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FELHÍVÁS 
 
Zalakomár Község Önkormányzata 2013. augusztus 3-án  
FALUNAPOT tart. Ez alkalomra az EGYMÁSÉRT KLUB 
KIÁLLÍTÁST rendez, melyen szeretné bemutatni hogyan éltek 
Kiskomáromban, Komárvároson  az emberek a múlt században. A 
kiállításhoz keressük a községünkben még  fellelhető régi bútoro-
kat, használati tárgyakat, szerszámokat, játékokat, viseleteket. 
Tisztelettel kérjük, hogy akinek a birtokában van ilyen tárgy és 
szívesen kölcsön adná e nemes célra, legyen szíves jelezni a 06- 
30/2179187 telefonszámon vagy a Művelődési Házban!  
Jó szándékukat előre is köszönjük! 
A Művelődési Ház elérhetősége: 386-314 
     kulturhaz@zalakomar.hu 
     

                                         Marton Józsefné 
                                               Klub vezető 

EZÜSTMISE 
 

Szolgálatának és életút-
jának ünnepi állomásá-
hoz érkezett 2013. júni-
us 16-án Szí Márton 
János, a Zalakomár, 
Balatonmagyaród, Za-
lavár községek plébá-
nosa, az egyházközsé-
gek és mindenki Marci 
atyája, huszonöt éve 
szentelték pappá.  

A 25 éves papi szolgálatból a leghosszabb időt Zalakomárban 
töltötte el. 1996-ban, 17 éve került községünkbe. 
A kiskomáromi templomban régen voltak ilyen sokan, hiszen 
az ezüstszentmisén a plébános úrral együtt ünnepelt a több 
száz hívő és Marci atya paptestvérei. Volt hívei közül sokan 
eljöttek más településekről, de az ünnepi oltárt körülvették a 
mostani hívei a szomszédos községekből is. Az ezüstmisén 
Somos László kaposfői plébános, a Kaposvári Esperesi Kerület 
esperese tartotta a prédikációt. Köszöntötte Marci atyát, visz-
szaemlékezett azokra az időkre, amikor teológusként együtt 
készültek a papi szolgálatra, majd a papi hivatás szépségéről, 
megpróbáltatásairól szólt. 
Örvendetes dolog és kiemelkedő ünnepi esemény volt egy-
házközségünk életében, hogy ezüstmiséje alkalmából kö-
szönthettük Marci atyát. Egy pap életében az első fontos 
"mérföldkő" az ezüstmise, ami  negyedszázados szolgálatot 
jelent. Huszonöt esztendő a papi életpályán olyan mérföldkő, 
amelynél egy papnak megpihenni nem lehet.  
Az elmúlt rendszer körülményei között Marci atya szülei a 
megszerezhető tudás lehetőségét adták útravalóul fiuknak, 
amikor jó iskolába, az esztergomi ferencesekhez küldték ta-
nulni. Amikor pappá szentelték, Szent Ferenc lelkisége hivatá-
sában is meghatározó volt, de még nem tudta, kiket és mit bíz 
majd rá a jó Isten. Miért pont Marci atyát küldte hozzánk? – 
elgondolkozunk sokszor ezen a kérdésen is, de tudomásul 
vesszük, hogy ez Isten akarata. 
Marci atya olyan korban született és kapott meghívást a papi 
szolgálatra, amikor egy fizikailag és lelkileg is romokban álló 
Egyházban kellett új életet elindítani, új utakat építeni, evan-
gelizálni. Ezt tette Marci atya is a munkálkodása során, a 
rábízott egyházközségeiben folyamatosan építkezett, keze 
nyomán a templomok, egyházi épületek újultak meg.  
Isten emberének lenni soha nem volt könnyű, ma sem az. 
Egyházunknak szüksége van azonban a megújulásra, amely-
nek Marci atya eszköze, tanúja, véghezvivője.  
Az ünnepi szentmise végén áldásosztás következett, amikor is 
az ünnepelt ezüstmisés plébános megható pillanatok közepet-
te áldotta meg először szüleit, majd hozzátartozóit, paptársait 
és végül az ünneplő híveket. 
Számunkra is fontos volt, hogy egy ilyen szép ünnep alkal-
mából kifejezhettük együttérzésünket, és a jubileum alkalmá-
ból Marci atya lelkipásztori szolgálatához további hűséges 
kitartást kívánhattunk!           H.T. 
 

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ AZ ISKOLÁBAN 
 
Június 13-án délután tartottuk ballagási ünnepségünket. Az idei tanévben 
huszonegy nyolcadik osztályos diák vett búcsút iskolánktól. Ünnepi 
műsorukban felelevenítették az elmúlt nyolc év legemlékezetesebb pilla-
natait, és megköszönték szüleik, tanítóik, tanáraik fáradozását. Elköszön-
tek diáktársaiktól is, hiszen szeptembertől valamennyien új iskolában 
folytatják majd középiskolai tanulmányaikat. A diákokkal együtt búcsú-
zott Simon Anita SZM-elnök is, aki sok éven át vezette iskolánk szülői 
munkaközösségét. Az ünnepséget diavetítés, a Pedagógus Énekkar elő-
adása és a Szülői Munkaközösség műsora is színesítette. 
 
Június 14-én tartottuk meg iskolánkban az ünnepélyes tanévzárót. A 
gyerekek szereplését követően intézményünk valamennyi dolgozója és 
tanulója fájó szívvel búcsúztatta dr. Béliné Horváth Aranka tanárnőt, 
akire a pedagógus pályán eltöltött negyven év után most már a jól meg-
érdemelt pihenés vár. Ezután a tanév értékelésére és a jutalomkönyvek 
kiosztására került sor. A kimagasló tanulmányi és sport teljesítményért 
járó elismeréseket az osztályfőnökök adták át a tanulóknak, majd a tan-
termekbe vonulva minden diák megkapta a maga bizonyítványát. Az 
idei tanévben végzett kimagasló tanulmányi és közösségi munkáért va-
lamint sportteljesítményért öt tanuló neve és fényképe kerülhetett be 
iskolánk Aranykönyvébe: Horváth Nikolett, Losonczi Lilla, Szőke Rená-
tó, Horváth Stefánia Réka és Szőke Kinga részesülhetett idén a legmaga-
sabb elismerésben. 
 



  

Kovácsoltvas ablakrácsai, lépcsőkorlátja 
egyaránt mestermű. A 10 méter magas 
hallban levő falépcső ónémet stílusban 
készült. 
Idejének nagy részét a birtokának igazgatá-
sára fordította, politikával 1930-ig nem 
foglalkozott. Népszerűségét bizonyítja, 
hogy 1931-ben az általános választások 
idején, a kiskomáromi kerület választóinak 
felkérésére, párton kívüli programmal je-
löltséget vállalt. A választásról a Zalai Köz-
löny 1931. július1-i száma így számolt be: 
„Erős harc előzte meg a választást a kerü-
letben, ahol Gyömörey István egységes 
párti jelölttel indultak harcba. A választás 
napján a szavazás eleinte lassan, vontatot-
tan indult, csak déltájban élénkült meg. A 
választás eredményeként Somssich Antal 
gróf lett a kerület képviselője. A kora dél-
utáni órákban megtörtént a mandátum 
átadása is. Somssich gróf megjelent a kerü-
let székhelyén, Kiskomáromban nagy nép-
tömeg élén, rezesbanda kísérettel. A jegyzői 
iroda előtt Somogyi Gyula választási elnök 
fogadta és tartalmas beszéd kíséretében 
átadta a mandátumot az új képviselőnek, 
akit hívei lelkes ovációban részesítettek. 
Somssich gróf röviden válaszolt a választási 
elnök beszédére, majd egy szőke és egy 
barna kiskomáromi szépség, név szerint 
Molnár Erzsébet és Rába Mária, kedves 
szavak kíséretében virágcsokrot nyújtottak 
át a grófnak” 
Képviselőként 1931-1936 között tevékeny-
kedett. Ezen munkásságának mindjárt az 
elején több alkalommal is felszólalt az or-
szágházban. Tartalmas, komoly hangú, 
főként gazdasági problémákkal foglalkozó 
beszédét, a kormányzat hibáit kritizáló 
fejtegetéseit általános rokonszenv fogadta. 
Az újabb választásokon nem indult, de a 
megyei közéletben továbbra is részt vett.  
1945 után, családtagjaival ellentétben, nem 
hagyta el hazáját és szűkebb környezetét 
sem. A földreform alkalmával az 
ormándpusztai birtokát szétosztották, a 
megmaradt részen gazdálkodott. 1950-ben 
kitelepítették, 1953-ban tért haza. 78 éves 
korában lova megrúgta, másnap a nagyka-
nizsai kórházban meghalt. Feleségével 
közös sírban, az ormándpusztai temetőben 
nyugszik.* 
 
(*Felhasznált irodalom: Varga E. László: 
Egy emléktábla, és ami mögötte van) 
 

   Hatos Tibor 
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Képek, aktuális információk: 
 

http://www.facebook.com
/zalakomar 

ORMÁNDPUSZTA GRÓFJA 
 
A közelmúltban egy baráti beszélgetés során 
került szóba a sokak által tisztelt „ormándi 
gróf”. A kiváló gazdálkodó, szakember, és 
politikus, aki az alkalmazottaival szemben is 
az emberségéről, segítőkészségéről tett tanú-
bizonyságot, a térség kiemelkedő személyisé-
gének számított. A pozitív emberi tulajdon-
ságairól még a mai időkben is lehet anekdo-
tákat hallani. Én Őt nem ismertem, sajnos 
csak az utolsó útjára, ministráns gyerekként 
kísérhettem el az ormándpusztai temetőbe. 

 
Ormándpuszta községünknek már a 19. század-
tól településrésze. 1412-ben Ormandhyda néven 
szerepelt először írott formában a Kanizsai 
család és az óbudai káptalan birtokperében. 
Később pedig hol majorságként, hol faluként 
hivatkoznak rá. Neve szerepelt Ormánd, 
Ormándhida, majd 1832-től Ormándpuszta 
néven is. Ekkor már több mint fél évszázada a 
Somssich család tulajdona, s maradt az 1945-ig. 
A bírtok utolsó gazdája Somssich Antal gróf 
1881-ben, az Osztrák-Magyar Monarchia terüle-
tén, Grácban született. Apja Somssich Imre, 
anyja Széchenyi Mária Gobertina. 
Tanulmányai során a magyaróvári gazdasági 
akadémián agrármérnöki oklevelet szerzett. 
Katonatisztként részt vett az első világháború-
ban, 1919 és 1923 között a lengyel hadseregben 
szolgált: a 10. ulánus litván hadosztály parancs-
nokaként vett részt a Vörös Hadsereg elleni 
1920-as győztes hadjáratban. Vitézségi érem IV. 
fokozatát kapta meg és alezredesként került 
tartalékos állományba. Hazatérte után birtokán 
gazdálkodott. Igen intenzíven foglalkozik a 
gazdaságával és általában a mezőgazdasági 
kérdésekkel. Vármegyéjének elismert gazdái 
közé tartozik. A gazdálkodás mellett már fiatal 
korában nagy érdeklődést tanúsított a mechani-
ka iránt. Ez irányú érdeklődése annyira komoly 
volt, hogy kitanulta a réz- és vasesztergályos 
valamint a mechanikus mesterséget. Majd a 
birtokán, több segéddel dolgozó mechanikai 
műhelyt működtetett, ahol birtokainak idevágó 
szükségleteit teljes egészében maga biztosította. 
Mindemellett kiváló gazdálkodó és közéletben is 
szerepet vállaló személy volt. A 20. század ele-
jén emeltette a Somssich család a ma is álló, 
impozáns, eklektikus stílusú kastélyt, melyhez 
16 hektáros parkot építtetett Az épület különféle 
stílusjegyek igen szerencsés keveréke.  

FALUMEGÚJÍTÁSRA ÉS –
FEJLESZTÉSRE MVH 

PÁLYÁZAT 
 
Zalakomár Község Önkormányzata 
2012. november 29-én pályázatot 
nyújtott be az Európai Mezőgazda-
sági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-
tandó támogatásra.  
 
A kérelem kedvező elbírálásban része-
sült, mely alapján az Önkormányzat 
nettó 22.600.694.- Ft támogatást kapott. 
Önrészként a megvalósulás ÁFA tar-
tamát kell az önkormányzatnak ön-
részként kifizetnie. 
A pályázati fejlesztés 4 közösségi hely-
színen kerülnek megvalósításra, me-
lyek az alábbiak: 
 
1. Önkormányzati hivatal épülete: Az 
épület energiaracionalizálási célú 
megújítása valósul meg a fejlesztés 
során. A felújítással a homlokzat és a 
lábazat 10 cm vastag szigetelést kap, 
mintegy 485 m2-en. Megvalósul az 
épület belső festése összesen 1997 m2-
en. 
2. Fecskefészek Kulcsosház: A vizes-
blokk épülete fog megújulni a fejlesz-
tés során. A tetőszerkezet teljes cserén 
esik át, a homlokzat festésre kerül, 
valamint a meleg víz ellátás költség-
csökkentése érdekében napkollektor 
rendszer kerül kialakításra hőcserélős 
melegvíztárolóval. Az vizesblokk mel-
lett kialakításra kerül egy parkoló, az 
épületek közötti akadálymentes meg-
közelítést segítő járdák, rámpa, lépcső, 
térkövezés. 
3. Játszótér a sportpálya területén: A 
Tavasz utcában lévő sportöltöző mel-
letti területen egy EU szabványoknak 
megfelelő játszótér készül 9 db játék-
elemmel, az alábbi játékokkal: drótkö-
télpálya, mászó vár, rugós játék, mér-
leghinta, létrás és köteles mászóka, 
hinta két lapülőkével, hinta bölcső 
ülőkével, fészekhinta. 
4. Kossuth utcai volt játszótér: A régi 
játszótéren egy park kerül kialakításra, 
mely a testvér-települési kapcsolatok 
erősítésére fog szolgálni. Megújul a 
növényzet, őshonos fákkal, cserjékkel, 
füvesítéssel. Közel 150 növény kerül 
beültetésre a területen. A növényzet 
mellett padok és szemetes edények 
kerülnek kihelyezésre.  
 

A kivitelezések 2013. október 31-ig 
kerülnek megvalósításra. 
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TESTVÉR- TELEPÜLÉSI TÁBOR 

 
 

 
Tábor Szép Szépségverseny helyezettjei: 

1. Kádár Vivien és Birkás Beáta, Andusek József  
2. Pál Gyöngyike és Veres Orsolya, Szekrény József 

3. Cseke Hajnalka, Marozsi Márk 
különdíjas: Pista bácsi 

 

 

Első nap délután talál-
koztunk először, olyan 
idegeneknek tűntek, jó 
lett volna ha a tavaly 
csapat van együtt, de 
játszottunk, ismerked-
tünk, nevettünk, táncol-
tunk, strandoltunk, ori-
gamiztunk és kiderült 
hogy nem is olyan rossz 
csapat ez. Az utolsó nap 
pedig sírva búcsúztunk el 
tőlük mert nagyon meg-
szerettük őket. De tudtuk 
hogy találkozunk még! 
(Opra Laura) 
 
Idén második alkalommal 
rendezte meg Zalakomár 
Község Önkormányzata az 
Egymással – Egymásért 
Testvér- települési tábort, 
melyen Berekfürdő,  
Csíkszentkirály, 
Krasznahorkaváralja,  
Lukácsfalva, 
Tiszapéterfalva és Zalako-
már fiataljai vettek részt. A 
közel 80 fős csapat hamar 
összeszokott a csapatépítő 
játékok során. A mozgal-
mas hét során voltunk a 
Balatonnál, kisvonatoztunk 
és strandoltunk Zalakaro-
son, csikósbemutatón ve-
hettünk részt, és akadályo-
kat küzdöttünk le a ka-
landparkokban. A közös 
estéken a Kokas Banda 
jóvoltából táncházat ren-
deztünk, ahol minden gye-
rek és felnőtt örömmel vett 
részt. 
 

„Én a táborban két pozíciót 
töltöttem be. Egyrészt mint 
dolgozó és konyhai kisegítő 
vettem részt a táborban, 
másrészt pedig a csapat 
tagjaként képviseltem Za-
lakomárt. Nem tudtam 
mire számítsak a tavalyi 
tábor után, de ez a tábor 
felkerül az "életem legjobb 
napjai" listámra. Az egyik 
csapat tanárnőjét mikor 
búcsúzáskor megöleltem 
azt mondtam neki, hogy 
 

ilyen jó hetem nem tudom 
mikor volt és ő megkérdezte 
de hét miért, hiszen egész 
héten dolgoztál. Én azt vála-
szoltam: lehet, de ennél élve-
zetesebben ezt nem is lehetett 
volna tenni. (Lutor Katalin) 
 

Szerdáig nem éreztem össze-
szokottnak a bandát.  A 
Szabadics Kalandpark után 
ahol nagyon sokat segítet-
tünk egymásnak, hogy sike-
rüljön meg csinálni az aka-
dályokat, már közelebb ke-
rültünk egymáshoz. 
Ekkor már kezdtem azt érez-
ni hogy mindennél rosszabb 
lesz az elválás. Csütörtök este 
nagy bulinak néztünk elébe. 
Nagyon örültünk hogy együtt 
tölthettük a hetet. Mindennél 
jobban meg szerettem őket! 
És igen, több  barátság és 
szerelem is alakult! 
Köszönjük Varga Miklós 
polgármesternek ezt a remek 
tábort, életem legjobb tábora 
volt soha senkit nem fogok 
elfelejteni! (Birkás Beáta) 
 

Július 5-12-ig együtt voltunk, 
igaz barátságok születtek, és 
nehéz volt elválni egymástól. 
Az utolsó éjszakát átvirrasz-
tottuk, minden együtt töltött 
percet kihasználva. Felnőttek, 
gyerekek, szakácsok, segítők 
egyaránt szükségesek voltak 
ahhoz, hogy ez a hét ennyire 
emlékezetes maradjon min-
denki számára. És habár a 
jövő nyár még messze van, a 
zalakomári csapat mégsem 
fogja elfejteni Mesi bájos 
mosolyát, Karcsi tánctanítá-
sát, Erzsike dalait, Dusek 
macsóságát, Pista bácsit, 
Kinga nénit és a 2013-as év 
táborlakóit. 
 

Köszönjük! 

 



  

ZALAKOMÁR KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI 

PROGRAMJA 
 
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. 
Érvényesítése nem csak jogszabályok által meghatározott köte-
lezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt 
szolgálja, hogy minden települési állampolgárnak esélye legyen 
a jó minőségű közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szol-
gáló feltételek biztosítására. 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Elő-
mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlősé- 

gi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Zalakomár 
Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban (a további-
akban: HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges fel-
adatokat.  

 
Zalakomár Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíteni 
kívánja az esélyegyenlőségi szempontokat (egyenlő bánásmód, 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, diszkriminációmen-
tesség, szegregációmentesség) a település működését, fejlesztését 
meghatározó alapvető dokumentumaiban.  Az esélyegyenlőség 
megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valam-
ennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként vállalt 
feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. 
 
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói 
szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során és intézményfenntar-
tói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy 
az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések 
is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a kerület lakosságának 
ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, 
támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.  
 
Az esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos 
helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számára a sikeres élet és 
társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések 
és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területe-
ken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intéz-
kedések nélkül.  
 
Ilyen, hátrányos helyzetű csoportnak tekinthetők: a mélyszegény-
ségben élők és romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogya-
tékkal élők. 
HEP-ünk elkészítése során a fenti csoportok helyzetét különböző 
beavatkozási területeken keresztül elemeztük, mint például foglal-
koztatás, oktatás, szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A részletes 
helyzetelemzés során feltárt problémákra megoldási javaslatot 
dolgoztunk ki- különböző partnerekkel együttműködve-, melyet 
az Intézkedési Terv rögzít.  
 
Zalakomár Község Önkormányzata legfontosabb célja a község-
ben élő állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének 
folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, 
amely  

• erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokál-
patriotizmus, a társadalmi szolidaritást, 

• kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkal-
maz a veszélyeztetett célcsoportok számára, 

• tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a 
hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyei, élet-
minőségük és életük önálló irányításának lehetősége ja-
vul. 

 
A HEP elérhető a település honlapján. 
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43 ÉV UTÁN ISMÉT A DOBOGÓN 
 
Zalakomár labdarúgó csapata mozgalmas és eredményes tavaszt 
tudhat maga mögött. Hiszen a rendszeres megye másodosztály mel-
lett a hétközi Magyar Kupa fordulókban a negyeddöntőig menetelt 
többek között a MÁV NTE búcsúztatásával. Bár nem sikerült az 
országos főtáblára felkerülni, a megyei bajnokságban viszont hosszú 
évék után ismét a dobogón tudtak végezni.  Úgy, hogy az előttük 
végző csapatok, Letenye és Kiskanizsa nem tudta ebben a bajnok-
ságban Zalakomárt legyőzni.  
A helyi labdarúgásban 43 éve nem sikerült ilyen eredményt elérni, 
ugyanis 1970-ben labdarúgóink szintén a harmadik helyen fejezték 
be az aktuális megye II. bajnokságot.  
A jelenlegi eredmény tudatos munkát tükrözi, ugyanis harmadik éve 
verseng csapatunk a dobogó eléréséért többségben helyi játékosok-
kal, amely jó alapnak tűnik és lehet a község sport életének 
hosszútávú fenntartásához, működéséhez. 
Az egyesület, a labdarúgók ezúton is szeretnék megköszönni Zala-
komár Önkormányzatának, Kutasi Tamásnak, Vincze Ottónak, 
Csizmadia Lászlónak, Szabadics Józsefnek, Németh Zoltánnak, 
Marton Imrének, Poór Györgynek és a Dél-Zalai Takarékszö-
vetkezetnek, hogy biztosították és támogatták a foci működését 
településünkön! 
 

Zalakomár Egyetértés SE  
2012/2013-es megyei II. „dél” felnőtt labdarúgó bajnokságban har-

madik helyezést elért csapata. 

 
Felső sor (balról jobbra): Kohn Csaba, Bagó Balázs, Madarász Zol-
tán, Tinó János, Horváth Tivadar, Szelei László, Fábián Sándor, ifj. 
Tóth-Pajor Mátyás, Mutter Attila (vezetőedző), Tóth-Pajor Mátyás, 
Varga Miklós. Alsó sor: Kovács Tibor, Madarász Norbert, Szefcsik 

Péter, Tóth-Pajor Szabolcs, Horváth Imre, Kovács Béla, Papp Gábor. 
A képről hiányzik: Szabados Gábor, Tóth György. 

 


