
2019. június 12.-én (szerda) a XVI. Országos Patikanap 
alkalmából az Angyal Gyógyszertárba betérő vásárlók 

között 3 db értékes ajándékcsomagot sorsolunk ki. 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

Helyszín: 
8751. Zalakomár Árpád u. 8. 
Időpont: 
2019. június 12. 8.00 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó  
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Lapja | 2019. június – IX. évf. 7. 

 

ISKOLAI HÍREK 
Gyereknap 2. oldal 

 

ÓVODAI HÍREK 
Anyák napja 3. oldal 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Ösztöndíj pályázat 4. oldal 

 

EGYÉB 
Falunapi program 6. oldal 

Kedves zalakomáriak !  
Örömmel tudatjuk a lakossággal, hogy 

elkészült közgyűjteményünk helye, 
Zalakomár, Ady utca 2 sz. alatt, melynek 

ünnepélyes avatását 2019. július 4-re 
tervezzük. 

Tisztelettel kérem a falu lakosságát, hogy 
akinek még van olyan kincse, régi viselete, 
konyhai eszköze, használati tárgya, amit 

szívesen felajánlana, amivel szépíthetnénk és 
gazdagíthatnánk gyűjteményünket, legyen 

szíves szólni és elmegyünk érte! 
Előre is köszönöm az Egymásért Klub 

tagokjainak nevében minden felajánlónak a 
jó szándékát, nagylelkűségét! 

Tisztelettel: Marton Józsefné klubvezető 

I. DALNAP 
Dalostalálkozó a Zalakomári 

Művelődési Házban 

 

 

A Péczely Attila Népzenei Csoport és a 
Zalakomári Művelődési Ház nagy 

szeretettel meghívja a település 
lakosságát az I. DalNap zenei 

találkozóra. 
A dalostalálkozón fellépnek helyi és 

környékbeli dalos, énekes csoportok. 
A találkozó 2019. június 22-én kerül 

megrendezésre 14 órától a 
Zalakomári Művelődési Házban. 

ÚJABB HELYSZÍNRE ÉRKEZETT 
MEG A TÉRKŐ! 
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Hagyományainkhoz híven május végén rendeztük meg 
iskolánkban a gyermeknapot. Idén a bizonytalan időjárás 
miatt a felsősök a tornateremben vetélkedtek egymással. 
A nyolc akadályból álló pályán különböző ügyességi 
és elméleti feladatokban mérhették össze tudásukat, mint 
pl: sztárok felismerése; összekeveredett szólások párba 
rendezése; darc; kapura rúgás. Az alsósok a 
tantermekben oldottak meg játékos ügyességi 
feladatokat, mint pl. lufiterelés; vattapamacs cipelése 
szívószállal; szörpivó illetve célba dobó verseny.  

A verseny után az ebédlőben meglepetés várta a 
gyerekeket, ebédre mindenki hamburgert és dobozos 
üdítőt kapott. 
Az akadályversenyeken az osztályok a 
vándorkupáért is versenyeztek. Idén az állomásokon 
szerzett pontok alapján az alsósoknál a 4.b 
(osztályfőnök: Ivanics Jánosné), a felsősöknél pedig a 
8.b osztály (osztályfőnök: Pásztorné Böjti Lívia) 
nyerte el „A legjobb osztály” címet és a vele járó 
vándorserleget. 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

SULI – HÍREK 

Eredményesen szerepeltek 
 A Galamboki Általános 

Iskolában rendezett 
„Fejszámoló” 
versenyen Szabó 
Kristóf 3.b osztályos 
tanuló második 
helyezést ért el. 
Felkészítő: Katona 
Péterné 
A nemesvidi Hóy Tibor 
Tagiskolában rendezett 
„Kis(s)zámoló” verse-
nyen Leah Pleyer 1.b 
osztályos tanuló első 
helyezést ért el. 
Felkészítő: Türei-
Horváth Enikő 
 
 

Az izgalmas megmérettetésen Zalakomár csapata 
harmadik helyezést ért el. A csapat tagjai voltak: 
Bakonyi Mária; Bencze Margit; Perényi Ildikó; 
Bogdán Regina. 
 

 

Csukás István életéről és 
munkásságáról hirdetett megyei 
vetélkedőt a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár. A 
több fordulós versenyre a megye 
településein élőkből alakult 
„családi” csapatok jelentkezését 
várták. A versenyzőknek a 
könyvtár által megadott kilenc 
Csukás-művet kellett elolvasniuk, 
és első fordulóban az író életével 
kapcsolatos totót kitölteniük. 
Ezután került sor a megyei 
döntőre, amelyet május végén 
rendeztek a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtárban Zalaegerszegen. 
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BALLAGÁS                 „Kicsik voltunk, nagyok leszünk, 

                                                    Hívogat az iskola, 

                                                    De téged, szép óvodánk, 

                                                    Nem felejtünk el soha.” 

Május utolsó napján 30 nagycsoportos óvodás 
búcsúzott el társaitól, nevelőitől, az óvoda 
dolgozóitól, az óvodától, a szülők, testvérek, rokonok 
és nem utolsó sorban a meghívott vendégek 
gyűrűjében. Az intézményvezető Varga Zoltánné 
köszöntőjében felidézte az itt töltött óvodás éveket. 
Kedves szavai után a búcsúzó Virág, majd a 
Pillangó csoport iskolába menői adtak színes vidám 
műsort a jelenlévőknek.  Az itt maradó óvodás 
társak, kicsik és nagyobbacskák közös verseléssel 
köszöntek el ballagó társaiktól. A szalagok a 
hagyománynak megfelelően a kis fára kerültek, majd 
a szülők virággal, ajándékkal köszöntötték 
gyermekeiket. 

Mosolybirodalom 

 

„Lehetsz király…” 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

ÓVODAI – HÍREK 

Óvodánkban május első 
napjaiban emlékeztünk meg az 
év legszebb ünnepéről: az 
anyák napjáról. Az apróságok 
már az előző hetekben nagy 
izgalommal készülődtek. 
„Titkos” ajándékokat 
készítettek, verseket, dalokat 
tanultak. 

A gyerekek csoportonként 
rövid műsorral köszöntötték az 
édesanyákat és nagymamákat. 

A köszöntő végén örömmel és 
nagy szeretettel adták át a saját 
készítésű ajándékot és a virágot, 
amit az ünnepeltek 
meghatódva fogadtak 

ANYÁK NAPJA 
 

Papírgyűjtés 

 Hagyományos tavaszi 
papírgyűjtésünkbe idén is 
mind az öt óvodai csoport 
aktívan bekapcsolódott, 
aminek eredménye 3300 kg 
összegyűjtött hulladékpapír 
lett. Kiemelkedő 
mennyiséggel a Katica 
középsőcsoport nyerte el a 
„Papírkirály” címet. 
Köszönjük szépen a 
szülők segítő 
közreműködését! 

 

Gyermeknaphoz közeledve 2019.05.13-án a Mosoly- 
birodalom Alapítvány munkatársai látogattak el 
óvodánkba és arcfestéssel kedveskedtek a 
gyerekeknek. Az esős időjárás sajnos meghiúsította 
a szabadtéri programot, ezért az óvoda aulájában lett 
felállítva egy ugrálóvár, melyen a gyerekek 
kellemesen tölthették a várakozás perceit.  
A csúszdázás és ugrálás után minden gyermek 
kívánsága szerint lett kifestve. A lányok körében 
idén a pillangó és unikornis, míg a fiúk körében a 
pókember maszk hódított.  
Az alapítvány fényképésze kitűnő fotókat is 
készített a gyerekekről. 

 

Köszönet minden kedves 
érdeklődőnknek, akik 
jelenlétükkel megtisztelték 
óvodánk szakkörös 
gyermekeit és nevelőit 
2019.05.21-én délelőtt 
megrendezett Kreatív 
Manók szakkör 
kiállításán és 
a Mesevarázs szakkör által 
bemutatott interaktív 
játékán. 
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Középfokú és az általános 
iskola 5-8. évfolyamának 

tanulói ösztöndíj  pályázata 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2015 tavaszán létrehozta a 
középfokú és az általános iskola 5-8. 
évfolyamán tanulói jogviszonnyal 
rendelkezők tanulmányi ösztöndíját. 

A támogatások iránti pályázat 
benyújtására 2019. július 31-ig van 
lehetőség.   

Pályázati feltétel: 

- Zalakomár közigazgatási területén bejelentett 
lakóhely, a kérelem benyújtását megelőző legalább 
egy évben és életvitelszerű itt tartózkodás; 

- a középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező 
gyermek tanulmányi átlaga 4 vagy ezt meghaladja  

- általános iskola 5-8. évfolyamon tanulói 
jogviszonnyal rendelkező gyermek tanulmányi 
átlaga 4,5 vagy ezt meghaladja. 

A tanulmányi ösztöndíj összege gyermekenként: 

a) középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkezők 
esetében a tárgyévi tanévben 25.000 Ft,  

b) az általános iskola 5-8. évfolyamán tanulói 
jogviszonnyal rendelkezők esetében a tárgyévi 
tanévben 15.000 Ft. 

A tanulmányi ösztöndíj összege tárgyév augusztus 
31. napjáig kifizetésre kerül. 

A pályázati adatlaphoz csatolandó 
dokumentumok: 

- iskolalátogatási igazolás 
- tanulmányi átlagról szóló (oktatási intéz-

mény által kiállított) igazolás vagy bizo-
nyítvány 

 

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal portáján (8751 
Zalakomár, Tavasz u. 13.), valamint elérhetők 

Zalakomár nagyközség honlapjáról. 
 

A kérelmeket a fent jelzett határidőig a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 

igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben. 

Gyerekzsivaj 
 
2019.05.15-én ismét felcsendült óvodánk aulájában Judit és a 
zene-manók: Gyermek volt minden óriás… című zeneszám, 
ami a közel két évtizede megrendezésre kerülő 
„Gyermekzsivaj” elnevezésű rendezvényünk himnuszává vált. 

Varga Zoltánné óvodavezető köszöntötte a résztvevőket és egy 
rövid bemelegítő torna után a gyerekek útra keltek a próbák 
helyszínére. Minden csoportban más-más feladat várt rájuk: 
akadálypálya, ladikozás, barkácsolás, állatmentés illetve közös 
mesejáték. A délelőtt folyamán az óvónők és szülők kíséretében 
valamennyi gyermeknek sikerült teljesítenie az 5 próbát, 
amiről egy menetlevélben kaptak igazolást. Ügyességükért, 
kitartásukért oklevél és műzliszelet volt a megérdemelt 
jutalom. 

 

 
Kirándulások 

 Keszthelyre kirándult a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda 
Katica csoportja. Menetrend szerinti járattal közel másfél órás 
utazás után értünk a városba. Egy rövid séta után a Fő térre 
jutottunk, ahol megcsodáltuk a Városházát, a Magyarok 
Nagyasszonya Plébánia-templomot, illetve Vajda János 
Gimnázium épületét, majd megálltunk Festetics György 
ülőszobránál is. 

A Várkert felé vettük az irányt, ahol a tízórai elfogyasztására 
került sor, ezt követően a Templomkerti játszótéren szabad 
játék következett. Óvodásaink nagy örömmel vették birtokba a 
műanyag borítású játszótér mászókáit, csúszdáit, rugós hintáit 
és logikai kirakóit. 

Később a Helikon Park fáinak árnyékában jutottunk le a 
Balaton-partra, ahol megnézhettük a Balaton vízi-világát: 
hattyúkat, vadkacsákat, sirályokat. A vízben hosszan benyúló 
Mólón sétálva sétahajót, vitorlást, csónakot és horgászokat 
figyelhettünk meg. Rátaláltunk a Keszthely feliratú szelfi pontra 
is, ahol egy csoportképet készítettünk. 
A Balaton-parti játszótér változatos játékelemei, csúszdái és 
hintái hosszabb játékra hívták óvodásainkat. Az ebéd 
elfogyasztására a játszótér melletti parkban került sor, majd 
desszertnek fagyit is kaptak a gyerekek. 
Az idő gyorsan elrepült, már csak a vasútállomás 
megtekintésére volt idő, aztán autóbuszra szállva Zalakomár 
felé vettük az irányt. Nagy élményt jelentett a gyermekeknek ez 
a kirándulás, mert többen most látták először a Balatont. 
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ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Az április 26-án lezajlott döntővel véget ért a Zalakomári 
Művelődési Ház országos online levelezős versenye, 
melynek témája Leiner Laura „Iskolák versenye” és még két 
könyve volt. A megmérettetésre 86 csapat nevezett, ebből 31 
csapat tartott ki velünk végig e tesztekkel, kreatív 
projektmunkákkal teli, havonta zajló kihívásban. 

A döntőre holtverseny kialakulása okán 6 csapat érkezett 
az ország különböző pontjairól. Nagy volt az izgalom, 
hiszen rögtön a megnyitó után fejtörésre adott okot, hogy 
valami rejtély okán a zsűri nem jelent meg a kezdő 
időpontra!  A jól felkészült csapattagokon azonban nem 
lehetett kifogni: az első feladvány megfejtése után, a 
Művelődési Ház környékét bejárva valamennyien rátaláltak 
egy-egy zsűritagra. Kit a Gyógyszertárból, kit a környékbeli 
boltokból, kit otthonról, kit a Pizzériából citáltak a 
versenyre, így összeállhatott az ítészek társasága is, hogy 
elkezdődhessen a jó hangulatú, tesztekkel, vidám 
kihívásokkal teli vetélkedés. 

A megmérettetést az esztergomi „Örök késők” csapata 
nyerte, akik már a tavalyi versenyben is döntősök voltak, 
ám akkor egy „hajszállal” ugyan, de lecsúsztak a verseny 
megnyeréséről. Idén azonban kitartásuk meghozta a várva 
várt eredményt: ők diadalmaskodtak a végső csatában, és 
megnyerték a Zalakomár Nagyközség Önkormányzata által 
felajánlott fődíjat, egy két napos kirándulást osztályuk 
részére.  

Május 26-27-én így vendégül láttuk a nyerteseket, akik 
jókedvűen vetették bele magukat programjainkba. 
Kreatívkodhattak, filmezhettek, vetélkedőzhettek velünk a 
Műv. Házban, felfedezhették a Kis-Balaton szépségeit, s 
strandolhattak egy jót a Zalakarosi Fürdőben. 
Köszönjük a versenyben velünk tartóknak a kitartó 
munkát, az Önkormányzatnak a támogatást, és 
mindenkinek, aki segítette munkánkat! 
Az olvasás népszerűsítése mellett újra elértük 
célunkat: eggyel több helyet tudhatunk magunkénak 
az országban, ahova jó hírét vitték Zalakomárnak! 
 

„ISKOLÁK ORSZÁGOS 
VERSENYE MIX” DÖNTŐ 

MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

„BORKORTYOLÓ” BORVERSENY 

A verseny győztes csapata átveszi az oklevelét a szervezőktől 

Május 18-án zajlott az immár hagyományosnak mondható 
„Borkortyoló” borverseny. 35 jó fajta bor várta a délutáni 
kezdéskor a megmérettetést. A helyi gazdákból alakult 
társadalmi zsűri mellett háromtagú szakértő gárda döntötte 
el a kitűnő minőségi nedűk sorrendjét. 

Az oklevelek kiosztásakor a zsűri elnöke Vig Zsolt 
hasznos tanácsokkal látta el a gazdákat, majd közös 
estebéd várta a résztvevőket. A vacsora jó hangulatú 
mulatozással zárult, melyhez a zenét nagy örömünkre a 
Zalakomári Harmonika Zenekar szolgáltatta.  

Köszönjük a segítők: Németh Zoltán, Marton László, 
Hegedűs László, Opra Laura, Szekrény Roland munkáját! 

Eredmények: 
Az összesen 35 borból 9 arany, 14 ezüst 10 bronz 

és 2 okleveles eredmény született. 

A legjobb fehérbor: 
Mérei Zoltán, 2017-es kési Olaszrizling bora 

A legjobb vörösbor: 
Dávid Lajos, 2018-as Zweigelt bora 

Társadalmi zsűri díja: 
Kun Marcell, 2018-as Tónai bora 

 

„KI TUD TÖBBET OLVASNI?” 
OLVASÁST NÉPSZERŰSÍTŐ ORSZÁGOS 

LEVELEZŐS VERSENY 

2018. november 1 - 2019. április 1-ig zajlott online 
versenyünk, melyre idén 77-en neveztek az ország számos 
pontjáról. Négy kategóriában vártuk a jelentkezéseket, s a 
végső eredményhirdetésben  is kategóriánként  értékeltük a 
velünk olvasókat. Így született meg az összesítés, mely 
szerint 13 fő alsós 201 könyvet, 36.554 oldalt, - 18 felsős 187 
db könyvet, 63.177 oldalt, - 19 felsős 196 könyvet, 89.151 
oldalt, - 27 felnőtt 708 könyvet, 241.623 oldalt olvasott a 
kitűzött időpontban.  

Összesen: 77 fő 1292 könyvet, 430.505 oldalt olvasott 
felhívásunk kapcsán. 

Külön köszönet a helyi olvasóknak, akik velünk 
tartottak a verseny során! 

Könyvet olvasni nem erény vagy dicsőség, de ha valaki ké-
pes az olvasás élményét úgy megosztani másokkal, hogy 
kedvet csináljon az olvasáshoz, az dicsőségére válik.  

Hisszük, hogy pályázatunk lehetőséget adott  arra, hogy ha 
valakit csupán a versenyszellem inspirált, de közelebb ke-
rült  a könyvek világához, idővel állandó olvasóvá vá-
lik.  
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Impresszum - Komári Hírmondó Az önkormányzat hivatalos havilapja 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. (tel.: 93/386-017, 
 e-mail: info@zalakomar.hu) 
Felelős kiadó:  Csárdi Tamás polgármester (e-mail: polgarmester@zalakomar.hu) 
Felelős szerkesztő:  Lendvay Lászlóné (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu) 
Szerkeszti:  Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, a Zalakomári Művelődési Ház, a Zalakomári 
 Napköziotthonos Óvoda és a Somssich Antal Általános Iskola 

ZALAKOMÁR ESE 
EREDMÉNYEK 

2019.05.05 megyei 1. osztály 

ZVFC-FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR  5:1 (3:0) 

Sérülések és más okok miatt kevesen tudtunk elutazni a 

tavasz egyik legjobb csapatához. Nagyon rossz időjárási 

viszonyok közepette nyert a hazai csapat. Az  eredmény 

túlzott, jókora bírói segítség is kellett a hazai sikerhez.  

Gólszerzőnk : Horváth János 

Ifi: 3:0 

2019.05.12. megyei 1.osztály 

FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-TESKÁND  3:1 (0:1) 

Az egész mérkőzésen nagyon jól játszott a csapat, és 

egyenlő állásnál kapusunk Tóth-Pajor Mátyás nagyokat 

hárítva tartotta az eredményt. Aztán a végére 

felülkerekedtünk a rendkívül jó ellenfélen. 

Gólszerzők:Bagó Bálint,Horváth János,Losonczi Máté 

Ifi:4:7 

Gólszerzők: Tinó R., Baranyai L., Neubauer K. 

2019.05.18. megyei 1.osztály  

SZEPETNEK SE-FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR  3:0 (0:0) 

Az első félidőben azt játszottuk amit tudunk és kellett 

ezen a mérkőzésen. A hazai pályán rendkívül erős hazai 

csapat a második félidőben kihasználta , hogy nem volt 

ekkor már elég fegyelmezettek .Az eredménytől 

függetlenül bizonyította a csapat hogy erősek vagyunk. 

Ifi:5:5  

Gólszerzők:Tinó R.2,Horváth Tivadar,Neubauer 

K.,Neubauer A. 

2019.05.26. megyei 1.osztáy  

FLEXIBIL-TOP –ZALAKOMÁR –POLICE-OLA LSK 6:0  (2:0) 

Az idény utolsó hazai meccsén nagyszerű győzelmet 

arattunk. Minden szurkolónak köszönjük ,hogy segítettek 

minket. A felnőtt csapat gratulál az ifiknek a remek 

tavaszhoz, és sok sikert kíván a serdülő csapatunknak a 

bajnoki döntőhöz. 

Gólszerzők: Madarász Z.2,Horváth J.2,Losonczi M.  

Ifi: 5:5 

Gólszerzők:Neubauer K.2,Horváth Tivadar 2,Tinó R. 

A szezon utolsó mérkőzésén idegenben Keszthelyen 10:1 

arányban győzött már június elején a FLEXIBIL-TOP 

ZALAKOMÁR. 

A tavaszi szezonban remekül szerepeltünk ,hiszen a 

második félévben a 6.helyet szereztük meg. 

Összességében a tabella 11.helyén végzett a  komári 
csapat. Ez a labdarúgó klub fennállásának legjobb 

eredménye. Az ifi csapat a 10. helyen végzett. 

FALUNAP 2019 
ZALAKOMÁR 

2019. július 6. szombat 

A falunap településünk legnagyobb rendezvénye, 
melyet évről-évre nagy sikerrel rendezünk meg. 

Idei évben a két településrész, Kiskomárom és 
Komárváros egyesítésének 50. évfordulóját is 

ünnepeljük. 

Sztárvendégek: 
Kis Grófo és Vastag Csaba 

Este tűzijáték! 

Részletes programunkat hamarosan 
eljuttatjuk az Önhöz is! 


