
 

 

 

 

 

Tisztelt Választópolgárok, Ked-

ves Olvasók! 

2014. október 12-én kerül sor a helyi önkor-

mányzati képviselők és a település polgármester-

ének a megválasztására. 

A Zalakomári Helyi Választási Bizottság  Zalako-

már Nagyközségben 3 polgármester jelöltet és 11 

képviselő jelöltet vett nyilvántartásba a jelölésre 

nyitva álló határidőn belül 2014. szeptember 8-án 

16 óráig. 

A jelöltek a szavazólapokon – a HVB általi sorsolás 

eredményeképpen- az alábbi sorrendben fognak 

szerepelni. 

 

Polgármester jelöltek: 

 

1. Horváth József (főállásban kívánja a tisztséget 

ellátni)- független jelölt 

2. Varga Miklós (főállásban kívánja a tisztséget 

ellátni)- független jelölt 

3. Csárdi Tamás (főállásban kívánja a tisztséget 

ellátni)- független jelölt 

 

Képviselő jelöltek: 

 

1. Vajda Róbert – független jelölt 

2. Nagy Gábor- független jelölt 

3. Hatos Tibor István- független jelölt 

4. Rozsné Gerencsér Marianna- független jelölt 

5. Druskóczi Ferenc- független jelölt 

6. Hegyi Mária- független jelölt 

7. Csönge Jusztina- független jelölt 

8. Hajmásiné Török Gyöngyi-független jelölt 

9. Marton Józsefné- független jelölt 

10. Csizmadia László- független jelölt 

11. Tóth-Pajor Szabolcs- független jelölt 

 

A helyi önkormányzati képviselőket a település 

választópolgárai úgynevezett kislistán választják 

meg, azaz a szavazáskor a szavazólapon a választó-

polgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi je-

löltre szavazhat, ahány mandátum a településen 

kiosztható. (Zalakomár nagyközség esetében 6 fő). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megválasztott képviselők azok a jelöltek lesznek, 

akik a megválasztható képviselők száma szerint a 

legtöbb szavazatot kapták. 

 

A polgármestert a választópolgárok közvetlenül 

választják. A választópolgár érvényesen csak egy 

jelöltre szavazhat. Az a jelölt lesz a település pol-

gármestere, aki a legtöbb szavazatot kapta.  

 

2014. október 1-én (szerdán) 17.00 órakor a Pol-

gármester- és Képviselő jelöltek bemutatkozásá-

ra kerül sor a Polgármesteri Hivatal tanácster-

mében, amelyet élő adásban közvetítünk a helyi 

kábel tv-ben. A fórumra a lakosság részéről vár-

juk az érdeklődőket.  

 

Bízunk benne, hogy e kiadvánnyal és a fórum-

mal sikerül mindenkinek megismernie a jelölte-

ket, és a választás napján, 2014. október 12-én 

minél többen elmennek szavazni a település jö-

vője érdekében. 
 

Kérem, fogadják szeretettel az alábbiakban a 

Polgármester- és Képviselő jelöltek bemutatko-

zását (változatlan tartalommal):  

 

 

 Papné Szabó Mónika 

   HVI vezető 
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KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Az önkormányzat hivatalos havilapja 
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Polgármester jelöltek: 

1. Horváth József 

A polgármester jelölt bemutatkozó anyagot nem adott le. 

2. Varga Miklós 

Tisztelt Zalakomáriak! 

Megköszönöm azt a megtisztelő 

bizalmat, mellyel 20 éve vezethe-

tem, formálhatom Zalakomárt. 

A Komári Hírmondóban idén fo-

lyamatosan adtam tájékoztatást az 

Önkormányzat 1990-től végzett 

munkájáról, eredményeiről. A köte-

lező feladatok ellátásán, az intéz-

mények működtetésén túl mindig 

feladatomnak tekintettem települé-

sünk fejlesztését. Minden évben 

újabb és újabb elképzeléseket 

terjesztettem a mindenkori képviselő-testület elé, melyeket 

néhány kivételtől eltekintve elfogadott. Ezek közül a már 

megvalósultak: Emlékpark a volt alsó-iskola területén, kerék-

párutak, autóbuszvárók építése, közterületek parkosítása, 

címer és zászlókészítés, Kulcsosház-Turistaszálló kialakítása, 

szociális bérlakások építése, Középkori Mezővárosok Talál-

kozója, tornaterem építése, e-magyarország pont, internet 

kiépítése, színházterem felújítása, egységes fásítás elindítása, 

csereüdültetési megállapodás, testvér-települési kapcsolatok 

létrehozása, testvér-települési gyerekek táborozása, Művelő-

dési Ház bővítése, átalakítása /IKSZT/, mezei őrszolgálat és 

közterület-felügyelet megalakítása, KMB-iroda kialakítása, 

térfigyelő kamerarendszer építése, zöldség- és gabonafélék 

termelése közfoglalkoztatásban, nagyközségi cím, betonlapból 

készített járdák felújítása, Testvér-települési Emlékpark építé-

se és Nagy-Magyarország emlékmű a Kossuth utcában. 

A pályázati kiírások folyamatos figyelésével az utóbbi 4 év-

ben 97 millió 689 ezer Ft-ot nyert el az önkormányzat, így a 

saját forrással együtt 150 millió 586 ezer Ft összegű fejlesztés 

valósult meg. A 20 év alatt összesen 719 millió Ft-ot nyert a 

képviselő-testület pályázat útján. 

2012. decemberében meghozott döntésem, továbbá 2013. 

tavaszán tett rendkívüli javaslatom eredményeként Zala-

komárnak összesen 60 millió Ft rendkívüli bevétele szár-

mazott. E nélkül nem valósulhatott volna meg idén egyet-

len utca burkolat-felújítása sem! 

Valószínűleg senki más nem vállalt volna ennyi közfoglalkoz-

tatottat. 2013-ban 272, 2014-ben 303 fő volt és van jelenleg is 

állományban, rövidebb-hosszabb időtartamban. Azon túl, 

hogy dolgoznak is, más haszna is van az önkormányzatnak. 

Az eltelt 4 év során amiatt, hogy a szociális célú ellátás 

/jelenleg FHT/ 20 %-át /4.560 Ft/hó/fő/nem kellett saját 

forrásból kifizetni, 14 millió Ft megtakarítás keletkezett. 

Gépeket, eszközöket 30 millió, üzemanyagot 2,7 millió Ft 

értékben vásárolhattunk kizárólag a Munkaügy általfolyó-

sított támogatásból. 

Az előző döntések nélkül vajon hol tartanánk? 

Milyen ötleteim valósulnak meg még idén? Befejeződik az 

autóbuszöblök építése, melynek keretében az egységes fásítás 

folytatásaként 150 db vérszilva-csemete kerül elültetésre a 

Rákóczi utcában. Szerettünk volna autóbuszöblöt az Árpád 

utcai buszmegállóhoz is építtetni, de a tervezésnél a Magyar 

Közút kérésünk ellenére sem engedélyezte. 

A Kiskomáromi Hősi Emlékmű restaurálása meg van ren-

delve, környezetének kialakítása a jelenlegi növényzet eltávo-

lításával megkezdődött, az új cserjék, fák ültetése októberben 

történik saját forrás nélkül, a helyben folyó parkgondozói 

képzésben résztvevők munkájával. Ide, valamint a parkokba 

és utcákba 580 ezer Ft értékű növényzet kerül. November 

végéig közfoglalkoztatás keretében új járda épül a IV. Béla 

utcában és az Erzsébet téren, melyhez a szükséges anyagot is 

a foglalkoztatás közvetlen költsége biztosítja. Folyamatban 

van és október 1-ig benyújtásra kerül olyan 100 %-os támo-

gatási intenzitású épületenergetikai pályázat, melynek sike-

ressége esetén megvalósulhat a Művelődési Ház homlokzat- 

és padlásszigetelése, fűtéskorszerűsítése, napelemmel történő 

áramellátása, a bejárati portál és a régebbi nyílászárók cse-

réje, valamint az óvoda homlokzat- és padlásszigetelése. 

Terveim a közeljövőben: járdák felújításának, építésének 

folytatása, kamera-rendszer további bővítése /idén nem 

nyert a benyújtott pályázat/, kemenceépítés a Kulcsosház 

udvarán. 

2006. júliusában elkészíttettem az Ispita út /Tavasz utcát a 

Fő utcával kötné össze/ építésének és csapadékvíz elvezeté-

sének tervét, melyre a mai napig nem volt pályázati kiírás. 

2013-ban foglalkozott a képviselő-testület azzal az elképze-

lésemmel, amivel a volt alsó-iskola területén - azon a he-

lyen, ahol valamikor állt - építhetnénk fel a település tör-

ténelmi emlékeire alapozva Komár várának kicsinyített 

mását. A terv az 1600-as években történt felmérés alapján 

készült és alkalmas lenne várjátékok, lovagi tornák meg-

rendezésére is. A bástyákban helytörténeti gyűjtemények 

számára kiállítótér, a várudvarba színpad van tervezve, 

így a pályázatban szerepelt a Mezővárosi Találkozó újbóli 

megrendezése. Mivel a mai napig településünkön sem a 

turizmust, sem az idegenforgalmat nem sikerült meghono-

sítani, kitörési lehetőséget a vár megépítésében láttam. 

A képviselő-testület – Hatos Tibor alpolgármester úr távollét-

ében, aki korábbi ülésen a megvalósítást támogatta - végül 2 

igen szavazattal 4 tartózkodás ellenében úgy döntött, a pályá-

zatot nem nyújtja be. 

A reményt viszont soha nem szabad feladni. 

Tisztelt Választópolgárok! 

Amennyiben elégedettek az eddig végzett munkámmal, és 

bíznak abban, hogy a pályázati felhívások rendszeres követé-

sével tovább lehet fejleszteni Zalakomárt, kérem válasszák  a 

folyamatosságot, támogassanak szavazatukkal október 12-

én. 

 

    Varga Miklós 

               polgármester-jelölt 
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3. Csárdi Tamás 

Tisztelt Választópolgár! 

Kedves Zalakomáriak! 

Engedjék meg, hogy röviden bemutatkoz- zam 

és bemutassam elképzelésemet arról, 

hogy hogyan működjön Zalakomár a 

következő öt évben. Csárdi Tamás 

vagyok, tősgyökeres zalakomári 

családban születtem 1982-ben. Im-

már 9 éve a Zalakomári Önkor-

mányzatnál dolgozom, mint település üzemeltető és informa-

tikus. Az önkormányzatnál végjártam a létrát, 2005-ben az 

akkori jegyző hívására közcélúként kezdtem, majd 2008-tól 

már, mint köztisztviselő segítem a hivatal munkáját. 

A szerteágazó önkormányzati munkák során olyan tapasz-

talatokat szereztem, melyek alapján képes vagyok arra, 

hogy vezetésemmel egy új Zalakomárt építsünk. 

Az előttünk álló időszak nagy lehetőséget kínál településünk 

számára is. A 2014-2020-as időszakban az Európai Unió 

csaknem 12 ezer milliárd forint támogatást juttat Magyaror-

szág számára. Zalakomár fejlődése érdekében fontos, hogy 

ebben az időszakban a lehető legtöbb pályázati pénzt nyerjük 

el. 

Az elmúlt években sok fontos pályázati tapasztalatot szerez-

tem. Készítettem/részt vettem az alábbi projektekben: Arany 

J. u – Kossuth u. templom mögötti részének útburkolat felújí-

tása, kiskomáromi orvosi rendelő felújítása, kamerarendszer 

kiépítése (több pályázat is), óvoda kazáncseréje és nyílászáró-

cseréje, Fecskefészek Kulcsosház felújítása (több pályázat), 

játszótér a sportpályán, Kossuth utcai emlékpark építése, 

Művelődési Ház IKSZT felújítása, településrendezési terv 

elkészülése… stb. 

Jelenleg a Művelődési Ház fűtéskorszerűsítése, homlokzat és 

padlásszigetelése, napelemmel ellátása, az Óvoda homlokzat 

és padlásszigetelése és napelemes meleg víz ellátásának pá-

lyázatán dolgozom, segítem a pályázatkészítőket adatszolgál-

tatásokkal, helyszíni bejárásokkal. 

A pályázatokon való aktív és eredményes részvétel mellett 

a következő öt évben fontos, hogy tovább növeljük a köz-

biztonságot/biztonságérzetet és helyben hozzunk létre 

munkahelyeket.  

A közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása mellett Zalakomár 

adottságait (vasút, autópálya) jobban ki kell használnunk és 

vállalkozásokat, cégeket kell idecsábítanunk. Ez mindannyi-

unk érdeke! 

A közbiztonság statisztikailag ugyan javul, ám még mindig 

rengeteg tennivaló akad ezen a területen is. 

Programomban igyekeztem olyan problémákra megoldást 

találni, melyek a legtöbb embert érintik. A kommunális adó 

csökkenése, a közvilágítás visszakapcsolása. Az ingyenes 

falunap vagy mezővárosi találkozó jogos igénye minden Zala-

komárinak. 

Céljaim, elképzeléseim: Kommunális adó csökkentése, köz-

világítás visszakapcsolása, parkok létrehozása padokkal 

szemetesedényekkel; melyben ingyenes internet használat 

van, fásítás folytatása minden utcában, közvilágítás és járda a 

Pap dűlőre, kerti hulladék égetése hetente egy napon a nyári 

időszakban is, helytörténeti kiállítás a kiskomáromi és a 

komárvárosi hagyományokra építve, volt Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület tárgyaiból tárlat gyűjtése, utcai szemetesedények 

kiépítése azon utcákban, ahol nincs; jelenlegiek festése, ön-

kormányzati utak útburkolati jeleinek felfestése, önkormány-

zati fűnyírás után járdatisztítás; temetőben a sírok letisztítása, 

szemétszedés hétvégente is, kiemelt figyelemmel a boltok 

környékére, bankautomata településünkön, a település bejára-

tainál lévő üdvözlő táblák felújítása, Zrínyi utcai feljárónál 

lévő rács cseréje, utcanévtáblák kihelyezése, kedvezményes 

fűnyírás az idős embereknek, termelői piac létrehozása, parko-

ló kialakítása a komárvárosi orvosi rendelő mellett, Fecskefé-

szek Kulcsosház kihasználtságának növelése, komárvárosi 

harangláb felújítása, szelektív hulladéksziget elhelyezése 

Kiskomáromban is, helyi borverseny újbóli megrendezése, 

komárvárosi temetőbe járda építése; nagykereszt felújítása, 

komárvárosi orvosi rendelő felújítása, műfüves focipálya 

építése, játszótér építése Kiskomáromba is, közvilágítási lám-

pák ledesre cserélése, önkormányzati ösztöndíj program létre-

hozása. 

A tervek megvalósítása pályázati és/vagy saját forrásból 

valósulhat meg a következő öt évben. 

Célom, hogy az önkormányzat szorosabban együttműködjön 

egyházzal is. Az esetleges pályázati lehetőségekben szakmai 

segítséget kell nyújtani. 

Fontos külön kiemelni a járdafelújításokat, mely halasztha-

tatlan feladat azok rossz állapota miatt. (a kikapcsolt közvilá-

gítás miatt fokozottan veszélyesek lehetnek). Ezek a járdák 

nem az elmúlt években lettek ilyen állapotúak. A baleset elke-

rülése érdekében sürgősen fel kell mérni azok jelenlegi állapo-

tát és elkezdeni a felújításokat, ahol nincs kiépítve, és szüksé-

ges, ott kiépíteni. 

Településünk összes buszvárója rendelkezik fellépővel, kivé-

ve az Árpád utcát. Újra kezdeményeznünk kell a Közútke-

zelőnél ennek megépítését, csakúgy, mint a Kossuth-Árpád 

utca útburkolat ügyét, mely szintén halaszthatatlan prob-

léma. 

Amennyiben kérdése, észrevétele, problémája van, kérem, 

keressen meg interneten, telefonon vagy személyesen. Várom 

választási fórumomra 2014. október 8-án, szerdán 18:30 

órára, a Zalakomári Művelődési Házba. Addig is progra-

momról bővebben szórólapjaimon, Facebook-on és a 

http://www.csarditamas.hu weboldalon olvashat. 

Október 12-én nem az elmúlt 20 évről, hanem az 

előttünk álló 5-ről szavazunk. Zalakomár érdekében 

kérem, szavazzon rám 2014. október 12-én. 

Tisztelettel: Csárdi Tamás polgármesterjelölt 
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Képviselő jelöltek: 

1. Vajda Róbert 

 

Tisztelt Zalakomáriak, 

Választópolgárok! 
 

Kérem, olvassák el rövid bemu-

tatkozásomat! 

Vajda Róbert vagyok, 40 éves, 

születésemtől fogva Zalakomár-

ban élek. 

Két fiúgyermekem van, 17 éves 

nagyfiam középiskolás, 9 éves kisfiam a Zalakomári Általá-

nos Iskola tanulója. Feleségem, Vajdáné Hegyi Tünde 2 és fél 

éve látja el a helyi Fecskefészek Kulcsosház gondnoki teendő-

it. 

12 éven át egészen a gyár bezárásáig a Zalakerámia Rt.-nél 

dolgoztam. Majd a Sziva Plast Kft.-nél megalakulásától meg-

szűnéséig voltam raktárvezető és targoncás munkakörben. 

Jelenleg a Dél-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. dolgozója va-

gyok immár 3 éve. 

Munkám során gyakran megfordulok falunkban, rálátok 

az emberek életére, látom a problémáikat. 

Megoldást kell találnunk a munkanélküliség csökkentésére, a 

fiatalok helyben való megtartására, a közbiztonság további 

javítására, mert e nélkül településünk hosszú távú fejlődése 

elképzelhetetlen. Úgy gondolom, hogy összefogással megta-

lálhatjuk a helyes utat Zalakomár gazdasági és kulturális fel-

emelkedésére. 

Fiatalos lendületre, valamint nagy összefogásra van szükség, 

amellyel véleményem szerint javíthatnánk, élhetőbbé tehet-

nénk településünket! 

Falunk fejlődése rajtunk, helyi lakosokon, és közvetve a kép-

viselőtestületen múlik. A megválasztandó testületnek fiatalos 

gondolkodással, tenni akarással, de felelősséggel kell végezni 

a feladatát, amelynek szeretnék részese lenni. Tennünk kell 

egy nyugodtabb, élhetőbb, biztonságosabb Zalakomárért. 

A jelenben kell dolgoznunk a jövőért, gyermekeink jövőjéért. 

Amennyiben bizalmukkal megtisztelnek, kérem, támogassa-

nak szavazatukkal! 

Tisztelettel: Vajda Róbert 

2. Nagy Gábor 

Tisztelt Zalakomáriak! 

Tisztelt Választópolgárok! 

Nagy Gábor vagyok, 34 éves, születé-

semtől fogva zalakomári lakos. Párom 

Nagyné Poór Veronika az óvodában 

dolgozik dajkaként, jelenleg második 

gyermekünkkel várandós, fiam, Barna-

bás óvodába jár, most 5 éves. Négy éve 

főállású mezőgazdasági gazdálkodó 

vagyok. 9 éve vagyok a Képviselő Testület aktív tagja. 

 

Tisztelt Zalakomáriak! 

Településünk jövője csak rajtunk, zalakomári lakosokon mú-

lik. Nagyközségünk fejlődését, fejlődésének irányát csakis mi, 

illetve a falu vezetése határozza meg. Ennek a fejlődésnek 

azonban feltételei vannak. Ilyen feltétel a közbiztonság. Mű-

ködik a közterület felügyelet, a mezőőri szolgálat, illetve 

KMB csoport is. Ezen intézmények hatékonyabb működtetése 

az elkövetkezendő évek egyik legfontosabb feladata lesz. A 

statisztika ugyan azt mutatja, hogy csökkent a bűncselekmé-

nyek száma községünkben, ám ez biztonságérzetet nem ad az 

embereknek. 

Ha van közbiztonság, akkor nagyobb eséllyel lehet munka-

helyteremtő vállalkozásokat településünkre vonzani. Földrajzi 

helyzetünk, logisztikai lehetőségeink – vasút, M7, Balaton 

közelsége - ugyan lehetővé tennék különböző vállalkozások, 

üzemek letelepedését, ez azonban az elmúlt 25 évben nem 

sikerült. A következő öt év erről is fog szólni. Munkahelyte-

remtés helyben, helybeli munkaerővel. Ha ez a folyamat bein-

dulna, talán településünkről sem kellene külföldre, esetleg 

nagyvárosokba menni dolgozni, netán örökre elhagyni falun-

kat. A közmunkaprogram jó, de erre nem lehet alapozni csalá-

dok megélhetését. Stabil munkahelyek kellenek helyben, és 

akkor talán többen gondolnák azt, hogy nem is olyan rossz itt 

élni, sőt jó itt élni. 

Sajnos az elmúlt években egy konkrét ügyet, illetve hiányos-

ságot még nem sikerült megoldani, pótolni. Ez pedig a Fő 

utcát a Tavasz utcával összekötő út, vagy járda építése 

(ISPITA). Sokan használják ezt az útvonalat, gyalog, kerék-

párral, iskolába, óvodába jövet-menet. Erre a következő cik-

lusban megoldást kell találni. 

Sok fiatal van Zalakomárban, akik – köztük én és a családom 

is – itt képzelik el a jövőjüket. A gyerekeink életének egy 

jelentős szakaszát is. A Képviselő Testületben azért dolgoz-

tam eddig és szeretnék ezután is, hogy egy élhetőbb, a fejlő-

dés útjára lépő, fejlődni tudó településen éljünk. Amit nagy-

szüleinktől, a falu idősebb lakóitól örököltünk, továbbvinni, 

hagyományainkat ápolni a tudást, amit átadtak nekünk továb-

badni gyermekeinknek.  

 

Megköszönve figyelmüket, számítok támogatásukra, 

szavazataikra, hogy a megkezdett munkát folytathas-

sam egy élhetőbb Zalakomárért, ahol mindnyájunk-

nak JÓ ÉLNI! 

 

Tisztelettel: Nagy Gábor, képviselőjelölt 
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3. Hatos Tibor István 

 

Tisztelt kiskomáromi, 

komárvárosi emberek, 

zalakomári 

 polgárok! 

 
Köszönöm a támogatásukat, 

hogy ismét jelöltként indulha-

tok az októberi választáson. 

Születésemtől fogva itt élek a 

községünkben.  

Felsőfokú Postaforgalmi és Banki Tanácsadói képesítéssel 

rendelkezem. A Dél-Zalai Takarékszövetkezet Központjában, 

Nagykanizsán dolgoztam.  

Feleségem és felnőtt leányunk a helyi általános iskola peda-

gógusai. 

Az Önök megtisztelő támogatásával, a rendszerváltás óta 

aktívan veszek részt az önkormányzat munkájában képviselő-

ként, bizottsági elnökként, alpolgármesterként. Mindemellett 

az Egyházközség Világi elnöki feladatát is ellátom. 

Jól ismerem községünk problémáit, az előttünk álló feladato-

kat. Tudom és vallom, hogy ezeket felelőtlen, át nem gondolt, 

de szépen hangzó ígérgetésekkel nem lehet megoldani. Min-

dez csak a központi költségvetés által leosztott pénzekkel, jól 

elkészített pályázati lehetőségekkel, okosan gazdálkodva, 

nagyon körültekintő tervezéssel valósítható meg! Mégpedig 

úgy hogy, a lakosságot a lehető legkisebb mértékben terhel-

jük! Ezt a megkezdett és betervezett munkát szeretném a 

továbbiakban is folytatni: biztonságos jövőt, élhetőbb, nyu-

godtabb, kellemesebb környezetet teremtve szüleinknek, 

gyermekeinknek, unokáinknak, hogy mindannyian jól 

érezzük magunkat itt, Zalakomárban!  

4. Rozsné Gerencsér Marianna 

Rozsné Gerencsér Mariannának hívnak, többen „Fodrász 

Mariann” néven ismernek. Születésem óta a településen élek. 

2 gyermek édesanyja vagyok. 22 éve vállalkozóként dolgo-

zom. 

Munkámból adódóan az emberekkel napi kapcsolatban va-

gyok. Sok ember problémáját hallom nap, mint nap. Ismerem 

a helyi lakosságot, a helyi körülményeket. Pontosan látom a 

problémákat, ugyanakkor tisztában vagyok a lehetőségekkel 

is. Szeretnék, amennyire tőlem telik segíteni a problémák 

kezelésén, beleszólni a döntésekbe. Közvetíteni szeretném az 

emberek észrevételeit, véleményét, tapasztalatait, kéréseit a 

település vezetősége felé. Szívemen viselem szülőfalum fej-

lődését, jövőjét és jobbá tételét. 

Hiszem, hogy jó helyen élünk, a falu adottságai megfelelőek, 

a jövőbeli új lehetőségeket ki kell használnunk. 

Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, igyekszem mindent 

megtenni, hogy Zalakomár éljen meglévő adottságaival, fej-

lődjön minden téren és semmiben ne maradjon el a környező 

településektől. 

Tisztelettel: Rozsné Gerencsér Marianna 

5. Druskóczi Ferenc 

Tisztelt Zalakomári  

Választók! 
 

1994 és 2010 között 14 éven át 

voltam a képviselő-testület tagja. 

Az alatt az idő alatt aktív részese 

voltam Zalakomár vagyongya-

rapodásának, és nyugodt lelki-

ismerettel állíthatom, sokkal 

többet fejlődött településünk, 

mint a környező települések. 

Abban az időben bővült az isko-

la, épült a tornaterem és az óvoda, alakult ki a Turistaszálló, 

épültek a szociális bérlakások, felújítottuk az orvosi rendelő-

ket, a Kultúrházat és akkor épült meg az új szennyvíztisztító 

telep is. A közrend, közbiztonság javítása területén is sokat 

léptünk előre, megalakítottuk a mezőőrséget, kiépítettük a 

térfigyelő rendszert. Akkoriban készültek a kerékpárutak, 

akkor történt a Kiskomáromi faluközpont felújítása is. 

Az utóbbi 4 évben kívülállóként, de mégis javaslatokkal segí-

tettem a falu vezetését és örömmel láttam, hogy tovább fejlő-

dik, gyarapodik Zalakomár. 

Vannak még megoldásra váró feladatok, elsősorban a járdák 

felújítása, az intézmények energiatakarékos hőszigetelése, és 

támogatnám egy önkormányzati vállalkozás megvalósítását 

annak érdekében, hogy a munkanélküliek egy részének ne 

közmunkában kelljen dolgozni. 

Azért vállaltam ismét a képviselő-jelöltséget, hogy segíteni 

tudjak, emiatt kérem támogató szavazatukat október 12-én. 

 

Tisztelettel: Druskóczi Ferenc 

 

6. Hegyi Mária 

A képviselő jelölt bemutatkozó anyagot nem adott le. 

7. Csönge Jusztina 
 

Bemutatkozás: 

1976-ban születtem Nagykani-

zsán. Életem nagy részét egy kis 

megszakítással itt éltem le, Zala-

komárban. Van egy 12 éves lá-

nyom. Vele és édesanyámmal 

élek. Két évig dolgoztam a 

zalakomári idősek mindennapjait 

segítő házi segítségnyújtó szolgá-

lat gondozójaként, három évig 

vezettem a szolgálatot. Fontos számomra a folyamatos tanu-

lás, harmad éves vagyok a Veszprémi Érseki Hittudományi 

Főiskola szociális munka szakán, levelező tagozaton. Jelenleg 
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a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott 

Szociális Alapellátó Központban dolgozom a családsegítés és 

a házi segítségnyújtás szakmai vezetőjeként. Mindig a segítő 

szakmában dolgoztam, most is segíteni szeretnék. A helyi 

problémákat ismerve a gyermekektől az idősekig, mindenki 

érdekét képviselném, hogy a meglévő értékeket megtartva, és 

tovább örökítve, könnyebb, biztonságosabb, és élhetőbb le-

gyen az élet Zalakomárban. 

8. Hajmásiné Török Gyöngyi 

Kedves zalakomári Választópolgárok! 

Hajmásiné Török Gyöngyinek hívnak. Tősgyökeres 

zalakomári vagyok, így fontos volt számomra, hogy dip-

lomám megszerzése után a helyi általános iskolában he-

lyezkedhessek el. Immár 27. tanévemet kezdtem az intéz-

ményben. Öntudattal és büszkeséggel vallom magam 

zalakomárinak! 

Miért fordult meg a fejemben, hogy jelentkezzek falum képvi-

selő testületébe? 

Ide születtem, itt élek, az emberek többsége ismer. Nekem 

fontosak az itt élő emberek, az itt élő idősek és fiatalok egya-

ránt, a bennünket körülvevő környezet, a gondok és az együtt 

megélhető örömök. 

A mindennapok során rálátásom van falunk életére. Munkám 

által lehetővé vált az itt élő családok megismerése. Pedagó-

gusként többen fordultak hozzám bizalommal, hogy segítséget 

kérjenek gondjaik megoldásában.  Képviselőként több lehető-

séget látok arra, hogy segíteni tudjak. 

Iskolai munkám mellett a falu közösségi életének is aktív 

részese vagyok. Szívesen tevékenykedem megmozdulásokban 

szervezőként, résztvevőként egyaránt. 

A jövőben az évek alatt megszerzett tapasztalataimat és tudá-

somat szeretném kamatoztatni a falu javára. 

Tisztelettel: Hajmásiné Török Gyöngyi 

9. Marton Józsefné 
 

Tisztelt Választópolgárok! 

Kedves zalakomáriak! 

Október 12- én ismét önkormányzati választás lesz, melyen 

független képviselő jelöltként kívánok indulni. 

Marton Józsefnének hívnak, úgy érzem nem nagyon kell be-

mutatkoznom hiszen 38,5 évig voltam a  falu védőnője,10 

évig mindkettő  körzetben egyedül láttam el a védőnői felada-

tokat. 

Ismerem és szeretem a nagyközség lakosságát, ismerem gond-

jaikat, egészségügyi és szociális helyzetüket, hiszen kevés 

olyan család van, akivel nem kerültem kapcsolatban munkám, 

képviselőségem alatt. A képviselő testületi tagságot is, mint 

korábban hivatásomat is szolgálatnak tekintem. 

 Megválasztásom esetén szeretném tudásommal, tapasztala-

tommal, empátiámmal az Önök érdekeit szem előtt tartva --

segíteni a Képviselő testület munkáját. 

Gondjaikkal, észrevételeikkel, javaslataikkal, építő szándékú 

kritikáikkal bármikor, bárhol megkereshetnek. 

Azon leszek, hogy mielőbb megvalósuljon velem együtt so-

kak vágya, méltó helyet kapjon a nagyközség közgyűjtemé-

nye, tudjuk bemutatni gyermekeinknek „ÖRÖKSÉGÜNK”-et 

nagy- és dédszüleink használati tárgyait, munkaeszközeit, az 

országszerte híres 

 KOMÁRVÁROSI KISKOMÁROMI VISELETET, 

KISKOMÁROMI FEHÉRHÍMZÉST. 

 

Megköszönöm eddigi bizalmukat. Minden erőmmel 

azon leszek, hogy Zalakomár ügyét és az Önök érde-

keit képviseljem. 

 

Marton Józsefné 

10. Csizmadia László 

Tisztelt Zalakomáriak, Tisz-

telt Választók! 

Zalakomár közéletében 2003. óta 

veszek részt képviselőként. Ez alatt 

az idő alatt megismerhettem a tele-

pülés lakosainak problémáit, és 

részt vehettem a jelenlegi képviselő-

testület jelenlegi 4 éves gazdasági 

programjának megalkotásában is. 

Most a választások előtt előkeres-

tem az általunk jóváhagyott fejlesz-

tési terveket, amelyek a következők voltak: óvoda fűtéskor-

szerűsítése, nyílászáróinak cseréje, idősek klubjai, védőnői 

tanácsadók és a Komárvárosi orvosi rendelő nyílászáróinak 

cseréje, Művelődési ház átalakítása, bővítése, autóbuszöblök 

kialakítása, térfigyelő kamerarendszer bővítése, Dózsa utca 

szilárd burkolattal való ellátása, kerékpáros táblák kihelyezé-

se, esőbeálló építése, belterületi járdák, utak burkolat-

felújítása, játszótér építése. Ezek mind megvalósultak. Az 

egységes fásítás folyamatban van, a sportöltöző felújítása 

német állampolgár segítségével, minimális önkormányzati 

támogatással történt meg. Ami nem valósult meg, az a Fő 

utcát a Tavasz utcával összekötő út építése, de erre nem lehe-

tett pályázni, saját forrásból pedig túl sokba került volna. 

Szerepelt a tervben még sportcentrum építése az Ispitában 

korábban kialakított parkban, amire szintén nem lehetett pá-

lyázatot benyújtani, de azt újra kellene gondolni. 

Megválasztásom esetén támogatom a közbiztonság további 

javítását célzó kamerarendszer bővítését, járdák további felújí-

tását, az intézmények energia-megtakarítását célzó pályázatok 

benyújtását és megvalósításra érdemesnek tartom Komár 

várának pályázati támogatással történő építését, hiszen ez 

olyan elképzelés, ami nagyon sok látogatót, turistát vonzana 

Zalakomárba. 

Tisztelt Választók! 

Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a jelenlegi vezetéssel 

jó úton jártunk és tapasztalatommal ennek a munkának 

folytatását remélik, támogassanak szavazatukkal október 

12-én. 
 

Tisztelettel: Csizmadia László 
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11. Tóth-Pajor Szabolcs 

Kedves Választópolgárok! 

Tóth-Pajor Szabolcs vagyok. Törzs-

gyökeres Zalakomárinak mondhatom 

magam, a jövőmet is itt képzelem el. 

Jelenleg Nagykanizsán a HEAT-

Gázgép Kft.-nél vezető tervezőmér-

nökként dolgozom. 

Először is szeretném megköszönni, 

hogy négy évvel ezelőtt lehetőséget 

adtak arra, hogy képviselőként segíthessem Zalakomár műkö-

dését. 

Bátran vállalom, hogy a megszavazott bizalmat igyekeztem 

megszolgálni, munkahelyem és családom mellett a lehető 

legtöbbet tenni községünkért. 

Gondolok itt az önkormányzati utak felújításának, keresztek 

renoválásának, játszótér megvalósításának kezdeményezésére. 

Ötletem nyomán, hogy mérjük fel a gázszolgáltatók piacát az 

önkormányzat gázenergia kiadása csökkent. A sportpályán 

történt felújítások és bővítések nem a falu pénzén, hanem 

általam felkutatott szponzorok és saját kezűleg megírt sikeres 

pályázatoknak köszönhetően valósultak meg. Kulturális cso-

portoknak és a szociális bizottságnak is igyekeztem lehetősé-

geimhez mérten anyagi támogatást adni. 

Ha bárki kérdéssel, vagy problémával fordult hozzám meg-

próbáltam segíteni és a továbbiakban is szívesen veszem kér-

déseiket, észrevételeiket. Tetteimben mindig a jó szándék 

vezérelt és jövőben is ezen elv szerint kívánok munkálkodni. 

A körülmények és a lehetőségek befolyásolják a célok megva-

lósítását, ezért vannak, amiket még nem sikerült véghezvinni 

és persze új elképzelések is: nem mondtam le a templom re-

noválásáról, továbbá úgy gondolom, hogy a járdák és műem-

lékeink is további felújításra szorulnak. 

 

Kedves Zalakomáriak, ha úgy gondolják, hogy ez a hozzá-

állás, önfeláldozó munka segítheti, szép múltú községün-

ket, kérem, szavazzanak rám! 

 

Köszönettel: Tóth-Pajor Szabolcs 
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