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Február 2. 
Gyertyaszentelő Boldogasszony 
Napja 
 

Február 3. 
Rejtvényfejtők Világnapja 
 

Február 4. 
Rákellenes Világnap 
 

Február 11. 
A Betegek Világnapja 
 

Február 14. 
Valentin-nap 
 

Február második vasárnapja 
A Házasság Világnapja 
 

Február 21. 
Nemzetközi Anyanyelvi Nap 
 

Február 25. 
A Kommunizmus Áldozatainak 
Világnapja 
 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a Dél- Délzalai Víz- és 
Csatornamű ZRt. tájékoztatása 
alapján 2011. január 1-től a víz-
terhelési díj mértéke 10 FT/m3 + 
ÁFA 

MÓDOSÍTOTT SZOCIÁLIS RENDELET 

Zalakomár Község Önkormányzata 2011. február 1-jén újraal-
kotta a helyi rendeletben szabályozott szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló rendeletét. Az eddig érvényben lévő 
5/2006. (III.29.) rendelet és azok módosításai hatályukat vesztik. 
Folytatás a 2. oldalon 

 
Gazdag Erzsébet: 
Cincér lakodalom 

 
Szörnyű sok a sokadalom 
Áll a cincér lakodalom. 
Tücsök és a kabóca 
a vigalom bohóca. 
Megsütöttek három bolhát, 
s hat szunyognak száraz combját 
kirántották ebédre. 
-Jó étvágyat melléje!- 
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MÓDOSÍTOTT SZOCIÁLIS RENDELET 

I. rész 

A rendelet célja és alapelvei: 
A rendelet célja, hogy a Képvi-
selő - testület eleget tegyen a 
szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Sztv.) 
által előírt szabályozási kötele-
zettségének, és a felnőtt korúak-
ra vonatkozó szociális gondos-
kodás hatáskörébe tartozó fel-
adatait tekintve megállapítsa az 
egyes ellátásokra való jogosult-
ság feltételeit, az eljárás és az 
ellenőrzés rendjét. 
Az önkormányzat kinyilvánítja, 
hogy az általa biztosított és 
megszervezett szociális gondos-
kodás célja és rendeltetése az, 
hogy segítséget nyújtson azok-
nak, akik életkoruk, egészségi 
állapotuk, jövedelmi és vagyoni 
helyzetük folytán problémáik 
megoldására önerőből nem ké-
pesek. Az ellátást igénylők köte-
lesek arra, hogy helyzetük javí-
tása érdekében a tőlük elvárható 
módon mindent megtegyenek, 
amennyiben pedig a támogatás-
ra szoruló élethelyzet nekik fel-
róható okból következett be, 
életmódjuk, életvezetésük meg-
változtatásával kötelesek előse-
gíteni helyzetük javítását. 
A szociális gondoskodás biztosí-
tása érdekében az önkormányzat 
valamint annak szervei, továbbá 
a településen működő oktatási, 
egészségügyi és civil szervezetek 
kötelesek együttműködni, a tu-
domásukra jutott, gondoskodást 
igénylő problémák megoldását 
kötelesek kezdeményezni. 
Az önkormányzat hatáskörébe 
és illetékességére tekintet nélkül 
köteles az arra rászorulóknak – 
ide értve az Sztv. 3.§ (2) bekez-
désében foglalt személyeket is – 
átmeneti segélyt, étkezést, illetve 
szállást biztosítani, ha ennek  
 

hiánya az arra rászoruló személy 
életét, testi épségét veszélyezteti. 
 

A rendeletben szabályozott 
ellátási formák  
a.) Pénzbeli ellátás: időskorúak 
járadéka,  rendszeres szociális 
segély,  helyi lakásfenntartási 
támogatás,  ápolási díj, átmeneti 
segély 
b.) Természetben nyújtott szociá-
lis ellátások: köztemetés, 
közgyógyellátás, egészségügyi 
szolgáltatásra való  jogosultság, 
pénzbeli ellátás helyett termé-
szetben nyújtott ellátások. 
c.)  Szociális szolgáltatások: ét-
keztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, közösségi ellátás, 
nappali ellátás 
A rendeletben meghatározott 
szociális ellátások megállapítása 
általában kérelemre történik, 
melyet szóban vagy írásban a 
Polgármesteri Hivatalnál kell 
benyújtani. A kérelemhez csatol-
ni kell az igénylő és a családjában 
élők havonta rendszeresen mér-
hető jövedelméről a kérelem 
benyújtását megelőző egyhavi 
nettó, egyéb jövedelemnél pedig 
a kérelem benyújtását megelőző 
12 havi nettó jövedelemre vonat-
kozó igazolást, vagy nyilatkoza-
tot. Munkaviszonyban állók a 
munkáltató által kiállított kerese-
ti igazolást, nyugdíjban, nyugdíj-
szerű ellátásban, gyermekgondo-
zási díjban, gyermekgondozási 
segélyben, gyermeknevelési tá-
mogatásban, munkanélküli jára-
dékban, családi pótlékban, tartás-
díjban részesülők a kiutalást bi-
zonyító feladóvevényt csatolják. 
Egyéb forrásból származó jövede-
lem esetén - különösen ingatlan-, 
üdülő-, lakás hasznosítása, al-
kalmi munka- személyes nyilat-
kozatot mellékelnek. Az átmeneti 
segélyként adható gyógyszer 
támogatási kérelemhez mellékel-
ni kell a gyógyszertár által iga-
zolt havi gyógyszerköltséget.  

Amennyiben az igénylő vagy család-
ja jövedelme kizárólag vagy túl-
nyomórészt vállalkozásból vagy 
vagyonhasznosításból származik, 
illetve kétség merül fel a nyilatko-
zat valódisága tekintetében, úgy a 
Polgármesteri hivatal beszerzi a 
megyei APEH igazolását a jövede-
lemadó alapra vonatkozóan. Nincs 
szükség igazolásra azon adatok 
tekintetében, melyek a Polgármes-
teri Hivatal nyilvántartásaiban 
fellelhetőek. 
Ha a kérelmező létfenntartását 
veszélyeztető körülmény áll fenn, 
a szociális ellátás bizonyítási eljá-
rás nélkül az igénylő nyilatkozata 
alapján is megállapítható. Ilyen 
esetben a Polgármesteri hivatal a 
határozat kiadását követő 15 na-
pon belül helyszíni ellenőrzéssel 
vizsgálja meg a nyilatkozatok va-
lódiságát. Az esetlegesen jogtala-
nul felvett összeg visszafizettetésé-
re a hatáskör gyakorlójának 8 na-
pon belül javaslatot tesz. 
A rendeletben szereplő szociális 
ellátások igénybevételének feltéte-
le, hogy a kérelmező minden tőle 
elvárhatót megtegyen annak érde-
kében, hogy szociális problémái 
részben vagy egészben megoldód-
janak. Nem nyújtható a szociális 
ellátás - az Sztv-ben meghatáro-
zott eseteket kivéve - annak a 
személynek, aki olyan ingó, vagy 
ingatlan vagyonnal rendelkezik, 
melynek hasznosításából, vagy 
értékesítéséből szociális gondjait 
maga is képes lenne megoldani. 
 

KÖVETKEZŐ 
SZÁMUNKBAN A 

RENDSZERES SZOCIÁLIS 
SEGÉLYRŐL, ÉS A 

BÉRPÓTLÓ 
JUTTATÁSRÓL 

OLVASHATNAK. 
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RENDELET AZ INGATLANOK HÁZSZÁMOZÁSÁRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK 

ELNEVEZÉSÉRŐL 
 

Az új 4/2011. (II.01.) önkormányzati rendelet 
célja a közterületek elnevezésére és az azokhoz 
csatlakozó ingatlanok megjelölésére vonatkozó 
helyi szabályok megállapítása a közterületi tá-
jékozódás, illetőleg az ingatlant használó sze-
mélyek elérhetősége érdekében. 
A rendelet vonatkozik a település területén köz-
területként nyilvántartott ingatlanok elnevezé-
sével kapcsolatos eljárási szabályokra, továbbá 
az elnevezett közterületekhez csatlakozó, önálló 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott beépítetlen 
ingatlanok sorszámának, valamint a beépített 
ingatlanok főépülete házszámának megállapítá-
sára. 
 

Az utcanév-táblákra vonatkozó előírások: 
Az utcanév-táblákat, mely Zalakomár község 
címerével, 20 x 50 cm-es méretben, fehér alapon 
kék betűkkel készül műanyag alapon az Ön-
kormányzat feladatai kihelyezni, karbantartani 
és pótolni. Az utcanév-táblát az utca kezdetén, 
végén, valamint minden betorkolló utcánál 
mindkét oldalon - továbbá az egy oldalról be-
torkolló utca tengelyében az átellenes oldalon 
is- ki kell helyezni.  
Az utcanév-táblát épületen, kerítésen vagy ezek 
hiányában külön tartószerkezeten jól látható 
módon helyezik el, melyet az ingatlan tulajdo-
nosa illetve használója az utcanév-tábla elhe-
lyezését, karbantartását és az ezzel kapcsolatos 
munkálatokat tűrni köteles. Az utcanév-tábla 
kihelyezéséről az önkormányzat értesíti az érin-
tett ingatlan tulajdonosát, illetve használóját. 
A rendelet 7.§-a értelmében Tilos az utcanév-
táblát megrongálni, beszennyezni, eltakarni, 
olvashatatlanná tenni, vagy bármely más mó-
don tájékoztató jellegét megszüntetni,  jogtala-
nul kihelyezni, eltávolítani. 
 

A házszámozás szabályai: 
Az ingatlanok házszámának megállapítása a 
Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozik, a 
házszám a belterületi ingatlanoknak (épületek-
nek és beépítetlen telkeknek) a vele érintkező 
közterület(ek)re a Polgármesteri Hivatal által 
megállapított sorszáma. Ha az ingatlan több 
úttal is érintkezik, a házszámozást az ingatlan 
közlekedési csatlakozása határozza meg. A ház-
számokat a Polgármesteri Hivatal hivatalból 
vagy kérelemre állapítja meg.  
 

Házszámtáblák: 
Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant az ingatlanra 
megállapított házszám szerinti házszámtáblával ellátni, és 
azt a közterületről jól látható módon elhelyezni. A ház-
számtábla elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingat-
lan tulajdonosának (kezelőjének) kötelezettsége. 
Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felőli te-
lekhatártól számított 1-3 méter távolság között a földbe 
szúrt 1,5 méter magas tartóoszlopon kell elhelyezni úgy, 
hogy az utcáról jól olvasható és látható legyen. A ház-
számtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a 
közterület rövidítés nélküli elnevezését is a szám előtt 
vagy fölött kiírva. 
 

Szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénz-
bírsággal sújtható, aki utcanév-táblát megrongál, beszeny-
nyez, utcanév-táblát eltakar, olvashatatlanná tesz, vagy 
bármely más módon tájékoztató jellegét megszünteti,  
utcanév-táblát jogtalanul kihelyez, eltávolít, utcanév-
táblán illetve annak szélétől számított 2 méteren belül 
reklám célját szolgáló feliratot helyez el valamint aki a 
házszámtábla kihelyezésének nem tesz eleget. 

Polgármester ügyfélfogadási ideje: 
Szerda: 13-17 óráig 
 

Jegyzői ügyfélfogadás ideje: 
Szerda: 13-17 óráig 
 

A pénztár nyitva tartása: 
Hétfő: 9-12 óráig 
Szerda: 13-16 óráig 
 

Családsegítő és gyermekjóléti központ: 
Gerő Sándor, Pusztainé Takács Ildikó, 
Varga Zoltán 
Telefon: 00 (36 93) 386-017 22-es mellék 
Email: csaladsegites@zalakomar.hu 
Hétfő: 8-12 óráig 
Kedd: 8-12 óráig 
Szerda: 13-17 óráig 
 

Falugazdász: Pusztainé Fodor Ágnes 
Minden páros héten: Kedd: 14-16 óráig 
 

Mentorhálózati munkatárs: 
Szmodics Ernő 
Telefon: 00 (36 93) 386-017 24-es mellék 
Kedd: 9-15 óráig 
Szerda: 9-15 óráig 
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A Képviselő-testület  

2011. február havi munkaterve: 
 
2011. Február 28 (hétfő) 
17 óra Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 
 

A tervezett napirendek: 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati 
döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtásáról, 
a két ülés közötti legfontosabb eseményekről 
2.) Zalakomár község Önkormányzata és szervei 
2011. évi költségvetésének elfogadása 
3.) Zalakomár község 2011. évi közbeszerzési terve 
4.) Vagyongazdálkodás helyzete, feladatok 
5.) Zalakomár község szociális szolgáltatástervezési 
koncepciójának felülvizsgálata 
6.) Zalakaros Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának felülvizsgálata 
7.) Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
rendelet felülvizsgálata 
8.) Egyéb aktuális ügyek 
 

MÓDOSÍTOTT KÖRNYEZETVÉDELMI 

RENDELET 

Zalakomár Község Önkormányzata módosította a  kör-
nyezetvédelem szabályairól szóló 6/2004-es rendeletet is, 
mely az alábbi pontokban változott: 
 

A kerti művelésből keletkezett hulladékot és az avart 
égetés útján május 1. és szeptember 30. között tilos, a 
további időszakra a fenti útmutatás betartásával lehet 
végezni. Az égetést 9 és 18 óra között lehet végezni szél-
csendes időben.  Ünnepnapokon, illetve szombat és va-
sárnap a község közigazgatási területén egész évben 
tilos az avar és a kerti hulladék égetése. A kis nedves-
ségtartalmú anyagok égethetők szélcsendes időben.  Az 
avar és a kerti hulladék égetését az ingatlannak azon 
pontján lehet elvégezni, amely a környező lakó- és gaz-
dasági épületektől a legtávolabbra esik, és az égetés 
személyi biztonságot nem veszélyeztet, illetve vagyoni 
és környezeti kárt nem okoz.  
 

Nem megengedett a község belterületén az olyan tevé-
kenység végzése és készülék (berendezés) üzemeltetése, 
amely kellemetlen zavaró, veszélyeztető vagy károsító 
hangterhelést okoz. Kellemetlen, zavaró veszélyeztető és 
károsító mértékű az a zaj, amelyre határértékeket nem 
lehet előírni, illetve hangterhelés azonos körülmények 
között nem ismételhető meg, de érzékszervi, észleléssel 
meg állapítható az, hogy az emberek nyugalmát zavarja. 
A község belterületén napszaktól függetlenül tartózkod-
ni kell minden olyan indokolatlan zajjal járó tevékeny-
ségtől, magatartástól, amely mások nyugalmát zavarja. 

Zajjal járó építési, szerelési munkákat hétfőtől pénte-
kig 07.00 – 19.00 óra között lehet végezni. Szombaton 
08.00 – 13.00 óra közötti időszakban. Kerti munkákat 
(fűnyírás, gépi favágás, aprítás, gépi kaszálás, gépi 
kapálás, rotálás) hétköznap és szombaton 06.00 – 20.00 
óra között lehet végezni. Növényvédelmi és növény- 
egészségügyi okokból kifolyólag mezőgazdasági terü-
leten, zártkertben lévő szőlőben, gyümölcsösben és 
egyéb növényi kultúrákban a gépi permetezés időkor-
lát nélkül folytatható.  
Vasárnap és ünnepnapokon a zajjal járó építési, szere-
lési munkák és kerti munkákat (fűnyírás, gépi favágás, 
aprítás, gépi kaszálás, gépi kapálás, rotálás) folytatása 
tilos, kivéve a növényvédelmi és növény- egészség-
ügyi okokból kifolyólag mezőgazdasági területen, 
zártkertben lévő szőlőben, gyümölcsösben és egyéb 
növényi kultúrákban a gépi permetezés meghatározott 
eseteket. 
Közterületen – rendeletben szabályozott eseteken 
túlmenően – tilos minden olyan zajjal járó magatartás 
vagy tevékenység, amely a lakosság illetve a közterü-
letet jogszerűen használó más személyek nyugalmát 
indokolatlanul zavarja. 
A közterületen folytatott mozgóárusítás során a hang-
jelzés adást lehetőség szerint kerülni kell. 
A mozgóárusításhoz szorosan kapcsolódó, jellegzetes, 
egyedi hangjelzés leadása hétköznap 08.00 – 19.00 óra 
között, szombaton 10.00 – 16.00 óra között engedélye-
zett. Vasár- és ünnepnapokon a mozgóárusításhoz 
kapcsolódó egyedi hangjelzés kiadása tilos. 
Tilos hangjelzést kiadni köztéren folyó rendezvény, 
ünnepség ideje alatt, valamint a temető határától 
számított 200 méteres távolságon belül.” 
A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az 
ingatlan tulajdonosai, ténylegesen használói kötelesek 
gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanu-
kat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól megtisz-
títsák. Sarok telek esetében az érintett ingatlan 
tulajdonosa (használója) köteles az ingatlana hatá-
rát szegélyező közterületet az útpadkáig tisztán 
tartani. 
Elhullott állatok tetemét, állati hulladékot a tulajdo-
nos köteles haladéktalanul a szolgáltatónak, ATEV 
Zrt. Böhönyei Gyárának (8719 Böhönye, Törökréti 
Major) elszállításra és kezelésre átadni. Közúton tör-
tént állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen 
– a Polgármesteri Hivatalnál azonnal be kell jelenteni. 
 

Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélfogadása 

Hétfő  9 – 12 
Kedd     – 
Szerda  13 – 17 
Csütörtök    – 
Péntek  9 – 12 
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Képviselő-testületi ülés 

2011. január 17-én Zalakomár, Miháld, Pat és 
Sand községek együttes rendkívüli képviselő – 
testületi t tartottak. 
 

Ott a következő napirendi pontok kerültek meg-
tárgyalásra, és az alábbi határozatok születtek: 
 
1.) Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda közö-
sen fenntartott intézmény 2010. évi költségve-
tés elszámolás megtárgyalása 
Zalakomár község önkormányzatának képviselő - 
testülete a témával kapcsolatban 6 igen 0 tartóz-
kodás és 0 nem szavazattal a következő határoza-
tot hozta: 
5/2011.(I.17.) képviselő - testületi határozat: 
Zalakomár község önkormányzatának – képvise-
lő - testülete a Zalakomári Napközi Otthonos 
Óvoda 2010. évi költségvetésével kapcsolatos el-
számolást az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
2.) Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2011. 
évi költségvetésének megtárgyalása 
Zalakomár község önkormányzatának képviselő - 
testülete a témával kapcsolatban 6 igen 0 tartóz-
kodás és 0 nem szavazattal a következő határoza-
tot hozta: 
6/2011.(I.17.) képviselő - testületi határozat: 
Zalakomár község önkormányzatának – képvise-
lő - testülete a közösen fenntartott Zalakomári 
Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésé-
vel kapcsolatosan az alábbi módosításokat java-
solja: 

• az intézményben 2011. évben munkaruha 
juttatást nem kíván biztosítani, kivéve 
azon munkaköröket, melybe a védőruha 
juttatása kötelező, 

• a kisértékű dologi kiadások előirányzatát 
200 eFt összeggel javasolja csökkenteni. 

 
3.) Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda közö-
sen fenntartott intézmény Társulási Megálla-
podásának felülvizsgálata 
 

Január 17-én, a Képviselő-testület nyilvá-
nos ülést tartott. Ott a következő napirendi 
pontok kerültek megtárgyalásra, és az 
alábbi határozatok születtek: 
 
1.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatására pályázat 
Varga Miklós polgármester a szóbeli előter-
jesztés során elmondta, hogy a közfoglalkoz-
tatásra szánt keretet a létszám alapján hatá-
rozta meg a munkaügyi központ. A hosszú 
távú közfoglalkoztatás 6-16 hónapos lehet, 7M 
Ft a keret. Az Idősek otthona elvisz egy ösz-
szeget, a teljes költség 30%- át kell biztosítani, 
a Munkaügyi Központ támogatása 20% esz-
köz. Itt pl. motorfűrész, fűkasza beszerezhető. 
56 hónap bérpótló juttatás 20% 319.200 Ft len-
ne. 2.238.100 Ft a saját forrás.  
A téma megtárgyalása után a képviselő testü-
let a következő határozatot hozta: 
 

Zalakomár község önkormányzatának képvi-
selő - testülete a 2011. év folyamán hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 
pályázatot nyújt be.  
A képviselő – testület a pályázat önrészét a 
2011. évi költségvetésének bérpótló juttatás 
előirányzatának terhére 2.238.107.- Ft-ot biz-
tosít. 
 
2.) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatására pályázat 
A munkaügyi központ meghatározta a keretet 
a álláskeresők száma alapján. A rövid közfog-
lalkoztatás 2-4 hónapos időtartamú, 4 órás 
foglalkoztatást jelent, a minimál bér 50 %- ért. 
20M Ft a keret, 5% a saját forrás. Összesen 490 
hónapról van szó, 170 fő. 1.084.493 Ft- ot kell 
biztosítani. 
 
A napirendi pont megtárgyalása után 6 igen 
szavazattal a Képviselő-testület határozatot 
hozott: 
 

Zalakomár község önkormányzatának képvise-
lő - testülete a 2011. év folyamán rövid időtar-
tamú közfoglalkoztatás támogatására pályáza-
tot nyújt be.  
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TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN VÉGZETT 2010 ÉVI 

NAGYOBB KIFIZETÉSEKRŐL 
Időszak Tárgy Összeg 

2010. április 
Plébánia tetőcsere, kéményfelújítás-, bélelés, 
ereszcsatornázás a Püspökség támogatásával 

 
3.600.000.- 

 
 

2010. május János kápolna, templom bejárat festése 130.000.- 

2010. június 
Csaliti kereszt elhelyezése a 

kiskomáromi temetőben 
256.000.- 

2010. július 
Hangtechnika: erősítő, hangfalak, rádiómikro-

fon 
130.000.- 

2010. augusztus 
Éves fűkaszálás, szemétszállítás a kiskomáromi 

temetőből az Önkormányzat támogatásával 
155.000.- 

2010. augusztus 
Orgona felújítása Bognár Lajos, a Dél-zalai 

Takarék Szövetkezet és a hívek adományából 
1.000.000.- 

2010. szeptember Orgona felszentelési ünnepség 95.000.- 
2010. október Templom ajtók felújítása 384.000.- 

2010. október 
Temető kápolna tetőjavítás – Kápolnák felújítá-

sára megyei támogatás 250.000.- 
136.000.- 

2010. évi Kegytárgyak, gyertyák 161.500.- 
2010. évi Virágok 151.500.- 

2010. évi 
Gyermekek táboroztatása, jutalmazás – Megyei 

Közgyűlés Támogatása 80.000.- 
287.000.- 

2010. évi 
Egyéb karbantartási, felújítási, fenntartási 

költségek összesen a plébánia területén 
367.000.- 

A plébánia fenntartására, működtetésére a püspökség évi  1.500.000 Ft 
összeget bocsájt rendelkezésre. Az egyházi hozzájárulásból befolyt összeg 
2010-ben 1.300.000 Ft 

Tóber László 
pénztáros 

INGYENES TANFOLYAMOK INDULNAK 
 

Hátrányos helyzetű 
felnőttek számára az 
alábbi INGYENES 
tanfolyamok indulnak 
el a Művelődési Ház-
ban februári kezdéssel: 
Német nyelv  
(kezdő, 160 órás) 
ECDL Plusz 
(digitális képszerkesz-
tés, holnapkészítés, 44 
órás) 
Nagyi segítő 
(az otthoni idősgondo-
zás alapjai, 90 órás) 

A képzésekre Ön is jelentkezhet, ha az alábbi csoportok legalább egyikébe 
beletartozik: 

• Regisztrált álláskereső 
• Legalább 12 hónapja nem dolgozik és nem is regisztrált álláskereső (tar-

tósan inaktív) 
• GYED-en, GYES-en lévő, vagy GYES után munkába visszatérő (maxi-

mum 6 hónapja) 
• Roma származású 
• Megváltozott munkaképességű 
• Pályakezdő munkanélküli (25 év alatti, ha korábban még nem állt al-

kalmazásban) 
• Csak alapfokú (8 osztály), vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségű 
• Szakképesítés nélküli 

Jelentkezés és információ a Művelődési Házban (vagy a 93/386-314-es telefonszámon nyitvatartási 
időben), illetve a www.zalai-irka.hu weboldalon. 

2011. ÉVI SZEMÉT-

SZÁLLÍTÁSI DÁTUMOK 
 

Január 14. 
Január 28. 
Február 11. 
Február 25. 
Március 11. 
Március 25. 
Április 8. 
Április 22. 
Május 6. 
Május 20. 
Június 3. 
Június 17. 
Július 1. 
Július 15. 
Július 29. 
Augusztus 23. 
Augusztus 26. 
Szeptember 9. 
Szeptember 23. 
Október 7. 
Október 21. 
November 4. 
November 18. 
December 2. 
December 16. 
December 30. 
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Az iskolai hírek a Suli magazin, és a fiatal újságíró szakkörö-
sök munkái alapján készült. 

Rajz és esszépályázat 

 
Iskolánkból több tanuló is pá-
lyázott a Zala Megyei Önkor-
mányzat Pedagógiai Intézete, a 
Kaán Károly Környezetvédel-
mi Egyesület, a Zalaerdő Zrt., 
és a Zrínyi Miklós Általános 
Iskola közös szervezésében 
meghirdetett „Európai Erdők 
Hete 2010” című rajz és esszé-
pályázatra. 
 

„A zalai erdő csodálatos biológi-
ai sokfélesége „, illetve „Mit je-
lent számomra az erdő sokszínű, 
csodálatos élővilága?” témakör-
ben alsó és felső tagozatos diá-
kok külön kategóriában pályáz-
hattak.  
A 6-10 éves korosztályban isko-
lánk 2. b osztályos tanulója, 
Horváth Hanna I. helyezést ért 
el, akit Anda Zoltánné, Edit néni 
segített a felkészülésben. Hor-
váth Roland 4. a osztályos tanu-
ló III. helyezett lett, őt Kőfalviné 
Beke Magdolna tanító néni segí-
tette a munkában.  

SULI HÍREK 
 
Január 17-én a Zalakomári Nap-
közi otthonos Óvodában Vers-
mondó versenyt rendeztek. A 
gyermekek cigány verseket sza-
valtak magyar nyelven. Középső 
és nagycsoportos óvodások, első 
osztályos tanulók és egy kiscso-
portos gyermek mesemondással 
ajándékozta meg a közönséget. 
Óvónők és tanítónők készítették 
fel őket a sikeres szereplésre, me-
lyet emléklappal és mesekönyvvel 
jutalmaztak. A zsűri elnöke Kar-
dos Ferenc, a Halis István Városi 
Könyvtár igazgatóhelyettese, nép-
rajzkutató személyenként értékel-
te az előadást, majd a rendezvény 
zárásaként meséléssel szórakoztat-
ta a közönséget. 
A mi iskolánkat Bogdán Lajos és 
Bogdán Boglárka képviselte, az 1. 
b osztályból. A versek tanulásá-
ban Hegedüsné Saffer Szilvia taní-
tó néni segítette őket.   
 
Február 4-én az 5. b osztályosok 
Balatonmagyaródra kirándultak, 
ahol megtekintették Bécsy László 
zoológus „Fák tetején szárnyak 
nélkül” című természetfotó kiállí-
tását. Ezután a  szomszédos te-
remben a tanulók a képek alapján 
lerajzolhatták a nekik legjobban 
tetsző madarakat. A kiállítás után 
a gyerekek kisétáltak a Kis-
Balatonhoz, ahol élőben is megfi-
gyelhették a fotókon látott mada-
rakat. 
 
Február 10-én rendezték isko-
lánkban az alapműveltségi mate-
matika verseny első fordulóját, 
amelyre sok gyermek jelentkezett. 
A feladatok nagyon érdekesek, 
gondolkodtatóak voltak. A verse-
nyen negyediktől nyolcadik osztá-
lyig vehettek részt a tanulók. A 
legjobbak képviselhetik majd isko-
lánkat a nagykanizsai fordulón.  

MATEMATIKA VERSENY 

 

Január 25-én rendezték 
iskolánkban a 2., 3. és 
4. osztályos tanulók 
részére a matematika 
feladatmegoldó ver-
senyt, amelyen 24 ta-
nuló vett részt. 
 
 
EREDMÉNYEK: 

2. osztály: 
I. Balázs Fanni Veronika 2.b 
II. Zsiga Kristóf 2.a 
    Horváth Hanna 2. b 

3. osztály: 
 I. Horváth Stefánia Réka 3.a 
 II. Szőke Renátó 3.b 
      Horváth Patrícia 3.b 
4. osztály: 
 I. Szalavári Csaba 4.b 
 II. Kérges Valentin 4.a 
      Losonczi Mária 4.b 
 III. Szekrény Xavér 4.b 
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A Művelődési Ház szolgáltatásai: 

Internet használat: 250 Ft/óra 
Fénymásolás: 20 Ft/oldal (A/4), 30 Ft/oldal (A/3) 
Nyomtatás: 30 Ft/lap 
Számítógép használat: 100 Ft/óra 

Forrás: 63/2010. (IV.27) képviselő-testületi határozat 

MEGHÍVÓ 
 
 
Sej lagzi, lagzi, lagzi, lagzi, lakodalom,  
Nálunk is lesz, de sej-haj, ha én azt akarom.  
Levágatom, de sej-haj a rozmaring erdőt,  
Sej, verje meg az Isten a hűtlen szeretőt. 

 
 
Az Úr 2011. évének február havában, a 27. napon napnyug-
ta előtt, amikor az óra elüti a 15-öt, Zalakomárban népi 
lakodalmast tart a Művelődési Ház a kulturális csoportok 
és az Egymásért Klub közreműködésével.  
Szeretettel várják Önt és háza teljes népét tátogatni a szer-
vezők. 
 

A program 15 órakor a Művelődési Ház előtt, a kikérőkkel 
kezdődik, majd a násznép elindul a templomba, ahova 
szintén várják az érdeklődőket. 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÁLLANDÓ 

PROGRAMJAI 
 

Hétfő: szünnap 
 
Kedd:  S-XXXL Tánccsoport próbája 
 Női torna 
 
Szerda: Péczely Attila Népzenei 

   Csoport próbája 
   Zumba 

 
Csütörtök:  Baba-mama klub 
         Női torna 
 
Péntek: Dalkör próbája 

  Kreatív klub 
   Zumba 
 
Szombat: Harmonika Zenekar  
      próbája 

     Sorry Művészeti Csoport 
      próbája 
 
Vasárnap: szünnap   
 

HARRY POTTER RAJONGÓK 

FIGYELEM! 
 

Harry Potter játék indul a Művelődési Ház-
ban. A játék alapjául a könyvek szolgálnak. 
Minden játéknapon 1-1 fejezet a téma, így az 
első napra HARRY POTTER ÉS A BÖLCSEK 
KÖVE című könyv első fejezetéből, A kis túl-
élőből lesznek játékos feladatok. A játékra 
minden érdeklődőt, korhatár nélkül szeretet-
tel várunk. 
 

Az első játékdélután: március 14. 15 óra 
Játékmester: Szántó Réka 
 

További felvilágosítást a Művelődési Házban, 
kapsz. 

FARSANG 

A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, 
a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet 
hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, 
népünnepélyek jellemeznek. A farsang a párválasztás 
időszaka volt és egyben fontos „esküvői szezon”, mivel 
a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tarta-
ni. Erre utal az ünnepnapok elnevezése is (pl.: első me-
nyegzős vasárnap = vízkereszt utáni első vasárnap, 
vővasárnap = farsangvasárnap az ifjú férj az após kon-
tójára fogyasztott, stb.). A falvakban a legények szer-
vezték a bálokat. A lányok rokonaik közvetítésével 
bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang 
végén nyilvános színvallásként a kalapjukra tűzték a 
bokrétát. A báli szezon és táncmulatság lényege az 
eljegyzés volt. 

Forrás: Wikipédia 



  

A ZALAKOMÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK FELHÍVÁSA 

UTCABAJNOKSÁG 
 
Településünkön hetedik alkalom-
mal került megrendezésre. 
 

Eredmények: 
A csoport:  
Ifjúság utca – Hunyadi utca 0-3 
Kiskomárom – Hunyadi utca  3-1 
Ifjúság utca – Kiskomárom 6-0 
B csoport: 
Tavasz utca – Rákóczi utca 2-0 
Attila utca – Tavasz utca 1-0 
Attila utca – Rákóczi utca  1-0 
V.-VI. helyért: 
Rákóczi utca – Ifjúság utca 3-1 
Elődöntők: 
Attila utca – Hunyadi utca  3-3 
Büntetőkkel: 2-1 
Kiskomárom – Tavasz utca 1-1  
Büntetőkkel: 3-2 
III. helyért: 
Tavasz utca – Hunyadi utca 3-3 
Büntetőkkel: 3-2 
Döntő: 
Attila utca – Kiskomárom 4-1
  

  Zalakomár ESE 

 

SZABADID Ő 
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A Zalakomári Római Katolikus 
Egyház Képviselő-testülete értesíti a 
község lakóit, hogy a templom to-
rony órájának a felújítására a gyűj-
tést megkezdte. 
Kérünk mindenkit, hogy lehetősége-
ikhez mérten járuljanak hozzá a 
rekonstrukcióhoz. Adományaikat a 
takarékszövetkezet fiókjában nyitott 
számlán lehet befizetni, de jelezzék, 
hogy a toronyóra felújítására szán-
ják. A templomban elhelyezett gyűj-
tő dobozban is lehet adakozni. 

 

Áldozatukat, segítőkészségüket 
megköszöni az 

Egyházközség Képviselő-
testülete! 1922. január 24. 

ISKOLAI SPORTHÍREK 
 

A megyei tollaslabda ver-
senyt Bagodon rendezték. 
 

Eredmények: 
 

II. korcsoport (3-4. o.) 
2. Losonczi Mária 
3. Bogdán Anasztázia 
4. Kérges Valentin 
 

III. korcsoport (5-6. o.) 
3. Szőke Kinga 
4. Gerencsér Viktória 
 

A legjobbak (Losonczi Mária, 
Bogdán Anasztázia, Kérges 
Valentin, Szőke Kinga, Balázs 
Cintia) eljutottak Pécsre, a 
területi döntőre. A verseny-
zők helyt álltak a megméret-
tetésen. A legkiemelkedőbb 
eredményt Szőke Kinga érte 
el, aki 3. helyezett lett. Ennek 
köszönhetően bejutott az 
országos döntőbe,  ahol majd 
képviselheti iskolánkat a 
salgótarjáni megméretteté-
sen. Felkészítő tanára: Sziva 
László. 
 

Forrás: Suli magazin 

MEGMOZDULT A FALU! 
 

Első alkalommal került megrendezésre Zalakomárban a Maximilián 
teremlabdarúgó torna, zalai és somogyi csapatok részvételével. 
A késő esti órákba nyúló 14 csapat részvételével megrendezett kupán 
magas színvonalú mérkőzéseket láthatott a szépszámú nézősereg. A 
végső győzelmet Nemesdéd csapata szerezte meg Galambokot és a házi-
gazda Zalakomárt is megelőzve. A torna olyan jóra sikerült, hogy már a 
helyszínen többen jelezték jövőbeli részvételük szándékát. 
 
Eredmények: 
Középdöntő: 
Zalakomár – Olajbányász FK 2-0 
Galambok – Rice 5-0 
Higany FC – Sármellék SE 1-0 
Nemesdéd – Szemere Söröző 1-0 
Elődöntő:  
Nemesdéd – Zalakomár 2-1 
Galambok – Higany FC 5-0 
III. helyért:  
Zalakomár – Higany FC 2-0 
Döntő:  
Nemesdéd – Galambok 3-0 
 
Különdíjak: 
Legjobb góllövő: Baranyai Dániel (Nemesdéd) 
Legjobb mezőnyjátékos: Lukács István (Galambok) 
Legjobb kapus: ifj. Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár) 
 
Zalakomár ESE 
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Közérdekű Információk  
 

Zalakomári KMB Iroda: 
Cím: Zalakomár, Árpád utca 44 
Telefon: (93) 386-428 
 

Zalakarosi Rendőrőrs: 
8749 Zalakaros, Hegyalja út 45. 
Telefon: (93)340-433  
 

Orvosi ügyelet: 
Cím: Zalakaros, Jegenye sor 1.( a mentőállomás-
nál) 
Telefon:(93)340-910 
Munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 08:00 
óráig, hétvégén és ünnepnapokon péntek 16:00 
órától az első munkanap reggel 08:00 óráig 
 

Hibabejelentők: 
Közvilágítási hibabejelentő: 
Telefon: 06-80-20-50-20 (zöld szám) 
e-iroda: kozvilcc@eon-hungaria.com 
 

Áramszolgáltatási hibabejelentő: 
Telefon: 06-80/205-020, 06-40/545-545 
 

Vízmű ügyelet: 
Telefon: 06-80/314-019 
 

E-ON hibabejelentő: 
Telefon: 06-80/301-301 
 

Távközlési hibabejelentő: 
Telefon: 194 
 

Környezetvédelmi Felügyelőség: 
Telefon:06-80/401-111 

Kiadja:  Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

Hegedüs Konyhája 

Vörösboros nyúlpecsenye 
Hozzávalók 4 személyre: 

• 1 db 2,5-3 kg közötti nyúl vastagja 
(comb, gerinc, lapocka) és mája 

• 1 db közepes fej vöröshagyma 
• 3-4 gerezd fokhagyma 
• Kakukkfű 
• Rozmaring 
• Örölt fehér bors 
• Só 
• 2 évőkanál paradicsompüré 
• 25 dkg gomba (lehet erdei is) 
• Oliva olaj vagy vaj és növényi étolaj 
• Kb. 5-6 dl jó minőségű száraz vörösbor 

 

 

Elkészítése: 
A nyulat feldaraboljuk, 
a combokat és a lapoc-
kát ketté, a gerincet 
három darabra vágjuk. 
A megmaradt csontos 
részekből aprólék le-
vest készíthetünk úgy, 
mint a csirkéből (na-
gyon finom). 

Olíva olajon vagy vaj és étolaj keveréken az apró-
ra vágott hagymát aranysárgára sütjük, majd 
rádobjuk a feldarabolt húst, hozzátesszük a para-
dicsompürét, a zúzott fokhagymát, ízlés szerint a 
fűszereket és a sót. (A kakukkfű, rozmaring in-
tenzív aromája végett óvatosan fűszerezzünk, 
inkább kóstolás után többször, ízlésünknek meg-
felelően.) 
Tovább pirítjuk a húst mindaddig, amíg a paradi-
csompüré el nem veszti piros színét. Utána felönt-
jük vörösborral és majdnem kész puhára pároljuk 
(szükség esetén pótoljuk a bort). Amikor már 
majdnem kész, hozzáadjuk a felszeletelt gombát 
és ezzel készre lesütjük szaftjára a pecsenyét. 
Spagetti tésztával tálaljuk, száraz vörösbor illik 
hozzá. 

ÍRJ A KOMÁRI HÍRMONDÓBA! 
 
Küldj verset, novellát, vagy bármilyen irodalmi művet, 
amit szívesen megmutatnál másoknak is. Az arra érde-
meseket megjelentetjük újságunkban. Bármely korosz-
tály írását örömmel közöljük kiadványunkban. 
 

A műveket személyesen a Művelődési Házba 
várjuk, vagy a kulturhaz@zalakomar.hu e-mail 

címre. 

Aztán elcsendesedett a színes fergeteg. A repkedő, kápráztató 
foszlányok lankadtan elültek, és a farsang után elkövetkezett a 
hosszú, szigorú böjt. 

Bálint Aladár 


