
Önkormányzatunknak! 
Miniszteri  elismerés  

Önkormányzatunk hosszú ideje ke-
reste a megoldást arra, hogy a jelenle-
gi, helyettesítéssel működő fogorvosi 
szolgálatot, egy állandó praxissal ren-
delkező körzetté tegye. 

Dr. Neumayer József konzerváló 
fogászat és fogpótlástan fogorvos 
2018. november 5-én hétfőn megkezd-
te munkáját, mely minőségi változást 
hozhat a település fogorvosi ellátásá-
ban. Részletek a 2. oldalon. 

A Miniszteri el-

ismerést a közfog-
lalkoztatási programok 
megvalósításában nyúj-
tott 

kiemelkedő 

szakmai tevé-

kenység elis-

meréséül 
kapta Zalakomár 
Nagyközség Önkor-
mányzata. Az elismerés 
mellé a Belügyminisz-
térium 10 millió fo-
rinttal is jutalmazza 
önkormányzatunkat. 

Október 11-ére meghívást kapott az 
Óvoda Virág csoportja az Aranytölgy 
Időskorúak Otthonában megtartott 
családi napra. A gyerekek énekes-
táncos műsorral készültek, továbbá 
ajándékot is készítettek: egy őszi fát 
ujjfestéses technikával. A szép műso-
rért cserébe az óvodások fonalból ké-
szített almadíszeket kaptak. 
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szám 

Szociális tűzifa tájé-
koztató 

6. oldal      

Sporthírek 
FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR 

5. oldal      

Óvodai hírek 
pályázatok, állatok világ-

napja..  3. oldal       

Egészségügy 
Dr. Neumayer József megkezdte 
munkáját 1, 2. oldal      

H Í R M O N D Ó  

Új fogorvos a településen! 

Csárdi Tamás polgármester a 

kitüntető oklevéllel 

Családi nap az Idősek Otthonában 

Településünkön 2012 óta zajlanak 
a START Közmunka programok, 
melyek kezdetben több-kevesebb 
sikerrel működtek. 2015 óta komoly 
eredményeket értünk el mind a me-
zőgazdasági termelésben, mind a 
járdafelújítás terén. Ez a két prog-
ram, melynek több ezer m2 felújított 

térköves járda és sok ezer kg 
megtermelt zöldség köszönhető, 
nemcsak helyi szinten kiemelke-
dő, hanem országosan is elisme-
rést érdemelt. Önkormányza-
tunknál minden egyes közremű-
ködő érdeme ez, mindenkié, aki 
dolgozott a program sikeréért.  

Részletek a 2. oldalon 
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2018. 2 november 

LEGMAGASABB SZINTRŐL KAPOTT 
ELISMERÉS 10 millió forint jutalom Zalakomárnak! 

Dr. Neumayer József 2005-ben szerezte fogor-
vosi diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen. 
Elmondása szerint a jövőben Magyarországon 
kíván praktizálni. Zalakomárra azért is esett a vá-
lasztása, mert a szomszédos Zalakaros településen 
él. Az előtte álló feladatra kihívással tekint, szeret-
ne minőségi változást hozni a település lakóinak 
fogászati ellátásába. 

A fogorvosi rendelő felújításra került, a szükséges tisztasá-
gi festések mellé burkolási munkálatok is elvégzésre kerül-
tek, valamint részben megújult az eszközpark is. A lakos-
ságot érintő lényeges változás, hogy a rendelőbe 
röntgen készülék is beszerelésre került. 

Dr. Neumayer József a hét minden napján várja betegeit. 
Rendelési ideje: hétfő, szerda, péntek: 7:30 – 13:30 
kedd, csütörtök: 13:00 – 18:30 

Új fogorvos és megújuló fogorvosi rendelő várja betegeit 

 

  

Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter elismerő oklevele 

Dr. Pintér Sándor Magyarország Belügy-
minisztere Zala Megyében mindössze két te-
lepülést tartott méltónak arra, hogy 2018 évben 
elismerésben részesítse a START közfoglalkozta-
tást. 

START közmunka programjainkban elért 
eredmények magukért beszélnek. Településünk 
járdái a program megkezdése előtt hosszú évekig 
nem kerültek felújításra, azok állapota helyenként 
kimondottan balesetveszélyes volt. 2015-évtől kez-
dődően az a több 1000 m2 járda, melyet felújítot-
tunk a lakosság igényeit és biztonságát szolgálja. 

Mezőgazdasági programunk az évek alatt kinőt-
te azokat a területeket, melyeken elindult. A kez-
deti „sufni” értékesítést felváltotta egy eszté-
tikus és kulturált értékesíti hely, melynél a 
lakosság első osztályú minőségben, kedvező áron 
szerezheti be a megtermelt zöldségeket. 

Programunkat folyamatosan bővítettük az évek 
alatt és bővítjük is a jövőben. Folytatjuk a járda-
felújításokat, hogy Zalakomár összes járdája 
térköves legyen. 

Mezőgazdasági programunk keretében ter-
vezzük egy kisebb feldolgozó üzem kiépítését 
is a volt TÜZÉP területén, melyben savanyú-
ságot, aszalt gyümölcsöt, lekvárt, ételízesítőt, 
fűszerpaprikát állítunk elő, szintén lakossági 
értékesítésre. 

Tervezünk, egy szedd magad eper ültetvény te-
lepítését, valamint gyümölcsfák ültetését önkor-
mányzati területre, amik a már említett feldolgozó 
üzemet is ellátják alapanyaggal, a friss gyümölcs 
értékesítése mellett. 

A KEMÉNY MUNKA MEGHOZTA GYÜMÖLCSÉT! 

Önkormányzatunknál sokan dolgoznak azért, hogy 
közmunka programjaink ilyen sikeresek legyenek. Az 

egyes programok már az indulásuk előtt 3-4 hónappal elkez-
dődnek a tervezési fázissal. December közepére kész prog-
ramokkal rendelkezünk, melyeket a Belügyminisztérium 
hagy jóvá, a március 1-jei indulásra. Ez időszak alatt több 
alkalommal is egyeztető tárgyalások zajlanak, hogy a meg-
álmodott programok valósággá válhassanak. 

A megvalósítás alatt irányítók, koordinátorok, adminiszt-
rátorok, brigádvezetők segítenek, hogy a programok sikere-
sek legyenek. Végül, de nem utolsó sorban a legfontosabb az 
a kb. 65 fő közmunkás, akik nélkül a program nem indulhat-
na el. 

Csárdi Tamás polgármester köszöni mindazok 
munkáját, akik településünkért dolgoztak és 

dolgoznak a közmunka programokon! 
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Gyerekek a birtokba vett játszótéren 

ÓVODAI HÍREK 
Új játszótér gyerekeinknek! 

ESÉLYTEREMTŐ PÁLYÁZAT 

Intézményünk Virág és Katica csoportos gyermekei 
5 alkalomból álló kutyaterápiás foglalkozáson vehet-
tek részt a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti 
központ „Összefogással a mindennapokban – segíts, 

hogy segíthessünk” pályázatának köszönhetően. 

A kutyusok, Tacsi és Zsuzska, heti rendszerességgel 
keddenként érkeztek az óvodába. Jelenlétük pozitív hatást 
gyakorolt a gyerekek magatartására, tanulási folyamatára, 
mivel a feladatok egy részébe a kutyák is be voltak vonva, 
illetve a gyerekek helyes válaszadás esetén jutalmul megsi-
mogathatták vagy táppal etethették meg a kutyákat. 

Az öt foglalkozás alkalmával számtalan téma lett 
érintve, például kommunikációs helyzetgyakorlatok, ku-
tyákkal való helyes viselkedésmód elsajátítása, kutyafajták 
felismerése, gondozási feladatok: etetés, sétáltatás. A „Cso-
dakutya” fejlesztőjáték segítségével elkalandoztak a számok, 
színek, formák világába is. Figyelemfejlesztő és mozgásfej-

lesztő (pl. pókjárás, békajárás, bója kerülgetés megadott 
szabályok betartásával) játékot is minden alkalommal ját-
szottak. A terápia első etapjának végére számos ismerettel 
gazdagodtak a gyerekek. 

Köszönjük a nagykanizsai T2 Kutyaiskola oktatói-
nak a tanulságos és feledhetetlen pillanatokat. 

KUTYATERÁPIA AZ OVIBAN 

2018.10.04-én a délutáni órákban került megrende-
zésre ovinkban az állatok világnapja. A környezeti-

módszertani munkacsoport lehetőséget adott, hogy a gyere-
kek elhozzák megmutatni „kis kedvenceiket társaiknak. Az 

óvoda udvara rövid időre „állatsimogatóvá” alakult át, ahol 
kiskacsa, csirke, nyúl, degu, póniló, cicák, kutyák, és halak 
voltak megtekinthetőek, a gyermekek legnagyobb örömére. 

Ezúton is köszönjük a szülők segítségét! 

 

Állatok világnapja 

Papírgyűjtésben jeleskedtek! 

 

  

2018. 3 november 

A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda ját-
szóterének bővítési munkálatait szeptember 
első napjaiban kezdte el a kivitelező. A gyer-
mekek figyelemmel kísérhették az udvar elkerített 
részén zajló munkafolyamatokat: alap kiásása, 
betonozási munkák, játékelemek összeszerelése és 
telepítése, ütéscsillapító burkolat kialakítása, ár-

nyékoló napvitorla felhelyezése. Nap, mint nap 

sóvárogva tették fel a kérdést: „Mikor lesz már 
kész?” 

Óvodánk figyelemmel kíséri a pályázati lehetősé-
geket, hogy minél színvonalasabb óvodai életet bizto-
sítsunk gyermekeink számára. Az EFOP 3.1.3. Esélyte-
remtő Óvoda pályázatban való részvétel a nevelő munkához 
biztosított eszközök (bútorzat, mozgásfejlesztő eszközök) 
beszerzésén túl rangos szakmai elismerést is hozott szá-
munkra. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy az or-
szágban 564 közreműködő óvoda közül az Oktatási 
Hivatal 23 óvodát választott ki Módszertani Központ-
jának az ott folyó szalmai munka elismerése céljából. 
Megtiszteltetés számunkra, hogy Módszertani Központként 
erősíthetjük Zalakomár település hírnevét. 

Aztán végre eljött a várva-várt nap és a mű-
szaki átadás után 2018.10.15-én birtokba vehették 
az új játékokat. Elsőként a nagy- és középsőcso-
portos gyermekek „tesztelhették” az Oxi tornyot és 
csúszdáit, a két körhintát és a Manó köteles má-
szókát. Majd a kiscsoportosok is kipróbálhatták a 
fém csúszdás Mamut tornyot.  
 

Óvodánk 2018.10.11-ére hirdette meg pa-
pírgyűjtési akcióját.  

Gratulálunk a Virág csoportosoknak, akik sor-
ban immár harmadszor, jogosan nyerték el  
a  „Papírkirály” címet. 

 

 Csoport Mennyiség 

1. Virág csoport 770 kg 

2. Méhecske csoport 355 kg 

3. Süni csoport  326 kg 

4. Katica csoport  100 kg 

5. Pillangó csoport 45 kg 
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részére. A diákokat minden nap más és más progra-
mok várták, melyeknek segítségével gazdagíthatták 
ismereteiket a vizek védelméről, fejlődött környezettu-
datos magatartásuk és kreativitásuk. A projekthét kere-
tében a tanulók két színvonalas előadáson vettek részt.  

A természetes vizekkel kapcsolatosan Benedek 
Miklós a klímaszövetség képviselője tartott érdekes 
előadást. A vizek szennyezőanyagaival, a víztisztítás-
sal, a környék természetes vizeinek összetételével dr. 
Etler Ottó vegyészmérnök ismertette meg a felső tago-
zatos gyerekeket. A helyi óvodával karöltve „Patak-

napot” tartottunk, mely során folyónk és környékének 
élővilágával ismerkedhettek meg játékos feladatokon 
keresztül kicsik és nagyok. A felsős tanulók egy cso-
portja a falu határában folyó „Mosó patak” partjának 
egy szakaszát tisztította meg a szeméttől. 

SULI – HÍREK 
ZÖLD HÉT AZ ISKOLÁBAN 

A Somssich Antal Általános 
Iskolában októberben „ZÖLD 
HETET” tartottunk a tanulók 

A környezettudatosság je-
gyében papírgyűjtést szer-
veztünk az osztályoknak, 

 

  

ezzel is a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát erősít-
jük tanulóinkban. 

Összességében a „Zöld héten” a diákjainkkal a kör-
nyezettudatos életmód fontosságát ismertettük meg 
játékos feladatokon, foglalkozásokon keresztül. Fon-
tos, hogy a gyermekeket már óvodás korukban megis-
mertessék környezetükkel és annak megóvásával, vé-
delmével. 

Iskolánk törekszik arra, hogy környezettudatos-
ságban neveljük a diákokat. Ez számunkra egy fon-
tos dolog, hiszen a környezetszennyezés oly mértékben 
elhatalmasodott napjainkra, hogy a környezetvédelem 
és a környezet megóvásának kérdésével foglalkozni 
kell az óvodáknak is és az iskoláknak is egyaránt. 
Igyekszünk példát mutatni más intézmények felé is 
környezettudatosságunkban. 

Állatok világnapja 
Iskolánkban már évek óta meg-

emlékezünk az állatok világnapjá-
ról, erre idén október 4-én került 
sor.  A nevezetes napon mindenki 
elhozhatta az iskolába házi kedvencét, 
így ebéd után az udvaron megnyitotta 
kapuját az állatsimogató. Idén is a 
legnépszerűbb állat a kutyus és a cica 
volt, de ezen kívül láthattak még az 
érdeklődők lovakat, pónilovakat, 
kecskéket, kiscsirkéket, de még olyan 
különlegességet is, mint a degu.  

A rendezvényen számos szülő is 
megjelent, és gyermekeikkel együtt 
mutatták be házi kedvenceiket az ál-
latbarát érdeklődőknek.  

2018. 4 november 

Október 23 
Idén október 19-én emlékez-

tünk meg iskolánkban az 1956-os 
forradalomról és szabadságharc-
ról. Hagyományainkhoz híven a 
műsorban most is a nyolcadik évfo-
lyamos tanulók szerepeltek, de az 
előadást zeneszámok és vetítés is 
színesítette 

A műsorral sikerült a diákoknak 
méltó emléket állítania az 1956-os 
forradalom és szabadságharc hősei-
nek. A tanulókat az osztályfőnökök, 
Dr. Baloghné Nagy Katalin és Pász-
torné Böjti Lívia készítették fel. 

A Zene világnapja alkalmából zenés-táncos foglalkozásokon vehet-
tek részt alsós diákjaink. A zenei délutánt a felsős fiúk gitárkísérettel 
előadott énekbemutatója nyitotta meg. Ezután az osztályok három állomá-
son különböző zenés feladatot kaptak: komolyzene hallgatás, népdaltanulás 
illetve népi gyermekjátékok tanulása.  

Körzeti rajzver‐
seny 

Szeptemberben hirdetett 
rajzversenyt iskolánk „Mátyás, 
az igazságos” címmel. 

A pályázatra hat iskolából 
összesen 64 alkotás érkezett. Az 
egyéni technikával készített mű-
veket háromtagú zsűri bírálta el, 
az eredményhirdetésre november 
elején került sor. 

Díjazottak: 

1-2 évfolyam: 
I. hely: Kovács Amanda, 
II. hely: Nyári Virág Tímea 
Különdíj: Leah Pleyer 
3-4 évfolyam:  

I. hely: Bakonyi Imre György, 
III. hely: Lukács Nándor Gábor, 
Különdíj: Sárközi Dániel 

5-6 évfolyam: 
III. hely: Köncz Péter 
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A Művelődési 
Ház, az Iskola és 
az Óvoda dolgo-
zóinak közös 
műsorával emlé-
keztünk az 1956-
os forradalomra. 
Az ünnepségen 
beszédet mondott 
és koszorút  

 

 

  

2018. 5 november 

SPORTHÍREK 
2018.10.07. 
HORVÁTH-MÉH KISKANIZSA-
FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR 2:0 

Sajnos ismét pont nélkül maradtunk ezen 
a mérkőzésen. Játékban egyenrangú felek 
játszottak,helyzeteink ismét kimaradtak. 
Amíg lehetőségeinket nem tudjuk értékesíte-
ni nehéz helyzetben leszünk. 
Ifi:1:1 

2018.10.14. 
FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-
SEMJÉNHÁZA  0:1 

A bajnokság második helyén álló csapat-
tal remek mérkőzést játszottunk. Sajnos kí-
sértett a sors ,és ismét a hosszabbításban 
vesztettük el a mérkőzést egy védelmi hiba 
után. 

Ifi:3:0 
2018.10.21. 
FEMAT-CSESZTREG-FLEXIBIL-TOP 
ZALAKOMÁR  4:0 

Remek időben,nagyszerű pályán  veresé-
get szenvedtünk. Csapatunk sajnos hullám-
völgybe került,de bízunk a jobb folytatásban. 
Ifi:5:2 
2018.10.28. 
FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR -
ZALASZENTGRÓT  2:1 

Az időjárás ismét szép arcát mutatta,és a 
remek időhöz hajtós futball is párosult. 
Hosszabb böjt után végre a 3 pontnak örülhe-
tett a lelkes hazai közönség. A mérkőzés 
végén megsérülő játékosunknak Horváth 
Imrének mielőbbi gyógyulást kívánunk. 
Gólszerzőink: Horvát J., Daróczi Á. 
Ifi:2:4 

Végezetül Serdülő (U16) csapatunkról 
Bajnokhoz méltóan 7 mérkőzés után ve-
retlenül a tabella élén állnak a Zalakomári 
srácok. Ez azért is nagyszerű mert ebben 
a szezonban kicserélődött a keret és jó pár 
13 éves srác is felkerült  az U16-os csapat-
ba. 

Köszönjük mindenkinek, aki kilátogat 

csapataink hazai mérkőzéseire! 

 

Tájékoztató az illegális lakossági 

hulladékégetéssel kapcsolatban 
Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés is érke-

zett önkormányzati hivatalunkhoz, melyben a kéményből 
vagy kertből származó zavaró füstre panaszkodtak. 

Ma Magyarország egyik legsúlyosabb környezet- egészség-
ügyi problémája a nem megfelelő lakossági fűtés, a nyílt téri (pl. 
kerti vagy avar hulladék) égetése okozta levegőszennyezés. Az 
elmúlt években készített országos légszennyező anyag- leltárok 
adatai alapján a kisméretű szálló por kibocsátás (PM10) kb. 2/3-
át a lakossági fűtés okozza, mely a légzőszervi megbetegedések 
legfőbb okozója. A PM10 koncentráció rövid távú emelkedése 
is izgatja a nyálkahártyákat, köhögést és nehézlégzést vált-
hat ki, a tüdőben felszívódva pedig gyulladásos folyamatot 
indíthat el. 

A lakossági hulladékégetés tiltására vonatkozó szabályokat a 
levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 27. 
§-a tartalmazza.  Ennek értelmében tilos a lakossági tüzelőbe-
rendezésekben a hulladékok égetése, kivéve a háztartásban ke-
letkező papírhulladékot és a veszélyesnek nem minősülő, keze-
letlen fahulladékot. 

A lakossági tüzelőberendezésben tilos tehát égetni többek 
között az alábbiakat: 
- műanyag hulladékot (pl. PET palack, ruha, műanyag zacskó, 

gyerekjáték) 
- festett fát, forgácslapot (pl. bútorok, festett, lakkozott rétegelt 

lemez, bútorlap, építési fahulladék, festett ablakkeret, ajtó) 
- gumi hulladék.  
Az előírások betartásának ellenőrzése a járási hivatal hatásköré-
be tartozik. 

Kérjük a Tisztelt lakosságot, a fenti elő‐
írásokat szíveskedjenek betartani! 

helyezett el Csárdi Tamás polgármester és Marton Józsefné 
alpolgármester, Zalakomár 56-os emlékművénél. Az ünnepi 
műsor után meleg teával és pogácsával láttuk vendégül az em-
lékezőket.  

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat lapja 
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2018. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ 

TŰZIFA  VÁSÁRLÁSÁHOZ 

KA PCSOLÓDÓ TÁMOGA TÁS 
A belügyminiszter döntött a Magyarország 2018. 

évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tör-
vény 3. melléklet I.9. pont „A települési önkormány-
zatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcso-
lódó támogatása” jogcím alapján nyújtható szociális 
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támoga-
tásáról. A döntés alapján Zalakomár Nagyközség Ön-
kormányzata 2018. évben 278 m3 jóváhagyott tűzifa 
mennyiség beszerzésére jogosult, ennek keretében 
5.295.900 Ft összegű támogatásban részesült. 

Ezzel kapcsolatosan a Képviselő-testület 
2018.10.29-i ülésén a 10/2018. (X.30.) „A szociális 
célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról” 
szóló rendeletét megalkotta. A rendelet hatálya kiter-
jed a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 
3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletben meghatá-
rozott személyekre. A rendeletben szabályozott támo-
gatás megállapítására a szociális gondoskodás helyi 
szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkal-
mazni. 

A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez 
szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás 
formájában támogatás nyújtható. Elsősorban az a ház-
tartás részesíthető természetbeni ellátásként adható 
szociális célú tűzifa támogatásban, ahol  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak el-
látására jogosult, időskorúak járadékára jogosult, 
vagy a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet sze-
rinti települési támogatásra (e támogatások közül 
különösen lakhatási támogatásra) jogosult személy 
él, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályo-
zott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket ne-
velnek, 

c) valamint ahol létfenntartást veszélyeztető rendkí-
vüli élethelyzetbe kerültek, illetve idő- szakosan be-
következett vagy tartósan fennálló létfenntartási 
problémákkal küzdenek, feltéve, ha a kérelmező 
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének a 200 %-át, egyedül élő esetén a 
300 %-át, vagyona nincs és a lakásának fűtését fatü-
zelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

A szociális célú tűzifa támogatásról, a jogosulatlanul 
és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének 
elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elenge-
déséről a Képviselő-testület jogosult dönteni. Szociális 
célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogo-
sultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és családok számától. 

A támogatás iránti kérelmet a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani a „Kérelem 
rendkívüli települési támogatás (szociális tűzifa) megál-
lapításához” elnevezésű formanyomtatványon 2018. 
november 20. napjáig. 

- Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 


