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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

90 ÉVES LETT RÓZSI NÉNI 

 

Május 2-án Csárdi Tamás polgármester Hajmásiné 
Török Gyöngyi és Nagy Gábor képviselő - testületi 
tagok kíséretében látogatta meg zalakomári ottho-
nában Gulyás Istvánné Rózsi nénit. 
 
A 90 éves Rózsi nénit születésnapja alkalmából köszön-
tötték, átadták Orbán Viktor, Magyarország miniszter-
elnöke kézjegyével ellátott emléklapot, illetve az 

önkormányzat ajándékait.Rózsi néni családja körében 
ünnepelt, aki elmondta, ha nem fájna a lába még ma is 
megfőzne és veteményezne a kertben. Polgármester úr 
és a képviselők annak reményében búcsúztak, hogy 5 
év múlva újra köszönthetik Rózsi nénit, addig is sok 
örömteli pillanatot kívántak dédunokái Dominik, Atti, 
Gabika és Sára körében. 

csnb 

Meghívó 

A Zalakomári Művelődési Ház meghívja 
Önt 2015. május 23-án, 18 órára  

a kreatív klub  

Szín-játék  
elnevezésű kiállítás megnyitójára.  

 
A tárlat megtekinthető  

2015. május 23-tól 2015. június 6-ig. 

 

GONDOLATOK A  

TANÉV VÉGÉN 
 

 

Közeledik a tanévzá-
rás, még hat hét a 
kicsengetésig.  
Máris jönnek az új 
tanév feladatai. Az 
oktatás-nevelés terüle-
tén megfogalmazott 
céljaink mentén hala-
dunk tovább. A tanul-
mányi munka javítása 
szükségessé teszi a 
csoportbontásokat 
magyar nyelv, német 
nyelv fizika, kémia, 
matematika tantár-
gyakból. Így egy haladó 
és egy fejlesztendő 
csoport alakul évfolya-
monként a felső tago-
zatban.  
A hatodik-hetedik évfo-
lyamos tanulók fenn-
tarthatósági progra-
munkban mezőgazda-
sági ismereteket sajátí-
tanak el, s művelik az 
önkormányzat által 
adott tankertet. 
Pályázunk az ÖKO 
iskola címre, így több 
lehetőséghez és forrás-
hoz juthat intézmé-
nyünk, és ezáltal diák-
jaink is. 
 

Szakáll Tibor 
A Zalakomári Általá-

nos Iskola  
Intézményvezetője 
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TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL 

A BŰNÜGYI HELYZET 
ÉRTÉKELÉSE 

Zalakomárban még mindig 
hátráltatja az eredményes 
megelőző munkát az a tény 
is, hogy a lakosság részéről 
félelem miatt nem érkezik 
megfelelő mennyiségű in-
formáció.  
 
Tény, hogy a KMB létszám 
emelésével, valamint azzal, 
hogy a településen mezőőrség 
és közterület felügyelet is 
működik, valamint modern 
kamerarendszer üzemel, jelen-
tős csökkenés mutatható ki a 
bűncselekmények számában.  
Zalakomár illetékességi 
területén 2013. évben 89 
bűncselekmény vált ismertté, 
2014. évben pedig 65. Ezáltal az 
ismertté vált bűncselekmények 
száma mintegy 27 % -os 
csökkenést mutat. A számszaki 
adatokat vizsgálva 
megállapítható, hogy – és ez 
évek óta így van – a vagyon 
elleni bűncselekmények, ezen 
belül is kifejezetten a lopások 
és betöréses lopások teszik ki a 
bűncselekmények jelentős 
hányadát /50,8 %-át/.  
Zalakomár Község illetékességi 
területére vetítve az egyes 
bűncselekmény kategóriák a 
következőképpen alakultak. A 
lopások száma 40 %-kal 
csökkent, mivel a 2013. évi 45 
esethez képest 2014. évben 27 
ilyen jellegű deliktum történt.  
Ezen lopások egy részét is 
elhagyatott, használaton kívüli, 
ám bekerített területek 
vonatkozásában követték el 
olyan módon, hogy az épületek 
mellett elhelyezett tárgyakat – 
többnyire fém tárgyakat – 
tulajdonították el ismeretlenek. 
Az eltulajdonított tárgyak 
értéke ezen esetekben a 
szabálysértési értékhatáron 
belül volt, azonban a bekerített 
hely minősítette fel ezen 
eseményeket 
bűncselekményekké.  
Továbbá ezen vagyon elleni 
bűncselekmények tekintetében 
számos eredményes felderítést 
produkáltunk, így az elkövetők 
kiléte megállapítást nyert és 
eljárás alá vontuk őket. 
Örvendetes módon a 
betöréses lopások száma 
pedig még tovább csökkent, 
mintegy 50,0 %-kal, mivel a 
2013. évi 6 esethez képest 
2014. évben csupán 3 ilyen 
eset vált ismertté.  
 

A személy elleni bűncselekmények 
száma 37,5 %-kal csökkent, 8-ról 5-
re, ezen belül a testi sértések száma 
is 33,3 %-kal, 6-ról 4-re esett vissza. 
Meg kell említeni ennek kapcsán, 
hogy a testi sértéses esetek szinte 
mindegyike családon belüli 
elkövetés volt. Valamennyi ilyen 
jellegű bűncselekmény esetében 
elfogásra és elszámoltatásra 
kerültek az elkövetők. Ezen esetek 
elkövetése kapcsán pedig a 
rendőrségnek, mivel családon 
belüli esetekről van szó, a 
megelőzés vonatkozásában nem 
volt esélye.  
A közrend elleni bűncselekmények 
száma 15-ről 12-re, 20 %-kal 
csökkent.  
A közlekedési bűncselekmények 
száma viszont 7-ről 11-re, 57,1 %-
kal nőtt, amelyet jelentős 
mértékben a közúti jármű ittas 
vezetése bűncselekmények 
számának 42,9 %-os /7-ről 10-re/ 
megemelkedése eredményezett.  
A 2014-es év ezen eredményei 
köszönhetőek annak, hogy a Zala-
komári KMB csoport a 2008. év 
végén beállított + 1 fővel 4 fős lett, 
amelynek szinten tartása, sőt to-
vábbi bővítése is biztosított, vala-
mint Zalakomár Község Önkor-
mányzata egy teljesen felszerelt 
körzeti megbízotti irodát bocsátott 
a Zalakomárban szolgálatot teljesí-
tő állomány részére, amely nagy-
mértékben megkönnyíti a helyben 
történő munkavégzést, így a körze-
ti megbízottaknak még az írásos 
tevékenységük ideje alatt sem kell, 
hogy elhagyják Zalakomár terüle-
tét. 
Továbbá  Zalakomár Község Ön-
kormányzata a zalakomári körzeti 
megbízotti csoport tagjainak a 
rendőrség által belső forrásból 
biztosított km-támogatáson túl 
további jelentős km-támogatást 
nyújtott, melynek segítségével 
szinte kétszer akkora km-
felhasználásra nyílt lehetősége az 
érintett állománynak.  
 

A KÖZBIZTONSÁGI  
TEVÉKENYSÉG 

A közterületek, a közösségi 
életterek és a nyilvános helyek 
biztonsága 

 A rendőrőrs illetékességi 
területén, így Zalakomárban is 
folyamatos jelenlétet biztosítottuk. 
Az intézkedési készség és aktivitás 
alapvetően javult - néhány terület 
vonatkozásában, főképpen 
Zalakomárban, de Galambokon 
nagyobb mértékben nőtt is -, a 
reagáló képességünk jelentősen 
nem csökkent.  

Az idegenforgalmi szempontból 
kiemelt területek ellenőrzését megfe-
lelő szinten biztosítottuk. 
Az év során a rendőri jelenlét 
mértéke, módja, szervezettsége a 
korábbi évekhez hasonlóan alakult.  
A jelentősebb – tömegeket, csopor-
tokat vonzó - rendezvények biztosí-
tása rendben megtörtént. 
 
Közrendvédelmi tevékenység 
A közrendvédelmi statisztika fő 
adatait tekintve elmondható, hogy e 
tevékenységet reprezentáló mutatók 
nagy része javuló tendenciát mutat. 
Növekedés észlelhető az elfogások, a 
szabálysértési feljelentések, helyszíni 
határozatok, vezetői engedély elvéte-
lek és helyszíni bírságoltak számá-
ban. Az előállítások, valamint a 
hatósági jelzés/engedély elvételek 
száma pedig csökkent.  
 

ÖSSZEGZÉS 
A Zalakarosi Rendőrőrs a 2014. évi 
fő célkitűzéseket, meghatározott 
feladatokat alapvetően teljesítette.  
Az egyenruhás állomány folyamatos 
közterületi jelenléttel, a társ rendvé-
delmi szervekkel, a civil szerveződé-
sekkel együttműködve biztosította a 
közterület rendjét, általában a köz-
biztonság elfogadható színvonalát. 
 
2015. év fő célkitűzései: 
 

- A bűnügyi mutatók emelése, 
folyamatos javulás elérése. A 
nyomozás eredményességi 
mutató növelése, a kapitány-
sági átlag elérése, nyomozá-
sok időszerűségének javítása. 

- Bűnügyileg releváns infor-
mációk szolgáltatásának nö-
velése 

- Kiemelt figyelmet kell fordí-
tani területünkön a gyermek- 
és fiatalkorúak által elköve-
tett bűncselekmények nyo-
mozásával kapcsolatos tevé-
kenységre, illetve a sérel-
mükre valamint az időskorú-
ak sérelmére elkövetett bűn-
cselekmények nyomozása so-
rán. 

- Családon belüli erőszak keze-
lése, reprezentatív megelőző 
tevékenység e téren. 

- A vagyon elleni bűncselek-
mények visszaszorítása, fel-
derítési arányának növelése.  

- A közterületi rendőri jelenlét 
és a szolgálat hatékonyságá-
nak növelése. 

- Az állomány képzése és to-
vábbképzése. 

- A bűn- és baleset megelőzés 
hatékonyságának növelése. 

 

- Szorosabb együttmű-
ködés a civil szerveze-
tekkel, különösen a 
Polgárőr szervezetek-
kel. 

- A minőségügy körébe 
tartozó célkitűzések 
megvalósítása, felada-
tok végrehajtása. 

 

Tóth Árpád r. alezr. 

AZ INGATLANOK ÉS 

KÖZTERÜLETEK  

TISZTÁNTARTÁSA 

 
A környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló 6/2004 
(III.31.) önkormányzati rende-
let értelmében a község terü-
letén lévő ingatlanok tisztán-
tartásáról az ingatlan tulajdo-
nosai, ténylegesen használói 
kötelesek gondoskodni. Az 
ingatlanok előtti járda tisztán-
tartása az ingatlan tényleges 
használójának, illetve tulajdo-
nosának kötelessége. A tény-
legesen használó, illetve a 
tulajdonos kötelessége a járda 
mellett növő gaz kiirtása, a 
járdára kinyúló ágak és bok-
rok megfelelő nyesése. 
 
Az ingatlan tulajdonosa köte-
les a telekhatártól az útpadká-
ig húzódó zöldterületet rend-
szeresen gondozni, ennek 
keretében a zöldterület tisz-
tántartásáról, fűnyírásról, a 
tulajdonos által kihelyezett 
növények ápolásáról gondos-
kodni. A közterületen történő 
gyommentesítés során nö-
vényvédő- és gyomirtó szer 
alkalmazása tilos. A fent 
említett területeken a fűnyí-
rást szükség szerinti gyakori-
sággal kell elvégezni, azonban 
a gyep magassága a 20 cm-t 
nem haladhatja meg.  
 
Tilos továbbá a közterület 
állapotának megrongálása, út, 
útpadka, járda rongálása, 
engedély nélküli felbontása, 
gépjárművekkel való parkolás 
során vagy egyéb más jellegű 
tevékenység következtében 
gödrök, mélyedések okozása. 
Kérjük a fentiek szíves tudo-
másulvételét, és a jogszabály-
ok betartását!  

 
Zalakomár Nagyközség 

Önkormányzata 
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A Zalakomári Napköziotthonos  
Óvoda nyári leállása: 

 
 

2015. június 29 – 2015. augusztus 9. 

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVI MEZŐŐRI TEVÉKENYSÉGRŐL 

Önkormányzatunk közigazgatási 
területén, a Képviselő-testület 
döntése alapján 2009 évtől mezőőri 
szolgálati csoport működik, jelen-
leg 4 fővel. 
Munkánkat a fegyveres biztonsági 
őrségről, a természetvédelmi és a 
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény, továbbá az egyes 
rendészeti feladatokat ellátó szemé-
lyek tevékenységéről, valamint 
egyes törvényeknek az iskolakerü-
lés elleni fellépést biztosító módosí-
tásáról szóló 2012. CXX. törvény 
rendelkezései szerint és a jogsza-
bályok rendelkezéseinek megfele-
lően a Zala Megyei Rendőr Főkapi-
tánysággal kötött megállapodás 
alapján a Zala Megyei Rendőr 
Főkapitányság szakmai irányításá-
val végezzük. 

Feladatainkon túlmenően olyan 
tevékenységeket is ellátunk, ame-
lyek esetiek, és nem tartoznak a 
fenti jogszabályokban előírt felada-
tok közé: 

- Parlagfüves, elhanyagolt 
területek felderítése, azok 
összeírása 

- Erdészeti területek elle-
nőrzésében való közre-
működés 

- Ebrendészeti feladatok el-
látásban közreműködés 

- Illegális „szemétlerakás-
ok” felderítése 

- Ormándpusztai (jelenleg 
illegálisan működő!) ál-
latvásár ellenőrzésében 
való közreműködés 

 
A mezőőri csoport munkáját, és 
szolgálati beosztását szükség sze-
rint operatív intézkedésekkel irá-
nyítják, így a csoport több alka-
lommal közös szolgálatot lát el a 
helyi KMB csoporttal. A szolgála-
tok ellátásának időbeosztását a 
KMB csoport tagjai, saját belátásuk 
szerint állítják össze. 
Csoportunk 1 db Suzuki Samurai 
típusú terepjáróval rendelkezik, 
amit szolgálati feladataink ellátásá-
ra használunk. Ezen jármű 2 főnél 
több személy szállítására nem 
igazán alkalmas, így azzal személyt  

előállítani nem tudunk. Továbbá a 
rendőrséggel való közös szolgála-
tok ellátására alkalmatlan. 
Legfőbb feladatunk a tulajdon 
elleni szabálysértések (termény-, 
falopás) megelőzése, felderítése, a 
szabálysértés észlelése esetén szak-
szerű intézkedés végrehajtása.  
Intézkedéseink során rendszerint 
helyszíni bírságot szabtunk ki a 
szabálysértések elkövetőivel szem-
ben, akik cselekményüket elismer-
ték és igazolták magukat.  
A 2012. évi CXX törvény alapján a 
mezőőri csoport tagjai sikeres 
vizsgát tettek a Körmendi Rendé-
szeti Kiképző Központban amely 
lehetővé tette, hogy kényszerítő 
eszközökkel lássanak el bennünket, 
illetve, hogy használjuk is azokat. 
Több esetben működtünk együtt a 
rendőrséggel, részükre bűnügyi 
információkat továbbítottunk, 
melyek segítségével több személy 
került elfogásra.  
Részt vettünk továbbá a rendőrség 
által szervezett ormándpusztai 
állatvásárra érkező illetve onnan 
távozó személyek ellenőrzésében. 
Segédkeztünk körözött személy 
elfogásában, lopás; betörés esetén 
a helyszín átvizsgálásában, nyo-
mok felderítésében. 
Ugyanakkor a rendőrséggel való 
kapcsolat kétoldalúnak bizonyul, 
hiszen a körzeti megbízotti csoport 
a mezőőri feladataink ellátásban 
ugyanúgy segédkezik. 
Észrevehető, hogy a termény-, és 
falopások száma visszaesett az 
előző évekhez képest, ebből látszik, 
hogy a mezőőri szolgálat jól mű-
ködik.  
Ugyanakkor a csoport munkájára 
továbbra is nagy szükség van, 
mivel Zalakomár területén nagy 
számban élnek bűnözésből magu-
kat és családjukat fenntartó szemé-
lyek. 
Nagyközségünk lakosságának 
biztonságérzetének javulását 
nagyban elősegítette a mezőőri 
csoport munkája és a körzeti meg-
bízotti csoporttal való kiválónak 
mondható együttműködés. 
 

Bognár János, Takács László, 
Szépfalusi István, Csárdi Áron 

 

A MAGYAR NYELV HETE 

A költészet napjához kapcso-
lódóan idén is megrendeztük 
„A magyar nyelv hetét”, 
amelynek már több éves 
hagyománya van iskolánk-
ban.  
 
A programsorozat reggel a 
költészet napi ünnepi megem-
lékezéssel kezdődött, amelyet 
Hatos Eszter tanárnő állított 
össze, és tanított be a diákok-
nak. A műsorban hatodik és 
nyolcadik osztályos tanulók 
szerepeltek, és fellépett isko-
lánk énekkara is, Foricsekné 
Kovács Szilvia tanárnő vezeté-
sével. 
Még aznap délután izgalmas 
irodalmi vetélkedőn vehettek 
részt alsósok és felsősök egya-
ránt. A kicsik Perényi Ildikó 
tanító irányításával a könyv-
tárban, a nagyok pedig Bencze 
Margit tanárnő közreműködé-
sével az irodalom teremben. Az 
izgalmas megmérettetés fő 
témája József Attila élete és 
költészete volt, de más híres 
magyar költők munkásságával 
is megismerkedhettek a diákok.  
 
Eredmények: 
1. helyezett: Aranycsapat 

(Horváth Stefánia Réka, 
Balázs Fanni Veronika,   
Lakatos Rebeka) 
 

2. helyezett: Angels (Riczu 
Marietta, Korpádi Tímea, 
Debrei Veronika, Lakatos 
Tamara) 

3. helyezett: Holt költők 
társasága: (Tóth Csenge 
Fanni, Opra Rebeka, Papp 
Regina,  
Rozs Péter) 
 

Másnap a könyvtárban folyta-
tódott a program, ahol Fenyve-
si Attila nagykanizsai könyvtá-
ros gitárkísérettel adta elő 
József Attila megzenésített 
verseit. A jó hangulatú össze-
jövetelen a gyerekek nemcsak 
jól szórakoztak, de a költő 
számos ismert és kevésbé is-
mert versét is hallhatták. 
A következő napon versmondó 
délutánra került sor. A tanulók 
évfolyamonként előadhatták 
egymásnak hetek óta tanult 
verseiket. Amíg az alsósok a 
tavaszról és a természetről 
szóló írásokat mutattak be, 
addig a felsősök József Attila 
verseivel örvendeztették meg 
egymást. 
A találkozón meghívott ven-
dégként részt vett Varga 
Lajosné Erzsi néni, aki készsé-
gesen válaszolt a diákok kérdé-
seire, majd saját alkotásaiból 
mutatott be néhányat a hallga-
tóságnak. 
 

TÖRD A FEJED! 

A maharadzsa 

A maharadzsa egy szigeten élt, és mindenkitől félt, ezért az egyet-
len hídra, mely a szigetet a szárazfölddel összekötötte akasztófákat 
állíttatott. A hidat leghűségesebb őrei védték. A sziget köré pedig 
vérszomjas krokodilokat telepített. Meghagyta őreinek, hogy aki a 
hídra lép és hazudik, azt dobják a krokodilok közé, aki igazat 
mond, azt akasszák fel. Így egy idegen sem léphet be a szigetre. 
Egyszer arra jött egy vándor és valamit súgott az őrök fülébe, akik 
tanácstalanul egymásra néztek, majd beengedték a vándort a 
szigetre. Vajon mit súghatott?  
 

(megoldás a 6. oldalon) 
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KEDVES KOMÁRIAK! 

 

KÖRZETI MAGYAR VERSENY 

A magyar nyelv hetét a 
körzeti magyar verseny 
zárta, amelyet iskolánk 
alsós munkaközössége 
szervezett. Az izgalmas 
megmérettetésen, ame-
lyen öt iskola tanulói 
vettek részt, harmadik-
negyedik osztályosok 
mérték össze tudásukat 
helyesírásból és hangos 
olvasásból. 
A helyesírási versenyt a 
harmadikosoknál Fehér 
Bálint, a zalaapáti iskola 
tanulója nyerte. Második 
lett a zalakarosi Farkas 
Abigél, harmadik helye-
zett pedig Kiss Enikő 
Sármellékről.  
A negyedikeseknél 
ugyancsak zalaapáti  

tanuló, Galuska Luca sze-
rezte meg az első he-
lyet.Mögötte végzett a 
zalakarosi Szabó Benjámin 
Tamás, harmadik pedig a 
sármelléki Tamás Flóra 
lett. 
A hangos olvasás verse-
nyen a harmadikosoknál a 
zalakomári Andrasek Fe-
renc végzett az első helyen 
(felkészítő: Kocsis Mátyás-
né). Második lett Galuska 
Luca, aki mindkét verseny-
számban indult, a harma-
dik helyen pedig a sármel-
léki Kósa Flórián Olivér 
végzett. 
A negyedikeseknél a 
zalaapáti Koller Helén lett 
az első, második Balogh 
Levente Zalakarosról, a  
 

harmadik helyet pedig 
az ugyancsak két ver-
senyszámban induló 
Fehér Bálint szerezte 
meg. 
A legjobb eredményt 
elért tanulók oklevél-
ben és könyvjutalom-
ban részesültek. 
 

ISKOLAI  

TANULMÁNYI 

VERSENY 
 
Április végén került 
megrendezésre a tanu-
lásban akadályozott 
tanulók iskolai tanul-
mányi versenye, ame-
lyen a diákok hangos 
olvasásból és matema-
tikából mérhették össze 
tudásukat.  

 
Eredmények: 

Hangos olvasás: 
 
Alsó tagozat: 

1. Bogdán Márk 
4.b 

2. Bogdán Lász-
ló 1.b 

3. Bogdán Edina 
4.a 

 
Felső tagozat: 

1. Kovács Ibolya 
2. Bogdán Zsa-

nett 
3. Bogdán Erika 

 
Matematika: 

 
Alsó tagozat: 

1. Váradi Ro-
land 1.a 

2. Kuti Ferenc 
1.b 

3. Bogdán Nor-
bert 2.b 
Szolnok Lajos 
3.b 
 

Felső tagozat:  
1. Bogdán Zsa-

nett 6.b 
2. Bogdán Csilla 

5.a 

EREDMÉNYESEN SZEREPELTEK 

Nem csak helyi versenyeken jelesked-
tek diákjaink, de iskolán kívül is szá-
mos megmérettetésen értek el szép 
eredményeket: 
 

A Zalavári Általános Iskola által szer-
vezett mesemondó versenyen a 3.b 
osztályos Marci Veronika első helye-
zett lett. (felkészítő: Kocsis Mátyásné) 

Ugyancsak ebben az iskolában rajzver-
senyt is hirdettek, amelyen Bogdán 
Zsófia 1.a osztályos tanuló első (felké-
szítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna), a 
3.a osztályos Bogdán Attila második 
(felkészítő: Ács Eszter), és a 4.b osztá-
lyos Molnár Gréta szintén második 
helyezést ért el. (felkészítő: Ivanics 
Jánosné) 

A K&H Bank által szervezett 
„Vigyázz, kész, pénz!” kétfordulós 
internetes vetélkedőn iskolánk 
csapata eredményesen szerepelt, 
és bejutott a területi döntőbe. A 
csapat tagjai: Kérges Valentin, 
Tóth Csenge, Szalavári Csaba, 
Zsovár Kinga, Horváth Stefánia, 
(felkészítő: Fábián András) 

LÁTOGATÁS A GÖCSEJI MÚZEUMBAN 
 
A Zalakomár Általános Iskola tanulói Zalaegerszegen 
jártak a Göcseji Múzeumban. Itt egy bronzkori leleteket 
bemutató kiállítást tekintettek meg. Ezeket a tárgyakat, 
tavaly nyáron gombaszedés közben találták, és két be-
csületes ember bevitte őket a múzeumba. A látogatáson a 
tanulók régészek által használt kesztyűben meg is fog-
hatták a talált eszközöket, amelyek három ezer éves 
korunkhoz képest is meglehetősen jó állapotban vannak. 
A diákok nagyon érdekesnek találták a kiállítást, ahon-
nan élményekkel gazdagon tértek haza.  

 

Fejtörő - Villanykörték Egy villanyszerelő bekötött a 
pincében három lámpát, amelyeknek fenn, a lakásban van a 
kapcsolójuk. De sajnos elfelejtette, hogy melyiket melyik-
hez kötötte. Fent van a lakásban, és csak egyszer szeretne 
lemenni a pincébe, majd visszajönni. Hogy állapítja meg, 
hogy melyik lámpához melyik kapcsoló tartozik? 
(megoldás a 6. oldalon) 

Lassan eltelik egy év a 
tűzeset óta. Engedjétek 
meg, hogy elmondjam a 
férjem nevében is, mi is 
történt azóta velünk. 
Muszáj tavaly májustól 
kezdenem, mert így lesz 
kerek. Nagyon büszke vol-
tam/vagyok most is a fa-
lumra, mert akkor nélküle-
tek nem tudtunk volna 
talpra állni. Az önzetlen 
segítség, amit tőletek kap-
tunk anyagi és tárgyi for-
mában (és most nem szeret-
nék neveket sorolni, ide 
tartozik mindenki) rávilágí-
tott, hogy igen, van még az 
emberekben EMBERSÉG… 
Örök hála érte mindenki-
nek! No és persze a biztosí-
tónak, hogy kártérítést 
fizetett, különben nem 
lenne most lehetőségünk 
újrakezdeni az életünket. 
Sajnos sokat kellett várni, 
hogy a falak száradjanak, 
így csak tavasszal tudtunk 
nekiállni építkezni. Egész 
télen tervezgettünk, a fiúk is 
alig várták, hogy elkezdjük 
a munkát. A múlt héten 
fejeztük be a romeltakarí-
tást, az égett fák felfűrésze-
lését és a törmelék eltakarí-
tását. Jól jött most a lomta-
lanítás is. Most már kinéz 
valahogy az udvar és sokkal 
szebb képet mutat, mint 
eddig. Jelenleg a földszint 
újraépítése és átalakítása 
folyik, amiben a gyerekek is 
sokat segítenek. Persze ö 
szántukból, de nem is tud-
nánk őket kihagyni. Ada 
egyfolytában faanyagot 
pakolt, csempét vésett, 
kalapált, Roli pedig a törme-
lék lapátolásában és a sep-
résben jeleskedett apa 
irányítása és felügyelete 
mellett. Alapjában véve  
 

nagyon szeretünk rom-
bolni-  
építeni, ezért én sem 
maradok ki semmiből. Itt 
meg kell említenem azt is, 
hogy apu miért nem 
látható a faluban...sajnos 
az állapota miatt igényli 
a 24 órás felügyeletet, 
amit én  
nem tudok biztosítani, 
így idősek otthonában 
lakik. Nem volt egyszerű, 
de belátta és  elfogadta a 
helyzetet. Rendszeresen 
látogatjuk, telefonon 
tartjuk vele a kapcsola-
tot. Szóval a ház teljesen 
át fog alakulni belül, 
köszönet és hála érte 
nagyszerű férjemnek 
Rolandnak, mert hát a 
munkamajdnem teljes 
egészét ő végzi!  Spirituá-
lis szemlélettel élve kiűz-
zük a régi energiákat, 
hogy helyettük újak és 
pozitívak jöhessenek. 
Feldolgoztuk, elengedtük 
a múltat, túlléptünk rajta 
és már nagyon várjuk, 
hogy végre beköltözhes-
sünk az új otthonunkba. 
Ezúton köszönöm anyó-
somnak, hogy befogadott 
és eltűrt (még egy rövid 
ideig eltűr) bennünket! 
Egy jó tanács a végére 
mindenkinek...nem árt, 
ha van az embernek 
lakásbiztosítása... 
Némethné Mohari Helga 
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VERSMONDÁS A  

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
  
Ugyancsak a költészet napjához 
kapcsolódóan szervezett szavalóver-
senyt a Zalakomári Művelődési 
Ház, amelyen iskolánk tanulói is 
részt vettek, és szép eredményeket 
értek el: 
1.-2. osztály 

1. Gerencsér Attila  1. a 
(Felkészítő: Horváthné Takács 
Gabriella ) 

2. Lakatos Máté 1. b 
(Felkészítő: Türei-Horváth Enikő) 

3. Pfeifer Mercédesz 1. a  
(Felkészítő: Horváthné Takács 
Gabriella) 
Különdíj: Horváth Csenge 2.b  
(Felkészítő: Anda Zoltánné) 
 3.-4. osztály: 

1. Marci Veronika 3.b 
(Felkészítő: Kocsis Mátyásné) 

2. Horváth Annamária 4.b  
(Felkészítő: Perényi Ildikó) 

3. Orsós Melinda 3.b  
(Felkészítő: Kocsis Mátyásné) 
Különdíj: Bakonyi Margó 3b  
(Felkészítő: Kocsis Mátyásné) 
5.-8. osztály 
        1. Lakatos Rebeka 6.a 
(Felkészítő: Hatos Eszter) 
        2. Kérges Valentin 8.a 
(Felkészítő: Bencze Margit) 

3. Lajos Petra 7.a  
(Felkészítő: Hatos Eszter) 
          Szőke Renátó 7.b 
(Felkészítő: Hatos Eszter)    

ÁLLÁSHIRDETÉS 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat a "Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hir-
det Zalakomár Nagyközség Önkormányzat álta-
lános karbantartó munkakör betöltésére. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 

A munkavégzés helye: 
Zala megye, 8751 Zalakomár, . 
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok: 

• Karbantartási és javítási munkák elvégzé-
se 

• Gépjármű vezetése, üzemképes állapotban 
tartása, gondozása  

• Egyéb intézményi technikai feladatok el-
végzése 

• Közfoglalkoztatottak munkájának szerve-
zése, irányítása  

• Fűnyírási, favágási munkálatok elvégzése 
 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 

Pályázati feltételek: 
• 8 Általános, 
• karbantartó Legalább 13 év szakmai ta-

pasztalat, 
• B kategóriás jogosítvány, 
• büntetlen előélet 
• cselekvőképesség 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• helyismerettel rendelkezik 
• több irányú szakképesítés (villamos, laka-

tos, gépipari, faipari) 
 

Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Jó szintű önálló munkavégzés 
• Jó szintű problémamegoldó képesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások: 

• A pályázó szakmai életútját bemutató ön-
életrajzot. 

• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolatát, vezetői engedély másola-
ta. 

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítványt. 

• Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezelésé-
hez hozzájárul. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2015. június 8. napjától 
tölthető be. 
 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2015. június 3. 
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt Csárdi Tamás nyújt, a 30/5367089 -os tele-
fonszámon. 
 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Zalako-

már Nagyközség Önkormányzat címé-
re történő megküldésével (8751 Zala-
komár, Tavasz utca 13. ). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 
Z/2162/2015, valamint a munkakör 
megnevezését: általános karbantartó. 

• Személyesen: Csárdi Tamás, Zala me-
gye, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13.  

 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. június 4. 

ÚJ KÖZMUNKA PROGRAM 

INDULT KÖZSÉGÜNKBEN 
 
Zalakomárban a hosszabb távú 

közmunkaprogram keretében 

2015.05.06.-án, újabb 30 fővel 

bővült a közmunkások létszáma. 

A program 2015.08.31.-ig tart.  

A program megvalósításához az 
Önkormányzat 10 449 920 forint 
bértámogatásban, a közvetlen költ-
ségek fedezetére 2 088 777 forint 
támogatásban részesült. Feladatként 
a közvetlen költségből az Óvoda 
parkolójának bővítése, illetve az 
Ady Endre utcai Orvosi Rendelő 
parkolója kerül kiépítésre. Továbbá 
összegyűjtésre kerül a település 
közigazgatási területén illegálisan 
kihelyezett szemét, megtörténik a 
vízelvezető árkok tisztítása, a Zrínyi 
és Széchenyi utcai önkormány zati 
tulajdonú telkeken megvalósul a 
kerítés tulajdonú telkeken megvaló-
sul a kerítés építése, valamint fo-
lyamatosan történik a település 
zöldterületeinek kaszálása. 

ISKOLAI SPORTHÍREK 
 

Szép eredményeket értek el tanulóink a külön-
böző tavaszi sportversenyeken is: 
 

Tollaslabda diákolimpia területi döntő (Pécs) 
II. kcs. (3-4.o.): 3. Vajda Bálint 
III. kcs. (5-6.o.): 2. Balázs Fanni                            
 

Tollaslabda diákolimpia országos döntő (Győr) 
III. kcs. (5-6.o.): 17. Balázs Fanni 
 

Mezei futó diákolimpia megyei döntő 
(Kiskanizsa) 
II. kcs. (3-4.o.): 6. Bogdán Tibor 
IV. kcs. (7-8.o.): 1. Szőke Renátó  (AZ ORSZÁGOS 
DÖNTŐBE JUTOTT) 
 

Kinder sport sor- és váltóverseny területi 
döntő (Gersekarát) 
4. Zalakomár (Bogdán Dániel, Bogdán László, 
Bogdán Éva, Bogdán Vanessza, Bogdán Dávid, 
Bogdán Erika, Marci Veronika, Somogyi Árpád, 
Bogdán Evelin, Bogdán Ilona, Bogdán Krisztina, 
Kurucz Szabolcs, Bogdán Zsolt, Varga Anna 
Boglárka)  
 

Labdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő 
(Nagykanizsa) 
III-IV. kcs. lány (5-8.o.): 1. Zalakomár (Horváth 
Stefánia, Opra Rebeka, Horváth Patrícia, Molnár 
Laura, Papp Regina, Kovács Cintia, Bogdán Ka-
tinka, Bogdán Jusztina) – negyeddöntőbe jutottak 
 

Atlétika diákolimpia egyéni bajnokság város-
környéki döntő (Nagykanizsa) tavasz 
III. kcs. (5-6.o.): 60m futás: 3. Major Alex 
                          600m futás: 2. Szőke Csenge 
                                               1. Bogdán Dániel 
                          Magasugrás: 1. Major Alex 
IV. kcs. (7-8.o.)    Távolugrás: 2. Horváth István 
                            Súlylökés: 1. Bakonyi Kevin 
                                               3. Horváth István 
                             1500m futás: 1. Szőke Renátó 
 

Atlétika diákolimpia többpróba bajnokság 
városkörnyéki döntő (Nagykanizsa)   
II. kcs. (3-4.o.): 2. Zalakomár (Andrasek Ferenc, 
Horváth László, Váradi Roland, Bogdán Tibor, 
Bogdán Dávid, Horváth Dániel) 
IV. kcs. (7-8.o.): 2. Szőke Renátó 
                           3. Horváth István  
 

Tanulásban akadályozottak terematlétika 
diákolimpiája országos döntő (Gyöngyös)  
I. kcs. (1-3.o.): 30m futás: 2. Szolnok Lajos 
4x200 váltó: 3. Zala megye (Szolnok Lajos, Nagy 
József (zalakomáriak), Orsós Bernadett, Simon 
Eszter (zalaegerszegiek) 
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ÁPRILISI SPORTEREDMÉNYEK 

Teke:  
20. forduló: Zalaszentgróti TK – Zalakomár ESE 5—3 
21. forduló: Zalakomár ESE – Sárvári KK 2-6 
22. forduló: Nagymizdó SE – Zalakomár ESE 6-2 
 
NBII Dél-nyugati csoport 2014/2015 férfi teke bajnokság 

végeredménye: 

 
Asztalitenisz: 

NBIII Dél-Nyugati csoport: 
15. forduló: Zalakomár ESE II. – Lengyeltóti SE 12:6 
16. forduló: Kaposvári AC – Zalakomár ESE II. 10:8 
17. forduló: Bonyhád - Zalakomár ESE II. 6:12 
NBII Dél-Nyugati csoport: 
15. forduló: Zalakomár ESE I. – Dunaújváros DSE I. 7:11 
16. forduló: Dunaújváros ASE I. - Zalakomár ESE I. 18:0 
17. forduló: Zalakomár ESE I. – Mohácsi TK 10:8 

 
TPSZ 

 

Törd a fejed - Megoldás 
 
A vándor súghatta például azt, hogy "Engem krokodilok közé fogtok dobni." Ha az 
őrök krokodilok közé dobják, akkor igazat mondott, tehát akasztani kellett volna. Ha 
viszont felakasztják, akkor hazudott, tehát a krokodilok közé dobás kellett volna, hogy 
legyen a jussa. Egyébként mondhatott volna bármilyen paradox állítást, mint például 
"Én most hazudok." Szintúgy említhetett volna egy matematikai sejtést, mint például 
"Minden kettőnél nagyobb páros szám előáll két prím összegeként". 
 

(Forrás: Alice Rejtvényországban) 
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