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MEGJELENIK 1000 PÉLDÁNYBAN 
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KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

A MIKULÁSNÁL JÁRTAK AZ OVISOK 

 

POLGÁRŐRSÉG  

ZALAKOMÁRBAN 

Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-
testülete felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy 2015. évben 

segítséget kíván nyújtani a 
Zalakomári Polgárőr Egyesü-
let megalapításához. 

Ehhez kérjük a lakosság azon 
részének segítségét, akik 
szívesen tennének és dolgoz-
nának településünkért, annak 

érdekében, hogy a köz és 
vagyonbiztonság tovább 
javuljon. 

Az egyesület alapítását, me-
lyet a Nagykanizsai Rendőr-
kapitányság és a Zala Megyei 

Polgárőr Szövetség is támo-
gat, az önkormányzat febru-
ár-március hónapra tervezi, 
melyről a következő, februári 

hírmondóban részletesen 
lehet olvasni. Ehhez azonban 
szükség van egy előzetes 
felmérésre, annak érdekében, 

hogy kiderüljön hány fő az, 
aki segíteni szeretne telepü-
lésén. 

Előzetesen jelentkezni Zala-
komár Nagyközség Polgár-
mesterénél, Csárdi Tamásnál 
lehet személyesen, telefonon 
vagy e-mailben. 
 

Elérhetőségek: 
Telefon: (93)386-017  
21-es mellék 
E-mail: 
polgarmester@zalakomar.hu 
 

KI TUD TÖBBET OLVASNI PÁLYÁZAT JANUÁRI BÓNUSZKÖNYVEK 

Még nem késő, hogy csatlakozz! 

Alsósok: 

Berg Judit: Micsoda idő! 
Móra Ferenc: Csilicsali 
Csalavári Csalavér 

Benedek Elek:  
Pengő királyfi 
Földvári György:  
Tücsök az óceánon 

Békés Pál:  
A kétbalkezes varázsló 
Bálint Ágnes: 
Egy egér naplója 

Szabó Magda: Sziget-kék 
Tea Stilton:  
A jéghercegnő 
Fehér Klára: 

Lesz nekem egy szigetem 
Csukás István:  
Oriza-Triznyák 

Felsősök: 

Melanie Marks:  
Ottalvós háború 
Turbuly Lilla:  

Viszlát, kosársuli! 
Kathryn Littlewood Bliss:  
A varázslatos pékség titkai 
Sarah Mlynowsky: 

 Pipőke cipője 
Suzanne Collins: 
Az éhezők viadala 
Mikszáth Kálmán:  

Szent Péter esernyője 
Darren Shan:  
Rémségek cirkusza 
Gerald Durrel: Családom és 

egyéb állatfajták 
Rick Riordan: A villámtolvaj 
Szabó Magda: Álarcosbál 

Középiskolások: 

Jodi Picoult: A nővérem húga 
Takomi Kósun: Basttle Royale 
Mark Haddon: A kutya különös 

esete az éjszakában 
Ransome Riggs: Vándorsólyom 
kisasszony különleges gyerme-
kei 

Helen Silence: Enigma 
Laurie Halse Anderson: 
Hadd mondjam el… 
Tamási Áron:  

Ábel a rengetegben 
Veronica Roth: A beavatott 
Stephen Chbosky:  
Egy különc srác feljegyzései 

A felnőtt kategória bónuszkönyvei 

 a 3. oldalon olvashatóak 
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VÁLTOZNAK A PÁLINKAFŐZÉS SZABÁLYAI 

2015. január 1-től változik a magánfőzés – saját 
fogyasztásra történő házi párlatfőzés, pálinkafőzés 
- szabályozása. Magánfőzőnek nevezzük azt a 
személyt, aki saját tulajdonú gyümölcsből saját 

tulajdonú eszközökkel állítja elő a párlatot. A 
magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, 
de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést 
a tulajdonszerzést követő 15 napon belül be kell 

jelenteni. Amennyiben a berendezés beszerzése 
2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 
15-ig kell bejelenteni a lakóhely szerinti önkor-
mányzati adóhatósághoz. 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgal-
mazásának különös szabályairól szóló 2003.évi 
CXXVII. törvény 67/A.§ (2) bekezdése alapján a 

bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcím-
ét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés felet-
ti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberende-
zés űrtartalmát és tárolásának, használatának 

helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. 

Az idei évtől a saját fogyasztás céljából előállított 
magánfőzött párlat adómentessége megszűnik, 

azaz évente 1000 forint átalányadó-fizetési kötele-
zettség terheli az önkormányzat felé, melynek 
ellenében 50 liter párlatot lehet otthon főzni.  

A bevallási nyomtatvány a 
http://zalakomar.hu/ugyintezes oldalról érhető el. 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 

Az ünnepek időtartama alatt többen érdeklődtek a 

hulladék elszállításával kapcsolatban. A korábbi 
évekhez hasonlóan, a továbbiakban is lesz szemét-
szállítás azokon az ünnep- és munkaszüneti napo-
kon, melyek a hét pénteki napjára esnek. A szemét 
elszállítása reggel 7 órától történik. 

A hulladékgyűjtő edény nem kerül kiürítésre, ha 

az későn lett kihelyezve, túlsúlyos, veszélyes vagy 
folyékony hulladékot tartalmaz, illetve ha a hulla-
dékgyűjtő edény – nem a szolgáltató hibájából – 
sérült. 

KÖZVILÁGÍTÁS VISSZAKAPCSOLÁSA 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Csárdi Tamás polgármester úr 
javaslatára egyhangú döntést hozott egyes közvi-

lágítási lámpatestek visszakapcsolása vonatkozá-
sában. A korábban kikapcsolt 61 db közvilágítási 
lámpa még 2014. év decemberében visszakapcso-
lásra került. Továbbá január első felében az Ön-

kormányzat az egész faluban felülvizsgálja, majd beje-

lenti a szolgáltató felé a meghibásodott lámpateste-
ket és kéri azok javítását. 

TÉLI HÓ ELTAKARÍTÁSA 

Ezúton kérjük a lakosságot, hogy az 
ingatlanok előtt a hótól és jégtől síkos-
sá vált járdaszakaszt szíveskedjenek a 
lehető leghamarabb, reggel 7 óráig 

megtisztítani. A tisztítást úgy kell 
elvégezni, hogy az a biztonságos gya-
logos közlekedést lehetővé tegye. 

A járdát nem ajánlott tiszta sóval 
szórni. Azonban olyan szóróanyagot 
kell használni, amely a közlekedés 
biztonságát nem veszélyezteti (homok, 

fűrészpor, hamu, vagy ezek sós keveré-
ke). A szóróanyag beszerzéséről az 
ingatlan használójának kell gondos-
kodnia, miként az ingatlanok előtti 

járda takarításáról, csúszásmentesítésé-
ről is.  

Továbbá kérjük a gépjármű tulajdono-

sokat, hogy autójukkal úgy parkoljanak 
a közutak mellett, hogy azzal a hó 
eltolását ne nehezítsék. 

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 

Számtalanszor hallottuk már, hogy 
vigyázzunk a Földre, mert unoká-
inktól kaptuk kölcsön. Ezt és az 
ezekhez hasonló mondatokat sokan 

elengedjük a fülünk mellett, mert 
talán úgy érezzük, hogy a globális 
problémákat kevés eséllyel tudjuk 
Zalakomárban megoldani. 

Azonban mindannyiunk, igen a 
zalakomáriak felelőssége is, hogy ne 
kerüljenek olyan háztartási hulladékok 

szemétlerakókra, mint a papír, mű-
anyag flakon, fémdobozok. Ha minden 
hulladékot szelektálnánk, akkor alig 
kerülne hulladék a lerakókra. 

A szelektív hulladékgyűjtés lényege, 
hogy a lakosság közreműködésével, 
anyag szerint szétválogatva gyűjtik a 
szemetet (nem, nem fogják a gyűjtő-

edények ürítésénél összeönteni). A 
szelektív hulladékgyűjtés legelterjed-
tebb formája a gyűjtősziget. Települé-
sünkön jelenleg a Tavasz utcában, az 

Általános Iskola parkolójában található 
szelektív hulladékgyűjtő sziget, és 
január 8-án a Művelődési Házzal 
szemben lévő parkolóba is kihelyeztek 

egyet. Ezekbe a gyűjtőedényekbe ke-
rülhetnek a szétválogatott papír, mű-
anyag, üveg és fém hulladékok. 

 
MIT GYŰJTSEK, AVAGY MIT NE DOBJAK AZ OTTHONI SZEMETESBE? 

 

Anyagfajta Szelektíven  
gyűjthető 

Nem gyűjthető  
szelektíven 

Műanyag ásványvizes és üdítős PET pa-
lackok (lapítva), öblített tejfölös 
és joghurtos poharak, műanyag 
zacskók, reklámtáskák, fóliák 
kiöblített flakonok és azok ku-
pakjai   

vegyszeres, zsíros flakonok, 
fogkefe, műanyag játékok, 
video- és magnókazetta, CD, 
DVD, ételmaradékos vagy 
szennyezett műanyag,  

Papír újságpapír, kartondobozok ösz-
szehajtva, tiszta csomagolópapí-
rok, irodai papírhulladék, szóró-
lapok, reklámkiadványok, öblí-
tett tejes és gyümölcsitalos do-
bozok (lapítva)  

zsíros, szennyes papír, mű-
anyag borító, indigó, faxpa-
pír, használt egészségügyi 
papírok, pelenka, nejlon 
fólia, ragasztószalag (pl. 
dobozok rögzítésénél hasz-
nált), használt papír zseb-
kendő, szalvéta 

Fehér üveg öblítet befőttes üvegek, ásvány-
vizes üvegpalackok, öblített 
röviditalos üvegek 

ablaküveg, tükör, villanykör-
te, hőálló üvegtál, szemüveg, 
orvosságos üveg  

Színes üveg borosüveg, sörösüveg, parfümös 
üveg, konzerves üveg 

porcelán, kerámia, orvossá-
gos üveg 

Fém alumínium italosüveg, alufólia, 
öblített fém konzervdobozok, 
fém zárókupakok, hajtógázas 
hajlakk, dezodor 

ételmaradék, szennyezett 
konzervdoboz 

-nb 
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ADVENT AZ ÓVODÁBAN 

Advent időszaka eseményekben bővelke-

dett a Zalakomári Napköziotthonos Óvo-
dában.  
Az ünnepi dekoráció elkészítésére mind a 6 
csoportunk nagy gondot fordított. Karácso-

nyi vásárt rendeztünk, melyre az apró aján-
déktárgyak az óvónők és szülők közreműkö-
désével készültek. 

 
A nagycsoportos gyermekek pályázati pénz-
ből ellátogattak Nagykarácsonyba  „Mikulás-
falvára” a Mikulás házába.  
December 5-én az óvodai bábcsoport előadá-

sát követően látogatott el hozzánk a Mikulás. 
Puttonyában minden gyerek számára aján-
dék lapult. 

 
Az adventi koszorú első gyertyájának meg-
gyújtása Marci atya feladata volt, aki gitárral 
kísért éneklésre kérte fel a jelenlévőket.  A 
második gyertyát december 9-én gyújtottuk 

meg, jelen volt Balás Béla püspök úr is, va-
lamint a környék plébánosai. Az óvodások 
énekes műsora után püspök úr gyújtotta meg 
a második gyertyát az adventi koszorún, 

majd közös éneklés következett.  

 
A harmadik gyertyagyújtón az óvónők 
énekkara lepte meg a gyerekeket karácsonyi 

énekekkel. 

A középső csoportosoknak nagy élményt jelen-
tett a Vörsi Betlehem megtekintése. 

 
Idősek napján a Zalakomári Művelődési Házban 

a falu idős lakosságát köszöntötték a Katica 
csoportos gyermekek, majd ellátogattak az idő-
sek klubjába és otthonába is, ahol karácsonyi 
mesejátékkal ajándékozták meg az idős néniket 

és bácsikat.  
December 16-án tartottuk hagyományos Gyer-
tyagyújtó ünnepélyünket a szülők által szépen 
feldíszített karácsonyfa árnyékában. A Katica 

csoport hangulatos, színvonalas műsora és az 
óvónők éneke varázsolta széppé ezt a délutánt. A 
műsort követően a gyerekek a fa alatt ajándéko-
kat találtak, melyek közül a mesekönyveket haza 

is vihették.  

 
Így zártuk a 2014-es évet a Zalakomári 
Napköziotthonos Óvodában. 

KI TUD TÖBBET OLVASNI 

Felnőtt kategória januári  

bónuszkönyvek: 

Anita Amirrezvani: A virágok vére 

Jaume Cabré: A Pamano zúgása 
Vámos Miklós: Apák könyve 
Chuck Palahniuk: Harcosok klubja 
Michael Cunningham: Az órák 

Szerb Antal: Szerelem a palackban 
Frank W. Abagnale – Stan Redding: Kapj el, 
ha tudsz 
Joanne Harris: Csokoládé 

Kazuo Ishiguro: Napok romjai 
Márai Sándor: Eszter hagyatéka 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  

LEXIKON A HATÁLYOS JOGSZA-

BÁLY ÉRTELMÉBEN 

1. anyagában történő hasznosítás: 
bármilyen hasznosítási művelet az 

energetikai hasznosítás kivételével; 

2. ártalmatlanítás: minden olyan 
kezelési művelet, amely nem hasz-
nosítás; a művelet abban az esetben 

is ártalmatlanítás, ha az másodlagos 
jelleggel anyag- vagy energiakinye-
rést eredményez; az ártalmatlanítási 
műveletek nem kimerítő listáját a 2. 

melléklet tartalmazza; 

3. biohulladék: a biológiailag le-
bomló, parkokból származó vagy 
kerti hulladék, háztartásokban, ét-

termekben, étkeztetőkben és kiske-
reskedelmi tevékenységet folytató 
létesítményekben képződő élelmi-
szer- és konyhai hulladék, valamint 

az ezekhez hasonló, élelmiszer-
feldolgozó üzemekben képződő hul-
ladék; 

4. biológiailag lebomló hulladék: 

minden szervesanyag-tartalmú hul-
ladék, amely aerob vagy anaerob 
úton biológiailag lebomlik vagy 
lebontható, ideértve a biohulladékot 

is; 

5. elkülönített gyűjtés: olyan gyűj-
tés, amelynek során a hulladékára-
mot a hulladék fajtája és jellege - 

adott esetben típusa - szerint elkülö-
nítik, lehetővé téve annak egyedi 
módon történő kezelését; 

6. elkülönítetten gyűjtött hulladék: 

olyan hulladék, amelyet fajta és 
jelleg - adott esetben típus - szerint a 
képződés helyén a vegyes hulladék-
tól, illetve más fajtájú, jellegű vagy 

típusú hulladéktól elkülönítve gyűj-
tenek; 

7. előkezelés: a hasznosítást vagy 
ártalmatlanítást megelőző előkészítő 

művelet; 

8. energetikai hasznosítás: haszno-
sítási művelet, amelynek során a 
hulladék energiatartalmát kinyerik, 

ideértve a biológiailag lebomló hul-
ladékból történő energia-előállítást, 
valamint az olyan anyaggá történő 
feldolgozást, amelyet üzemanyag-

ként, illetve tüzelőanyagként hasz-
nálnak fel; (folytatás a februári 

számban) 
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Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

e-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Csárdi Tamás 

Szerkesztő: Nagy Beáta 

TÉLI VESZÉLYEK 

Bár az idei tél egyelőre enyhe arcát 
mutatta, azért nem árt felkészülni 
az évszaknak megfelelő nagyobb 

lehűlésre, intenzív havazásra sem! 
 
Ha azt észleljük, hogy a hőmérséklet 
fagypont alatti és az eső esik, 

akkor számíthatunk jégréteg kialaku-
lására, emiatt körültekintően és 
fokozott óvatossággal közlekedjünk, 
mind gyalogosan, mind gépjárművel! 

Tartós és intenzív ónos eső idején 
villanyvezetékek szakadhatnak le és 
faágak is letörhetnek a rájuk rakódó 
jég súlya alatt. 

Célszerű még idejében felkészülni a 
havazásra 
●       Érdemes folyamatosan figye-

lemmel kísérni a híradásokat és az 
időjárás előrejelzést. 
●       Célszerű előkészíteni hólapátot, 
homokot, elemes rádiót és 

zseblámpát, tartalék elemeket. 
●       Gondoskodni kell, hogy a mo-
biltelefonok fel legyenek töltve, 
indokolt lehet tartalék akkumulátor 

beszerzése is. 
●       Megfontolandó, hogy ivóvízből 
(ásványvízből), nem romlandó 
élelmiszerekből, gyógyszerekből 

néhány napra elegendő tartalékot 
képezzünk. 
●       Érdemes hordozható alternatív 
fűtőtestet, vagy tűzhelyet 

készenlétbe állítani és felhalmozni 
tartalékokat tüzelőanyagból. 
●       Legyen elérhető helyen elegen-
dő mennyiségű meleg ruházat, amely 

lehetővé teszi a többrétegű öltözkö-
dést! 
●       Fontos, hogy víztelenítsük a 
kinti csapokat, nehogy a fagyás 

miatt elrepedjenek a csövek és a víz 
elárassza a házat! 

Otthonunk biztonsága érdekében 

●       Hagyományos tüzelőberende-
zés (pl.: kandalló) használata esetén 

különös figyelemmel kell lenni a 
tűzmegelőzésre, füstelvezetésre. 

●       Azokat a PB-gázzal üzemelő 
fűtőkészülékeket, amelyek nincsenek 
a 

kéménybe kötve, vagy az égéstermék 
szabadba történő kivezetése más 
módon 
nem megoldott, soha ne üzemeltesse 

folyamatosan zárt térben! A helyiség 
nagyságától és a fűtési fokozattól 
függően legalább egy-másfél órán-
ként 

szellőztetni kell a helyiséget, ellenke-
ző esetben a felgyülemlő 
égéstermékek mérgezést okozhatnak. 
●       A gázszolgáltatás ideiglenes 

kimaradása esetén ne hagyja nyitva 
a fűtőkészülék elzárócsapját! 
●       Legyenek otthon alapvető 
gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő 
van a családban, számára tápszerek! 

Sudoku 

 

Ez itt az Ön hirdetésének helye 

Hirdessen a Komári Hírmondóban! 

 

Lakossági és 

céges hirdetések: 

a) 1/1 oldalas 5.000 Ft 

b) 1/2 oldalas 4.000 Ft 

c) 1/4 oldalas 3.000 Ft 

d) 1/8 oldalas 2.000 Ft 

e) 1/16 oldalas 1.500 Ft 

f) 1/32 oldalas 1.000 Ft 

 

 

Küldje el hirdetését  

minden hónap 5-ig a 

kulturhaz@zalakomar.hu e-mail  

címre, vagy hozza be személye-

sen a Művelődési Házba! 

 

Számlázás és díjbefizetés 

 a polgármesteri hivatalban történik! 


