
gyermektartásdíj államáltali 
megelőlegezése ügyében készí-
tett környezettanulmányokat. 
 

A gyermekjóléti szolgálat 

szakmai tevékenységének 

adatai: 

Családlátogatások száma: 249 
Első védelembe vételi tárgyalás: 
11 
Védelembe vétel felülvizsgálati 
tárgyalás: 26 
Elhelyezési értekezletek száma: 
10 

A Gyermekjóléti szolgáltató 

tevékenység az ellátott 

gyermekek száma szerint:  

1.   Magatartászavar: 59 fő  
2.   Gyermekintézménybe való 
beilleszkedési nehézség: 38 fő 
3.   Gyermeknevelési problé-
mák: 29 fő 
4.   Anyagi (megélhetési, lakha-
tással összefüggő  
5.   Családi konfliktus: 11 fő 
6.   A szülők vagy a család 
életvitele 7 fő 

 

7.   Szülői elhanyagolás 2 fő 
8.   Családon belüli bántalmazás 
1 fő 
9.   Szenvedélybetegség 1 fő. 
10. Fogyatékosság: 1 fő 
 
2013-ban a 165 ellátott gyer-
mekkel 1299 alkalommal történt 
szolgáltató tevékenység. 

A munkánk során tapasztalt 

leggyakoribb problémák: 

• Nagyon kevés szülő rendel-
kezik munkahellyel (a köz-
foglalkoztatásban kb. 180 főt 
foglalkoztatnak jelenleg) – 
anyagi problémák 

• Több család bűnöző életmó-
dot folytat 

• Elhanyagolás 

• Krízis helyzet, krízis állapot 

• Tankötelezettség megszegé-
se (jelentősen nőtt az igazo-
latlan órák száma) 

• Felelőtlen gyermekvállalás 
(pl. második, harmadik, to-
vábbi gyermekek vállalása) 

• Emelkedő tendenciát mutat 
a szabálysértések elkövetése 
 

A családlátogatások tapasztalatai 
(általános észrevételek): 

• a szülők többsége nem tartja 
be a nevelési tervben mag-
határozott magatartási    
szabályokat, nem működik 
együtt a családgondozókkal, 
negatív minták közvetítése 

• a szülők többsége csak ígé-
reteket tesz, de konkrét lé-
péseket nem a probléma 
megoldás terén 

• a családok többsége nem 
veszi igénybe a családgon-
dozók által felajánlott segít-
séget 

 

Jelzőrendszer működése: 

• A jelzőrendszeri tagok által 
küldött esetjelzők arányai-
ban hasonlóak az előző évi-
hez. 

• Az iskolai jelzések gyakran 
későn, több mint 50 

igazolatlan óra után érkez-
nek. Ekkor prevencióra 
már nincs lehetőség. 

• Az általános iskolákból 
érkező esetjelzés zöme is-
kolai magatartási problé-
ma, a középiskolai jelzése-
ké pedig igazolatlan hiány-
zás. 

• A jelzésekkel kapcsolatban 
célkitűzésünk évek óta vál-
tozatlanok: azonnali, illetve 
a legrövidebb időn belüli 
intézkedés. 

• Rendszeresen tartunk eset-
konferenciákat, a megbe-
szélések után, meghatáro-
zott idő elteltével ismét 
összehívjuk a résztvevőket 
és kiértékeljük az elmúlt 
időszakot 

• Fokozott figyelmet szente-
lünk az igazolatlan hiány-
zásoknak. Negatív tapasz-
talat: szolgálatunk az ese-
tek többségében akkor ér-
tesül az igazolatlan hiány-
zásról, amikor már jelentős 
számú igazolatlan óraszá-
ma van a tanulónak.  

 

További tervek, célkitűzé-

sek, prioritások: 

A 2013-es évben szolgálatunk 
ismét részt vett az óvodáztatási 
támogatás első alkalommal 
történő természetbeni juttatá-
sának lebonyolításában. Szolgá-
latunk egyeztetett a helyi óvo-
dával, hogy milyen ruházati 
cikkekre van szüksége a gyer-
mekeknek. Erről tájékoztattuk 
a szülőket, akik gyermekeik 
ruha- és cipőméretéről adtak 
tájékoztatást. 25 gyermek ré-
szére szereztük be az óvodázta-
tási támogatás természetbeni 
juttatása által biztosított ruha-
neműket. 

• Elsődleges feladataink 
között szerepel az, hogy 
minél több gyermek fejezze 
be az általános iskolát és 
tanuljon tovább, szerezzen  

szakmát. 
Ezzel is növelve a 
munkaerőpiacra való 
kijutás esélyét. 

• Továbbra is célunk, 
hogy minél kevesebben 
szüljenek tanköteles 
korban. Ehhez segítsé-
get adunk családterve-
zési tanácsadásokkal, 
természetesen a védő-
nők szakértelmét fi-
gyelembe és igénybe 
véve. 

 
A 2013-es év során 29 csa-
lád 52 gyermekét gondoz-
tuk alapellátás keretein 
belül. (halmozott adat) 

Ideiglenes hatályú elhelye-
zési javaslatot a Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat 3 esetben tett javaslatot. 

2013. évben összesen 26 
átmeneti nevelésbe vett 
gyermek 15 családját gon-
dozta szolgálatunk. 

Átmeneti nevelésbe vételi 
javaslatot 8 gyermek ügyé-
ben adott szolgálatunk. Egy 
gyermek ügyében az eljárás 
folyamatban van, 7 gyer-
mek átmeneti nevelésbe 
került. 

KÖSZÖNET 

Köszönjük Bencze 
Margit tanárnőnek 
és az iskolaújság 

szerkesztőinek, hogy 
egész tanévben kül-

dik iskolánk híreit, 
színesítve ezzel a 

Komári Hírmondót! 

-nb- 
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Ajándék színezővel kedveskedünk a vakációzó gyereknek! 



lálunk! 
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MÉRLEG 
2002-2006 

A 2002. október 20-án megtartott 

választáson 3 polgármester-jelölt és 

20 képviselő-jelölt indult. A válasz-

tópolgárok 41,18 %-a, 952 fő szava-

zata alapján a következő eredmé-

nyek születtek: polgármester: Varga 
Miklós 574 szavazattal, képviselők: 
Bedővári Pál 459, Druskóczi Ferenc 
449, Fodor Ernő 393, Hatos Tibor 516, 
Hegedüs László 382, Lakner Lajos 532, 
Marton Józsefné 392, Dr. Mihalics 
Tibor 577, Dr. Niklesz Tibor 409, 
Szabadics Zoltán 419, Szi-Márton János 
475 szavazattal. 
A ciklus alatt különböző okok miatt 
változott a képviselő-testület összetéte-
le. Jogszabály módosulása miatt össze-
férhetetlen lett a vállalkozó háziorvos 
képviselői tevékenysége, emiatt Dr. 
Mihalics Tibor 2003. március 31-én 
lemondott mandátumáról, helyére a 
választáson következő legtöbb szavaza-
tot kapott jelölt, Csizmadia László 
került április 1-től 351 szavazatával. A 
Bedővári Pál halálával megüresedett 
képviselői helyet Nagy Gábor töltötte 
be 298 szavazattal. 
2003-ban felújításra és beruházásra 
összesen 46.583 ezer Ft-ot fordítottunk. 
A törvényi előírásoknak megfelelően 
HACCP szerint megtörtén az iskola-
konyha felújítása 2,4 millió Ft összeg-
ben. A nagyobb összegű beruházások a 
következők voltak: szociális bérlakások 
építésének befejezése 12.336 ezer, Kis-
Rákóczi utcai szennyvízcsatorna építés 
első üteme 13.933 ezer, munkagépek 
/traktor, pótkocsi/ beszerzése 4.394 
ezer, Kulcsosház udvarán pavilon épí-
tésének első üteme 2.860 ezer Ft. 
A képviselő-testület a 2003. évi gazdál-
kodásról szóló beszámolót 
7/2004.(IV.14.) számú rendeletével 
fogadta el: 

Bevétel: 450.852 ezer Ft 
Kiadás:  453.536 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 13.116 ezer Ft 
A vagyon értéke 2003. december 31-én: 
1.060.755 ezer Ft 
 
2004-ben a felújításra és felhalmozásra 
fordított összeg 55.923 ezer Ft volt. A 
Polgármesteri Hivatal felújítá-
sa/villamoshálózat  

korszerűsítése, ablakok cseréje, folyosók 
burkolása, részleges akadálymentesítés/ 
7.894 ezer Ft-ba került. Befejeződött a 
Kis-Rákóczi utca szennyvíz-csatornázása 
és útfelújítása 32.336 ezer Ft-ból, vala-
mint a Kulcsosház udvarán épített pavi-
lon-szálláshely 2.326 ezer Ft-ból.. 8.463 
ezer Ft összeggel felújításra kerül az 
ifjúság utcai járda. 

A 2004. évi gazdálkodásról szóló beszá-
molót a képviselő-testület 5/2005. 
(IV.20.) számú rendeletével hagyta jóvá: 

Bevétel: 468.625 ezer Ft 
Kiadás:  446.414 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 20.954 ezer Ft 
A vagyon értéke 2004. december 31-én: 
1.028.887 ezer Ft 

 

2005-ben felújításra és felhalmozásra 
227.629 ezer Ft került felhasználásra. 
Jelentősebb felújítások: Művelődési Ház 
5.102 ezer, Polgármesteri Hivatal 
/portálok cseréje, lapos-tető szigetelése/ 
3.622 ezer, utak kátyúzása 1.500 ezer, 
Petőfi és Széchenyi utcák útburkolata 
24.296 ezer Ft. 
Beruházások közül kiemelkedő a 
szennyvíztisztító telep első ütemére 
fordított 180.381 ezer, és a Teleház kiala-
kítása a lakosságot egyaránt szolgáló 
internettel együtt 5.242 ezer Ft. 
 
A 2005. évi gazdálkodásról szóló beszá-
molót a képviselő-testület az alábbiak 
szerint fogadta el: 

Bevétel: 700.352 ezer Ft 
Kiadás: 643.341 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 52.646 ezer Ft 
A vagyon értéke 2005. december 31-én: 
2.325.572 ezer Ft 
 

2006. évben a felújításra, fejlesztésre 
fordított összeg 246.648 ezer Ft volt. 
Jelentősebb felújítások: Művelődési Ház 
nagyterem felújítása „KÖZKINCS”-
hitelből 22.400 ezer, általános iskola 
nyílászáróinak cseréje 22.500 ezer, Hu-
nyadi utca és Erzsébet tér útburkolatá-
nak felújítása 26.760 ezer Ft. Befejeződött 
a szennyvíztisztító telep építése 147.758 
ezer Ft-ból. 
 
A képviselő-testület 9/2007. (IV.18.) 
számú rendeletével hagyta jóvá a 2006.  

évi gazdálkodásról szóló beszámolót: 

Bevétel: 690.041 ezer Ft 
Kiadás:  657.181 ezer Ft 
Pénzmaradvány: 25.373 ezer Ft 
A vagyon értéke 2006. december 31-én: 
1.577.094 ezer Ft  

Varga Miklós 

 

KI TUD TÖBBET OLVASNI PÁLYÁZAT 

EREDMÉNYEI 

Alsósok: 

1. Tinó Valentina 4 könyv 703 oldal 
2. Molnár Gréta 3 könyv 537 oldal 
3. Hörcsöki Aliz 1 könyv 131 oldal 
 

Felsősök - Legtöbb könyv: 
1. Opra Rebeka 33 könyv 
2. Tóth Csenge Fanni 29 könyv 
3. Lajos Petra 28 könyv 
4. Lakatos Rebeka  14 könyv 
5. Kérges Mira 11 könyv 
6. Debrei Veronika 4 könyv 
7. Bogdán Rajmund 4 könyv 
8. Bogdán Regina 3 könyv 
 

Felsősök - Legtöbb oldal: 

1. Tóth Csenge Fanni 6645 oldal 
2. Lajos Petra 5265 oldal 
3. Opra Rebeka 4622 oldal 
4. Lakatos Rebeka 3389 oldal 
5. Debrei Veronika 902 oldal 
6. Kérges Mira 798 oldal 
7. Bogdán Rajmund 579 oldal 
8. Bogdán Regina 71 oldal 
 

Középiskolások: 
1. Opra Laura 11 könyv 2823 oldal 
   
Felnőttek – Legtöbb könyv: 
1. Németh Mária Ingrid 45 könyv 
2. Szántó Józsefné 21 könyv 
3. Farkasné Németh Zita 11 könyv 
4. Csepella Judit 9 könyv 
5. Horváth Brigitta 2 könyv 
6. Kuti Krisztina 2 könyv 
7. Sárközi Szilvia  1 könyv 
 

Felnőttek – Legtöbb oldal: 
1. Németh Mária Ingrid 13381 oldal 
2. Szántó Józsefné 9908 oldal 
3. Farkasné Németh Zita 3766 oldal 
4. Csepella Judit 3353 oldal 
5. Kuti Krisztina 683 oldal 
6. Horváth Brigitta  424 oldal 
7. Sárközi Szilvia 269 oldal 
 

 

Gratulálunk! 

MűvHáz 
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TALLÓZÁS, AVAGY MENNYI ÁLLATOT 

TARTUNK MA TELEPÜLÉSÜNKÖN? 

Az 1970-es, 1980-as években a Kiskomáromi 
„Árpád Vezér” és a Komárvárosi „Petőfi” Me-
zőgazdasági Termelőszövetkezetek a növény-
termesztésen kívül állattenyésztéssel is foglal-
koztak, ezzel is elősegítve tagjaik jövedelmé-
nek biztosítását. A szövetkezeteken kívül a 
község lakossága is foglalkozott állatok neve-
lésével, hízlalásával, amihez rendelkezésre 
álltak a disznóólak, az istállók és a pajták, 
amiket saját maguk, esetleg szüleik, vagy 
nagyszüleik építettek. Még 1988-ben is 116 
tehén és 1297 sertés /ebből 154 koca/ volt a 
lakosság birtokában. Ezek a számok egy év 
elteltével már csökkentek. 1989-ben 81 tehenet 
és 1142 sertést /ebből 113 koca/ tartott a lakos-
ság. Azokban az években még nagyon sokan 
úgy gondolták, hogy munkájuk mellett van 
még energiájuk arra, hogy saját megélhetésük 
könnyebbé tétele érdekében ne riadjanak meg 
a fizikai munkától. És nem bontották le sem a 
disznóólat, sem az istállót, sem a pajtát, hiszen 
azokért ők, szüleik, vagy nagyszüleik dolgoz-
tak meg. Ha esett az eső, vagy a hó, ha fújt a 
szél, ha hideg volt, ha meleg volt, a napi mun-
kát akkor is elvégezték. Etettek, itattak, fejtek, 
takarítottak az állatok alól, kapáltak, kukoricát 
szedtek, szénát, szalmát gyűjtöttek. Igaz, nem 
volt idejük e munka során sem a hidegről a 
melegre, sem a tűző napról az árnyékba hú-
zódni. Persze akkor még nem volt munkanél-
küli ellátás! Jelenleg nincsenek adatok arról, 
hogy mennyi állatot tartunk a faluban. Nagyon 
jó lenne, ha a számok hasonlóak lennének a 
negyed évszázaddal korábbiakhoz. Ebben az 
esetben nem látnánk annyi, az utcán céltalanul 
üldögélő, lődörgő embert, akiknek valószínű-
leg semmi más dolguk nincs a világon, mint 
várni a számlájukra érkező ellátásokról az sms-
eket. Pedig egy kis munkával, de mégis köny-
nyebb lenne a megélhetés egy hízó levágásá-
val, a saját területen munkával megtermelt 
burgonya, zöldségfélék szedésével! 

Varga Miklós 

 

MADARAK ÉS FÁK NAPJA 

Május 12-én emlékeztünk meg a 

„Madarak és fák napjá”-ról. A 

megnyitó után a 3. b osztályosok 

közös éneklésével vette kezdetét a 

délután.  

 
Először az alsó tagozatosok, majd utá-
na a felsősök is vetítéssel egybekötött 
előadást hallgathattak meg a tornate-
remben. Bedenek Gábor, iskolánk 
biológia szakos tanára mesélt a gyere-
keknek a madárgyűrűzésről és a mada-
rak vonulásáról.  
Ezt követően a 4.-8 évfolyamosok egy 
játékos vetélkedőn vehettek részt, ahol 
különböző feladatot kellett megoldani-
uk a madarakkal és fákkal kapcsolat-
ban. Volt többek között: madarak és 
madárhangok felismerése; kvíz kérdé-
sek; memóriajáték; fák leveleinek, 
terméseinek felismerése. A gyerekek a 
helyes megoldásokért pontokat sze-
rezhettek, az eredményeket évfolya-
monként értékeltük. 

A legügyesebben dolgoztak: 

4. évfolyam: 
1. Nagy György 4.a 
2. Takács Diána 4.b 
3. Tinó Dorina 4.a 

 

   Marci Olivér 4.a 
 
5. évfolyam: 
1. Balázs Fanni 5.b 
2. Marci Katalin 5.a 
3. Debrei Veronika 5.a 
Papp Regina 5.a 

 
6. évfolyam: 
1. Karakai Márk 6.b 
2. Lajos Petra 6.a 
Zsovár Ferenc 6.a 
3. Bogdán Szabolcs 6.a 
 
7. évfolyam: 
1. Kérges Valentin 7.a 
2. Nagy Szabina 7.a 
3. Kovács Cintia 7.a 

 
8. évfolyam: 
1. Bogdán Ferenc 
2. Bogdán Márta 
3. Bogdán Krisztián 

 
Közben az alsó tagozatosok a biológia 
teremben egy interaktív kiállítást is 
megtekinthettek, amelynek segítségé-
vel jobban megismerhették a különbö-
ző madárfajokat. 

 

GYERMEKNAP 

Hagyományainkhoz híven a szülői 
munkaközösség támogatásával gyer-
meknapot tartottunk iskolánkban, 
amelyre május végén került sor. 
A diákok egy akadálypályán mehettek 
végig, ahol különböző állomásokon 
vetélkedhettek az iskola legjobb osztá-
lya címért. Amíg az alsósok az iskolá-
ban, a felsősök az iskola környékén 
keresték fel az állomásokat. Ügyességi, 
gondolkodtató és kreativitást is igénybe 
vevő feladatokat kellett megoldaniuk, 
pl: fűben elrejtett kockák keresése, majd 
azokból toronyépítés; puzzle; betűkből 
szavak kirakása; térképrajzolás; tréfás 
találós kérdések. 
Az alsó és felső tagozaton külön kerül-
tek kihirdetésre a legjobbak. Idén az 
alsósoknál a 2.a osztály, a felsősöknél a 
8. osztály bizonyult a legeredménye-
sebbnek, így ők nyerték el „A legjobb 
osztály” vándorserleget egy évre. 
Az akadályverseny után a sportpályáján 
különböző ügyességi és sportfeladatot is 
kipróbálhattak a vállalkozó kedvűek, a 

legügyesebbeket cukorral jutalmazták. 
 

Ugyancsak ezen a napon ismertették a 
Suli Magazin által meghirdetett szép-
ségverseny eredményét is. Eszerint 
ebben a tanévben a diákok szavazatai 
alapján a lányoknál a „ Suli Szépe 2014.” 
díjat Kovács Cintia 7.a osztályos tanu-
ló nyerte el, míg a fiúknál a népszerűsé-
gi listán első helyen Major Alex 5.b 
osztályos tanuló végzett. 
A nyertesek egy-egy doboz csokoládét, 
és gravírozott nyakláncot kaptak aján-
dékba. A második helyet a lányoknál 
Bogdán Ildikó (Á.130), a fiúknál Ba-

konyi Sándor 8. osztályos tanuló sze-
rezte meg. Ők a Szülői Munkaközösség 
által felajánlott tárgyjutalomban része-
sültek. A harmadik helyre pedig Bog-

nár Barbara 5.b, illetve Kérges Valen-

tin 7.a osztályos tanuló került, akik 
édességet kaptak jutalmul. 
 
Alsósok Felsősök 
2. helyezett 4.b 2. helyezett 7.a 
3. helyezet 4.a 3. helyezett 6.a 

 

 



 

Atlétika diákolimpia egyéni bajnokság 

városkörnyéki döntő (Nagykanizsa)  

III. kcs. (5-6.o.):  

600m futás: 1. Szőke Renátó 
Távolugrás: 1. Szőke Renátó 
Kislabdahajítás: 3. Bakonyi Kevin 
 
IV. kcs. (7-8.o.):  

300m futás: 2. Köncz Csilla 
Távolugrás: 1. Köncz Csilla 

 
Atlétika diákolimpia egyéni bajnokság 

megyei döntő (Zalaegerszeg) 

III. kcs. (5-6.o.): 600m futás: 1. Szőke Renátó     
iskolánk külön gratulál neki 
Kislabdahajítás: 5. Bakonyi Kevin  
IV. kcs. (7-8.o.): 300m futás: 5. Köncz Csilla 
 

Dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia 

területi döntő (Dombóvár) 

8. Zalakomár (Tóth Csenge, Zsovár Kinga, 
Szalavári Csaba, Kérges Valentin)                                           

Tanulásban akadályozottak atlétika 

diákolimpiája megyei döntő (Zalaeger-

szeg) tavasz 

 
III. kcs. (5-7.o.):  

100m futás: 3. Bogdán Szabolcs 
800m futás:  
1. Bogdán Zsanett 
2. Bogdán Erika 
1. Horváth István 
2. Bogdán Szabolcs 

Kislabdahajítás:  
1. Horváth István 
3. Bogdán Szabolcs 
 
Távolugrás: 1. Horváth István 
 

IV. kcs.  (8-9.o.): 

 400m futás: 3. Nagy Jolán                           
Magasugrás: 2. Nagy Jolán 
Súlylökés: 2. Nagy Jolán 
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ASZTALITENISZ HÍREK 
KÉT BAJNOK CSAPATA VAN 

 ZALAKOMÁRNAK! 
 
A Zalakomári ESE Asztalitenisz szakosz-
tálya 2013/2014-es szezonjában 2 csapatot 
indított. Az egyik a Megyei bajnokságban 
indult, másik az NBIII Dél-Dunántúli 
csoportjában. Mindkét csapat megnyerte 
saját bajnokságát, így egy szinttel feljebb 
léphetnek. A Megyei bajnok csapat az 
NBIII-ba lép, az NBIII-as csapat pedig az 
NBII-be. Gratulálunk a jó eredmények-
hez! 
 

SPORTEREDMÉNYEK 
 

Nemcsak a tanulásban jeleskedtek diákjaink, de a sportban is, amelynek kö-

szönhetően a különböző sportágakban számos érmet szereztünk. Az idén ta-

vasszal pedig országos bajnokot is ünnepelhettünk Szőke Renátó személyében, 

aki az országos atlétika diákolimpián 600 m-en első helyezést ért el. (felkészítő 

tanára: Sziva László) 

V. kcs. (10-12.o.):  

400m futás: 1. Sárközi Barbara 
Magasugrás: 2. Sárközi Barbara 
Súlylökés: 1. Sárközi Barbara 
 
Petanque diákolimpia területi döntő 

(Sárvár) 

4. Zalakomár (Bakonyi Kevin, Horváth 
István, Pfeifer István, Sényi Dániel)                    
Országos döntőbe jutottak 
  
Petanque diákolimpia országos dön-

tő (Sárvár) 

5. Zalakomár (Bakonyi Kevin, Bogdán 
Krisztián, Pfeifer István, Sényi Dániel)                    
Külön gratulál nekik iskolájuk 
 
Tájfutó diákolimpia országos döntő 

(Pécs-Mánfa) 

Normáltáv:  
III. kcs. (5-6.o.): 14. Losonczi Lilla (58 
induló) 
Külön gratulál neki iskolája 
 
Atlétika diákolimpia országos döntő 

(Budapest, Puskás Ferenc Stadion) 

III. kcs. (5-6.o.): 600m futás: 1. Szőke 
Renátó (34 induló) 

 
ORSZÁGOS BAJNOK, KÜLÖN GRATU-
LÁL NEKI ISKOLÁJA! ÓRIÁSI SIKER, 

KÖSZÖNET MINDENKINEK! 

 

ISKOLÁNK ARANYKÖNYVESEI 

 
Szőke Renátó 

 

Köncz Csilla 

 
Andrasek Ferenc 

 

Gyereknap az iskolában 


