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Ingyenes kiadvány      I. évfolyam, 9. szám – 2011. augusztus 

 
 
 
 

SZEPTEMBER– SZENT MIHÁLY – ŐSZELŐ – FÖLDANYA HAVA 
Szeptember 8. Az Írástudatlanság Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja ☼ Szeptember második szombatja 
Elsősegélynyújtás Világnapja ☼ Szeptember 16. Az Ózon Világnapja☼ ☼Szeptember 18. Rokkantak Napja 
☼ Szeptember 20. Gyermekek Világnapja, Takarítási Világnap ☼ Szeptember 21. A Magyar Dráma Napja, 
Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap ☼ Szeptember 22. Autómentes Világnap ☼ Szeptember 24. A Szív Világ-

napja ☼ Szeptember utolsó vasárnapja Hallássérültek Világnapja ☼ Szeptember 26. Európai Nyelvek Nap-
ja ☼ Szeptember 30. Helyi Önkormányzatok Napja, Népmese Napja ☼  

Egymással – Egymásért 
 
Július végén Testvérvárosi Találkozón 
vett részt Zalakomár delegációja. A 
rendezvény beszámolójáról részletesen 
a 2. oldalon olvashatnak.  
 

 

AUGUSZTUS– 

KISASSZONY  HAVA – 

NYÁRUTÓ – ÚJ 

KENYÉR HAVA 
 
Augusztus 1. 
A Szoptatás Világnapja 
 
Augusztus 2. 
A Cigány Holokauszt 
Emléknapja 
 
Augusztus 9. 
A Világ Őslakosainak 
nemzetközi Napja 
 
Augusztus 13. 
A balkezesek Világnapja 
 
Augusztus 16. 
Hontalan Állatok Világ-
napja 
 
Augusztus 18. 
Európa Nap Magyaror-
szágon 
 
Augusztus 20. 
A Magyar Köztársaság 
Állami Ünnepe 
 
Augusztus 29. 
A Magyar Fotográfia 
Napja 
 
Augusztus 30. 
Az Eltűntek Világnapja 
 

Anyatejes Világnap 
 

Az idén a Napközi Otthonos 
Óvoda aulájában, Csepella 
Judit és Marton Józsefné vé-
dőnők közreműködésével  
került megrendezésre az 
Anyatejes Világnap elnevezésű 
rendezvény. 

 
 

Folytatás a 4. oldalon 

Egy órányi dallam egy toronyóráért 

Július végén jótékonysági műsorra került sor, mely-
nek bevételét templomunk toronyórájának felújítá-
sára fordítanak.  

 

Testvér - települési Találkozó 
Zalakomárban! 

Részletek a mellékletben! 



  

megalapozásában Önök is szerepet 

lékleteként megtalálja a lakossági 

ű ődési 
őládába 
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Egymással - egymásért - Testvérvárosi találkozó 

 

 
2011. július 27-től augusztus 1-ig „Testvérvárosi 
találkozó”-ra került sor Berekfürdőn, a lengyelor-
szági Zator, a székelyföldi Csíkszentkirály, a kár-
pátaljai Tiszapéterfalva, a felvidéki 
Krasznahorkaváralja, a délvidéki Lukácsfalva és 
Zalakomár települések részvételével.  
A résztvevők kulturális bemutatókkal, szórakoz-
tató műsorokkal mutatkoztak be, illetve lakóhelyi 
környezetük sajátos gasztronómiájukból adtak 
ízelítőt a népes érdeklődők részére. 
Községünkből Lendvay Lászlóné, a Művelődési 
Ház vezetőjének közreműködésével a Sorry Mű-
vészeti Csoport és az S-XXXL-ig Tánccsoport 
adott hatalmas sikert arató több, mint 2 órás szín-
vonalas, fergeteges hangulatú műsort. Tóber 
László pedig énekhangjával, népszerű slágerek 
éneklésével kápráztatta el a közönséget.  

Mindezekre Varga Miklós polgármester úr által 
készített, rendkívül nagy érdeklődéssel kísért, 
paradicsomos répaleves, füstölt csülökkel és a 
pincepörkölt tette föl a koronát. Az étkek annyira 
jók voltak, hogy délidőben az ínycsiklandó illatok 
csalogatták a kóstolni vágyókat, akik sorba állás-
ra kényszerülve várták, hogy megkapják adagju-
kat. 
Méltán lehetünk büszkék, hogy szűkebb hazán-
kat, községünket ilyen fellépőkkel, résztvevőkkel 
képviselhettük, akiknek hírnevét a jelenlévők 
bátran vihették a határainkon túlra is.  
Természetesen nem csak szórakoztató rendezvé-
nyekből állt a találkozó. A testvér-települési pol-
gármesterek közös tanácskozásán döntések szü-
lettek az együttműködés további formájáról, lehe-
tőségeiről. 

(Hatos Tibor) 

 

„Hozzon bármit a jövendő, 
Mindig a jobbat reméld!” 

(Euripidész) 
2011. augusztus 13-án különleges osztálytalálkozóra 
került sor a zalakomári általános iskola falai között. 
Azok az egykori diákok és tanárok néztek újra 
egymás szemébe, akik 1958 és 1966 között az in-
tézmény tanulói, oktatói voltak. Berkenyés 
Lászlóné igazgatónő mutatta be a régi diákoknak az 
új iskolát, amelynek jogelődjébe jártak egykoron. 
45 év távolából idéződtek fel a rejtőzködő gyer-
mekkori arcvonások, a máig megőrzött és alapvető-
en ugyanolyan könnyen felröppenő és azonnal fel-
ismerhető hangszínek és szavak. Melengető, az 
egymáshoz tartozás érzése szőtte át azt a néhány 
órát, amelyet együtt töltöttek. Mintha nem is múlt 
volna el annyi idő. 
 

 
Jelen voltak: 
Molnár Géza osztályfőnök úr, Kovács Zita tanárnő, 
Szakony György tanár úr és az osztály tagjai: Balogh 
László, Blényesi Mária, Hancz Rózsa, Koma Rózsa, 
Köncz László, Lamm Ágota, Molnár Rozália, Németh 
József, Németh Katalin, Ország László, Papp Katalin, 
Soós Mária, Tarsoly István, Tibol Mária, Tóth Ilona. 
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Képviselő - Testület 

Augusztus 16-án tartott rendkívüli, nyilvá-
nos ülés napirendi pontjai és határozatai 

 
1. „Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 
Nyílászáró cseréje és fűtéskorszerűsítése 
kivitelezési munkáira” ajánlatok értékelése 
 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 
Ajánlatkérő által megindított „Zalakomár Nap-
közi Otthonos Óvoda nyílászáró cseréje és fű-
téskorszerűsítése kivitelezési munkái” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a Zalagáz Kft. (szék-
hely: 8800 Nagykanizsa Huszti tér 5.) ajánlatte-
vő által a fűtéskorszerűsítésre tett ajánlat érvé-
nyes, és az ajánlattevő– figyelemmel az ajánlat-
tételi felhívásban foglalt alkalmassági, alkal-
matlansági szempontokra – alkalmas a szerző-
dés teljesítésére. A lefolytatott eljárás eredmé-
nyes volt. 
 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 
„Zalakomár Napközi Otthonos Óvoda nyílászá-
ró cseréje és fűtéskorszerűsítése kivitelezési 
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban a fű-
téskorszerűsítésre az Ajánlatkérő számára az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot a 
Zalagáz Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa 
Huszti tér 5.) ajánlattevő adta. Így a Képviselő-
testület, mint döntéshozó testület a fenti Aján-
lattevőt hirdeti ki az eljárás győztesének. 
 

A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Aján-
latkérő által megindított „Zalakomár Napközi 
Otthonos Óvoda nyílászáró cseréje és fűtéskor-
szerűsítése kivitelezési munkái” tárgyú közbe-
szerzési eljárásban az Eiter Pro- form Bt. (szék-
hely: 8753 Balatonmagyaród Petőfi S. u. 83.) 
ajánlattevő által a nyílászáró cseréjére tett aján-
lat érvényes, és az ajánlattevő – figyelemmel az 
ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági, 
alkalmatlansági szempontokra – alkalmas a 
szerződés teljesítésére. A lefolytatott eljárás 
eredményes volt. 
 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 
„Zalakomár Napközi Otthonos Óvoda nyílászá-
ró cseréje és fűtéskorszerűsítése kivitelezési 
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárásban a nyí-
lászáró cseréje az Ajánlatkérő számára az ösz-
szességében legelőnyösebb ajánlatot az Eiter 
Pro- form Bt. (székhely: 8753 Balatonmagyaród 
Petőfi S. u. 83.) ajánlattevő adta. Így a Képvise-
lő-testület, mint döntéshozó testület a fenti  

ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás győztesének. 
 
2. Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda maxi-
mális csoportlétszámtól való eltérés engedélye-
zése a 2011/2012-es nevelési évre 
 

Zalakomár község Önkormányzatának képviselő – 
testülete a Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 
csoportszámát a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan 
a következő képen állapítja meg:  
- 7  csoport. 
 

A képviselő – testület a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. Törvény 102.§ (2) bekezdésének c.) 
pontja alapján a maximális csoportlétszámtól az 
összes csoport tekintetében engedélyezi a létszám 
30%-al történő túllépését. 
 
3. Javaslat a jegyző közszolgálati jogviszonyá-
nak próbaidő lejártával történő megszüntetésére 
 

Zalakomár község Önkormányzatának képviselő – 
testülete Némethné dr. Vigh Krisztina jegyző köz-
szolgálati jogviszonyát a próbaidő lejártával, 2011. 
augusztus 31. napjával megszünteti. 

Polgármester ügyfélfogadási ideje: 
Szerda: 13-17 óráig 
 

Jegyzői ügyfélfogadás ideje: 
Szerda: 13-17 óráig 
 

A pénztár nyitva tartása: 
Hétfő: 8-12 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: 10:30-13 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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Kiadja:  Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

ÖSSZEFOGÁS EREDMÉNYE 
 

Községünk labdarúgó csapata remekül szerepelt a 
2010/2011-es megyei II. labdarúgó bajnokság 
küzdelmeiben, hiszen hosszú idő után az előkelő 
6. helyen zárta a pontvadászatot, valamint a Ma-
gyar Kupa országos főtábláján tisztességgel helyt 
állt. Az őszi idény 8. helye után nagy remények-
kel, kemény munkával vágott neki a csapat a 
tavasz küzdelmeinek, amely során végig színvo-
nalas mérkőzéseken, a bajnokság végére kissé 
elfáradva csak az utolsó fordulóban talált legyő-
zőre.  
 Az eredmény elsősorban az összefogásnak, a 
masszív csapategységnek köszönhető, amely 
Zalakomár labdarúgó csapatára az elmúlt közel 
tíz évben jellemző, ezen tényező nélkül nem sike-
rülhet egy közösséget megfelelő szintre emelni. 
No, meg a helyi Önkormányzat támogatása, mely 
nagy részben a működést biztosítja. 
 

Az egyesület vezetése mindig arra törekedett, hogy 
a rend és fegyelem mellett erkölcsileg, 
értelmileg elfogadható többségben helyi személyek 
alkossák a labdarúgó csapatot. A zalakomáriak 
munkáját a Megyei Labdarúgó Szövetség igazgató-
ja is elismerő szavakkal illette, ami mellet nem le-
het szó nélkül elmenni, amely falunk pozitív hírne-
vét jó irányba viszi! 
Nagy kihívás a fiatalítás, amely hosszútávra meg-
alapozhatná falunk sportéletét, de ez részben a he-
lyi vezetők eredmény centrikusságának, részben a 
helyi fiatalok bátortalanságának, gyengeségének is 
felróható, mivel a rendszeres gyakorlás helyett töb-
ben a könnyebb utat választják.  
Zalakomárnak méreténél, tradíciójánál fogva leg-
alább ilyen szintű közösségekre van szüksége. 
A jövőben egyesületünk célja mindenképpen ennek 
az értelmi színvonalnak, eredménynek a megőrzé-
se!                        (ZKSE) 

Zalakomár Egyetértés SE  
2010/2011 megyei II. „dél” labdarúgó bajnokság-

ban hatodik helyezést elért csapata 
 

 
Felső sor (balról jobbra): Benedek József vezetőedző, Kohn 
Csaba, Fábián Sándor, Kohn Attila, Horváth Tivadar, 
Szabados Gábor, Mutter Attila, Tóth-Pajor Szabolcs, Tinó János. 
Alsó sor: Nagy Krisztián, Horváth Imre, Horváth Zsolt, 
ifj. Tóth Pajor Mátyás, Csizmadia Tibor, Madarász Zoltán, Takács 
András. 
A képről hiányzik: Takács Péter, Kovács Béla, Horváth „Brill” 
István, Dávid János, Papp Gábor. 

 

Anyatejes Világnap 
 

Július végén a hagyományokhoz hűen ismét 
megünnepeltük a szoptató édesanyákat, az 
Anyatejes Világnap alkalmából.  
 

Az ünnepelteket Varga Miklós polgármester 
úr mellett Dr. Buzás Judit tiszti főorvos, 
Tóth Lenke megyei vezető védőnő, Tímárné 
Balogh Róza Nagykanizsa városkörnyék 
vezető védőnője köszöntötték. A délelőttöt 
kulturális műsor színesítette, melyben köz-
reműködtek a helyi óvodások, Csöndör 
Lászlóné, Kovács Szilvia és Tóth Ottóné.  
A rendezvényen a vezetők mellett az édes-
anyák is köszöntötték mindenki „Védő” 
Marika nénijét, nyugdíjazása alkalmából. 

 


