
2019 március 1-jével újra elindultak a 
mezőgazdasági start és a belterületi utak 
karbantartása start közmunka programok 
településünkön 

Idei évben a mezőgazdasági programunk teljes 
költsége 34 millió forint, melyhez az 
Önkormányzat mindössze kb. 300 ezer forintot 
biztosít. A projektben 18 fő mezőgazdasági 
segédmunkás, 2 fő munkavezető és 1 fő 
adminisztrátor dolgozik. 

A 2020. február 28-ig tartó program során a 
munkások a korábbi évekhez hasonlóan 
zöldségnövények termesztésével foglalkoznak, 
illetve jelen programból kiépítünk egy 
zöldségfeldolgozó üzemet is az Önkormányzat 
telephelyén. 

 

Az előző évekhez hasonlóan az önkormányzati 
hivatalnál felállított és kialakított árusító piacon 
szolgáljuk ki a lakosság igényeit. 

A több ezer paradicsom és paprika palánta megnevelése 
már megtörtént, hamarosan kiültetésre kerülnek a 
szabadtéri területekre. 

A haszonnövények termesztése mellett többek között sor 
kerül a parlagfüves területek kaszálására is. Ennek 
hatékonyabb elvégzésére a közmunka projekt keretében 
vásároltunk egy nagy teljesítményű kalapácsos kaszát is. 

 
 

Másik fontos és sikeres programunk a belterületi 
utak karbantartása közel 47 millió forint 
támogatást kapott, melyhez önkormányzatunk 
további 570 ezer forint önerőt biztosít.  

Idei évben, a programban folytatjuk a Petőfi utca 

nyugati oldali járdájának felújítását, közel 2000 m2-
en. A járdák megszépítése mellett sort kerítünk a 
kátyús útszakaszaink rendbetételére és padkázásra, 
a zöld területek gondozására és a közterületek 
folyamatos tisztítására is.  
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2019. ÉVI START KÖZMUNKA – ISMÉT A TELEPÜLÉSÉRT DOLGOZUNK! 



Hagyományainkhoz híven idén 
áprilisban is megtartottuk a 
Költészet hetét, amelynek 
keretében számos érdekes 
programban vehettek részt 
tanulóink: 

A hét első napján a nagycsoportos 
óvodásokat láttuk vendégül a 
könyvtárban. A kicsik élvezettel vettek 
részt Perényi Ildikó könyvtáros és 
Bálint Alexandra tanító által vezetett 
foglalkozáson. A programban többek 
között közös versmondás, verstanulás 
és megzenésített versek hallgatása is 
szerepelt. A gyerekek a vidám 
foglalkozás végén könyvjelzőt kaptak 
ajándékba. 

Másnap a zalakomári Művelődési 
Ház által szervezett 
szavalóversenyen vettek részt 
diákjaink, ahol szép eredményeket 
értek el.  

Szerdán izgalmas vetélkedésre került 
sor a könyvtárban. A négytagú vegyes 
csapatokban alsósoknak és felsősöknek 
közösen kellett megoldaniuk a magyar 
költészettel kapcsolatos feladatokat, 
mint pl: puzzle; összekevert verssorok 
szétválogatása és sorba rendezése, 
versrészletek és megzenésített versek 
felismerése, költészettel kapcsolatos 
totó kitöltése. 
 
 

Eredmények: 
 

1. Petőfi Sándor csapat (Molnár Gréta 8.a; Orsós Emőke 5.a; Tóth-
Pajor Adél 4.b; Kovács Kamilla 1.b) 

2. József Attila csapat (Horváth Annamária 8.b; Bogdán Regina 5.b; 
Bogdán Krisztián 4.a; Bogdán Kevin 1.a) 

3. Arany János csapat (Horváth László 7.a; Bogdán Evelin 6.a; 
Bogdán László 3.b; Bogdán Krisztián 2.b) 

Április 11-én reggel rövid kis műsorral emlékeztünk meg József 
Attila születésnapjáról és a Magyar Költészet Napjáról. A műsort 
összeállította és a tanulókat felkészítette: Hatos Eszter. 
A költészet hetét versposztolással zártuk, mivel idén is 

csatlakoztunk a „Posztolj verset az utcára!” országos 
mozgalomhoz. Ennek a keretében a diákok verseket, versrészleteket 
osztottak meg a faluban, ill. az iskola előtti járdán. 
 
 
 

A költészet hetének kiemelkedő programjaként 
csütörtökön ötödik-hatodik-és nyolcadik 
évfolyamos diákok vehettek részt azon a rendhagyó 
irodalomórán, amelynek vendége Dr. Zágorec-
Csuka-Judit muravidéki író-költő, pedagógus volt. 

A rendhagyó órán a költőnő saját verseiről mesélt a 
diákoknak. Az előadásban a két éve megjelent „A csodafiú 
szarvas nyomában” című verses CD-jének alkotásaiból 
hallhattunk a szülőföldről és a magyarságról szóló 
költeményeket. 

A költőnővel Zadravecz Szekeres Ilona pedagógus 
beszélgetett, veseit pedig Szekeres Anita versmondó 
tolmácsolta. 

2 2019 május 

 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

SULI – HÍREK 
A KÖLTÉSZET HETE 

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA 



Ismeritek Kuckó Mackót, Nyuszi Muszit, 
Hápi Kacsát, Miss Pipit, Pamacsot a csacska 
macskát vagy esetleg Csovi Csovi Jaspert? A 
felsorolt különleges, szépen csengő nevek 
gyerekdalok címei és Pap Rita énekesnő 
nevéhez fűződnek, aki 2019.04.10-én 
látogatott el óvodánkba. 

A koncert folyamán elhangzott gyermek-
pop stílusú dalai elvarázsolták mind az 
óvodásainkat, mind az általános iskola alsó 
tagozatosait. 

A gyerekek nagy lelkesedéssel 
kapcsolódtak be az éneklésébe, táncba, 
koreográfiába.  

A délelőtt fergeteges twiszteléssel 
zárult (Baby Twist), ahol kicsik és 
nagyok együtt ropták a táncot.  

 

 

A sok tapsért cserébe Rita végül névre szóló dedikált képekkel 
örvendeztette meg a legaktívabb gyerekeket. 

 

MÁJUSFA ÁLLÍTÁS 
AZ ÓVODÁBAN 

A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az 
ifjúság tavaszi szokásainak Európa szerte ismert 
szimbolikus kelléke. 

A májusfát csoportba szerveződve állították a legények a 
lányoknak. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, 
aminek a kidöntését ünnepély és táncmulatság kísérte. 

Ezt a csodás néphagyományt szeretnénk megőrizni az utókor 
számára, hisz’ sajnos egyre kevesebb településen ápolják. 

Óvodánk udvarát idén sudár májusfa díszíti, melyet a Környezet 
módszertani Munkacsoport kezdeményezésére, a nagycsoportos 
fiúk díszítettek fel színes szalagokkal, majd a fa elhelyezésében is 
aktívan közreműködtek. 

A májusfa megcsodálása közben az óvodapedagógusoknak 
lehetősége nyílt rá, hogy ismertessék a gyerekekkel a májusfa 
állítás történetét, mozzanatait, illetve annak kidöntésének módját 
is, mely óvodánkban május vége felé kerül megrendezésre.  

Így nem csupán a fában történő gyönyörködés, hanem az 
elkövetkezendő táncos mulatság is izgalommal tölti el 
gyermekeinket. 

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk követőkre talál a 
jövőben, és településünkön újjászületik e hagyomány ápolása!  
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Óvodai beíratás 
2019.04.24 - 26. időszakban zajlott 

óvodánkban a 2019/2020 nevelési évre 
történő beíratás. 17 szülő élt a lehetőséggel és 
íratta be gyermekét a Zalakomári 
Napköziotthonos Óvodába. Az óvodai 
felvételről hozott határozatokat, illetve az első 
szülői értekezletre szóló meghívókat június 
hónap folyamán juttatjuk el az érintett 
szülőknek. 

 

2019.04.05-én színházi előadásra utaztak a Zalakomári 
Napköziotthonos Óvoda kis óvodásai Nagykanizsára a 
Honvéd Kaszinóba. Az előadás megtekintésére az EFOP-3.1.3-
16-2016-00001 azonosító számú pályázat szervezésében került 
sor, melybe óvodánk is bekapcsolódott. 

Vass Albert: Erdők könyve című meséjét nézték meg a 
gyermekek. Az igényes díszlettel, jelmezekkel és 
előadásmóddal óvodánkból 60 kisgyermeknek szereztek 
emlékezetes perceket az előadók. 
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ÓVODAI – HÍREK 
Pap Rita gyermekkoncert 
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HÍREI 
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TAVASZI SZAVALÓVERSENY 
Immár hagyományosnak mondható a Zalakomári 

Művelődési házban minden évben megrendezett 
Tavaszi Szavalóverseny. 

A Költészet Napja alkalmából rendezett megmérettetésen 
évről évre nő a versenyben résztvevők száma, és bővül a 
benevező iskolák, óvodák palettája. Idén 74 gyermek 
érkezett az intézménybe, és mondott verset a szervezők, a 
zsűri, a közönség és a saját örömére. Érkeztek óvodások 
Zalakarosból, Nagyrécséről, Szepetnekről, és idén első ízben 
Iharosból is, és természetesen a helyi óvoda aprónépe is 
megmérette magát a nemes versengésben. 

Az iskolás korosztály versenyébe a helyi Somssich Antal 
Általános iskola diákjain kívül beneveztek még a galamboki, 
nagyrécsei, szepetneki szavalni szerető tanulók is.  
Különleges verseny volt ez több szempontból is, hiszen 
meglepetés produkcióként Nagy Botond zalakomári 
kisóvodás meséjével indult, illetve részese volt a 
szavalóversenynek a zalakomári Somssich Antal általános 
iskola két, német anyanyelvű tanulója is, akik ismerkednek 
a magyar nyelvvel, így tiszteletet érdemelnek kiváló 
teljesítményükért. 

A szakértő zsűri idén is nehéz helyzetben volt, ám az évek 
óta tartó közös együtt gondolkodás már összecsiszolta őket 
annyira, hogy ne legyen vitás kérdés a zsűri elnöke - Kocsis 
Edit versmondó, - és a tagok - Marton Józsefné és Hatos 
Tibor – között. 24 óvodás, 31 alsó tagozatos, 19 felső 
tagozatos részvételével zajlott le a versünnep. 

MEGNYÍLT A TŰZOLTÓ KIÁLLÍTÁS 

„Őrizzük emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy 
végleg elvesszenek s ezáltal üresebb legyen a múlt, 

szegényebb a jelen s kétesebb a jövő!” 
Ipolyi Arnold 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a május 3-án 
lezajlott kiállítás megnyitót nagy érdeklődés övezte. 
Megjelentek régitagok, és hozzátartozók is, hogy együtt 
emlékezzenek a Zalakomári Önkéntes Tűzoltóság 
megmaradt relikviái közt a 130 éve alakult egyesületre. 

A tárlatot Csárdi Tamás polgármester nyitotta meg, 
aki beszédében felidézte az egyesület életének 
jelentős momentumait, és méltatta áldásos 
tevékenységüket.  Ez után a jelenlevők megtekintették a 
kiállítást, ahol a kezdetektől fellelhető értékes 
dokumentumok, emléktárgyak, oklevelek láthatók. A 
kiállítás hivatalos megnyitóját estébe nyúló beszélgetés 
zárta. 

TEMETŐGONDNOKI 
TÁJÉKOZTATÓ 

A legtöbb ember életében volt már 
temetésen. A temetések lebonyolítása nem 
feltétlenül azonos minden településen. Ez 
függhet a helyi sajátosságoktól, a búcsúztatás 
formájától továbbá a temetés típusától is. 

A következőben rövid tájékoztatót olvashat a 
helyi eljárásról, melyben megkülönböztethetjük a 
haláleset anyakönyvezését és a temetés 
lebonyolítását. 

1./ A haláleset anyakönyvezéséhez szükséges 
iratok: az orvos által kiállított „Halottvizsgálati 
bizonyítvány”, az elhunyt személyi igazolványa, a 
családi állapotát igazoló okirat (ha házas: házassági 
anyakönyvi kivonat, ha özvegy: házastárs halotti 
anyakönyvi kivonata), lakcímkártya, valamint - ha 
rendelkezésre áll - az elhunyt születési anyakönyvi 
kivonata, érvényes útlevele, 2001 után kiállított 
vezetői engedély. 

A felsorolt iratokkal a haláleset helye szerinti 
anyakönyvvezetőt kell felkeresni, aki kiállítja az 
anyakönyvi kivonatot. 

A környékbeli temetkezési vállalkozások vállalják 
az anyakönyvi ügyintézést is. 

Az anyakönyvi kivonat beszerzése nem feltétele a 
temetés lebonyolításának, ahhoz a 
„Halottvizsgálati bizonyítvány” 4. példányára van 
szükség. 

2./ A temetés lebonyolítása érdekében mielőbb 
szükséges egyeztetni a temetőgondnokkal. A 
hozzátartozó ekkor tájékoztatja őt a temetés 
tervezett időpontjáról és kiválasztja a sírhelyet. A 
sírhely megváltásáról, annak díjáról ugyancsak a 
temetőgondok ad felvilágosítást (elolvasható 
továbbá mindkét zalakomári temető bejáratánál). A 
kiválasztott sírhelyet ezt követően a 
temetőgondnok mutatja meg a temetkezési 
vállalkozó munkatársának. 

A temetés adminisztrációját szintén a 
temetőgondnok végzi. A „Halottvizsgálati 
bizonyítvány” 4. példányát a temetés napján 
átveszi a temetkezési vállalkozó munkatársától, 
majd a szükséges adatokat beírja a nyilvántartásba. 

A temetőgondnok elérhetősége 
(munkanapokon 7:00- 15:30 

közötti időszakban): 
+36-30/726-1828 
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SPORT BÁL 
"ZALAKOMÁR ESE" részére került megrendezésre a 
Sport bál. 

A zenéről a" Zéró zenekar" gondoskodott, a helyszíne az 
Általános Iskola tornaterme, időpontja 2019.március 16. volt. 
A szervezésben többen is részt vállaltak, de a két főszervező 
Matyovszky Zsoltné és Bagó Bálint volt. Nagy volt az 
érdeklődés, nem csak a focit szeretők, hanem azok részéről is, 
akik szeretnek mulatni és jól érezni magukat. Sok tombola 
felajánlást kaptunk, melyeket ezúton is szeretnénk 
megköszönni. 

A bál nagyon jól sikerült, a bál teljes bevétele a " 
ZALAKOMÁR ESE" kapta, melyből már vásároltunk az Ifi 
csapat tagjainak új mezt, a felnőtt csapat pedig melegítőt fog 
kapni. Szeretnénk hagyományt teremteni a bálból! 

Hajrá Komár!!!!  Matyovszky Zsoltné 

ZALAKOMÁR ESE 
EREDMÉNYEK 

Megyei 1. osztály 2019.04.06. 
GYENESDIÁSI KINIZSI SK. - FLEXIBIL-TOP 
ZALAKOMÁR 2:3 (0:2) 
A bajnoki tabellán jóval előttünk álló hazai csapatot 
nagyon simán vertük. És nem azért, mert gyenge napjuk 
lett volna. Fantasztikusan játszottak a fiúk és 
MINDENKI dicséretet érdemel a teljesítményéért. 
Gólszerzők: Horváth J., Bagó Bálint, Madarász Z. 
Ifi: 1:8 Gólszerzők: Tínó R.3, Neubauer A., Neubauer K., 
Tirászi M., Horváth Tivadar 

Megyei 1. osztály 2019.04.13. 
FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR - KISKANIZSA 3:2 
(1:1) 
A remekül küzdő és erősen tartalékos vendégcsapat 
kemény diónak bizonyult. Rengeteg helyzetet kihagyott 
a komári csapat, már idő előtt eldőlhetett volna ez a 
mérkőzés. Végül erre a 92. percig várni kellett, de 
meglett a fontos 3 pont.  
Gólszerzők: Horváth J.2, Takács Cs. 
Ifi: 3:1 Gólszerzők: Tirászi Márk 2, Tinó R. 

Megyei 1.osztály 2019.04.21. 
SEMJÉNHÁZA - FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR  
2:1 (0:1) 
Pontot érdemeltünk volna a második helyezett ellen 
idegenben. Sajnos a végén kicsit elfáradtunk fejben és 
kikaptunk. Minden dicséretet megérdemelnek a fiúk.    
Gólszerző: Mészáros Martin 
Ifi: 3:10 Gólszerzők: Tinó R. 3, Neubauer Kevin .2, 
Tirászi Márk 2, Horváth T., Madarász F. 2 

Megyei 1. osztály 2019.04.27. 
FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR - FEMAT 
CSESZTREG 3:4 (1:1) 
Nagyon jó és változatos mérkőzésen szinte minden 
helyzetet kihagytunk. Ezúttal is egy élcsapat érkezett 
hozzánk, de a Csesztreg ellen nem lehet ennyi helyzetet 
kihagyni. Az egész mérkőzés egy rohanás volt, és ebből 
nem mi jöttünk ki jól.  
Gólszerző: Horváth J. 3 
Ifi: 9:2 Gólszerzők: Tinó R. 6, Neubauer K., Neubauer A. 2 

U-16-os csapatunk eddig minden mérkőzést megnyerve 
1. helyen áll a Zala megyei bajnokság Déli csoportjában!  
 
 

ELKEZDŐDTEK A MŰFÜVES 
PÁLYA KIVITELEZÉSI 

MUNKÁLATAI  
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és az MLSZ 

közös pályaépítési munkálatai kezdődtek el az elmúlt 
napokban a Tavasz utcai sportpályán. A kivitelező 
elmondása alapján a kispálya méretű műfüves focipálya 30 
napon belül elkészül. Külön öröm, hogy a területen 
hamarosan elindul egy felnőttjátszótér kialakítása is. 


