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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

PÁLYÁZAT 
SZOCIÁLIS TŰZIFÁRA 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a 
46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján 
pályázatot nyújtott be 526 m3 szociális 
tűzifára. 
Amennyiben a pályázat kedvező elbírá-
lásban részesül, a lakossági kérelmek 
benyújtását helyi rendeletben kell majd 
szabályozni az október 12-én megválasz-
tásra kerülő képviselő-testületnek. 

                                                                                                                  
Varga Miklós 

 

SZÜRETI FELVONULÁS 

 

Szeptember 28-án tartottuk hagyományos szüreti felvonulásunkat. Ezúton is 

köszönjük a felvonulóknak, a tátogatóknak, a szakácsoknak, és mindenkinek 

a segítséget. Külön köszönet a Sorry Művészeti Csoport tagjainak, akik (a 

többi rendezvényeink mellett) most is sokat segítettek a program előkészüle-

teiben és lebonyolításában. 

Zalakomári Művelődési Ház 

ZALAKOMÁR KEDVES APRAJA ÉS NAGYJA! 

Ma vagyon nálunk a felvonulás napja,  
annak meg én vagyok a szószóló papja. 

Elmondom az igazat, de lehet, hogy füllentek,  
hallgassátok mi történt, nyissátok ki fületek! 

Hallod?,… hékás…, ottan! Nem a szádat mondtam!  
Úgy bámulsz, az állad rögtön földre pottyan! 

Azt mondják, hogy mindenkinek maga felé hajlik,…. 
Kezdjük hát a kultúrral, mi minden történt itt: 

 
Óvtunk egészséget, hívtunk ünnepelni, 

 lomból, kacatból szépet készíteni, 
hangferedőt vettünk, vártunk sportot űzni,  
de tinéktek jobban tetszett a fotelben ülni. 

Felhívjuk hát figyelmetek, itt a sok jó program,  
térjetek be a kultúrba, ha kedvetek szottyan! 

Falunkban is történt sok-sok jó is sorban, épültünk, 
 szépültünk, el kéne, hogy mondjam. 

 

Jajj, emberek! hallják?!..., 
hogy szavam egybe öltsem 

Hogyan gondolkodjak, 
 és beszéljek bölcsen? 
Választások jönnek, 
 nem politizálunk,  

inkább arról szólok,  
mire máma várunk. 

Tátott szájjal minket, 
 hogyha megbámultál,  

indulj útra rögtön,  
hogy csodát láthassál! 

 
Ekba Pista lovai olyan dolgot tesznek, 

 fél öttől a gyógyszertárnál ,  
gyere el, s nézzed meg! 

Szólnék a bírónkról, és az ő nejéről, 
 riadtságot látok, most az ő fejökről. 

Lagzikor, - elmondom, 
 - történt egy kis gigszer, 

 gazdagabb lett aznap 
 a menyasszony egy gipsszel. 
Na, de most már megyünk,  

elég a pletykából, igyanak bort ezután 
is, - ha tudnak …a kádból! 

De ne tőlünk várják, dolgozzanak véle, 
most meg igyanak,  

oszt fizessenek érte! 
 

Mindenkinek az 

egészségére! 
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55 év a magyarság szolgálatában 

 

Talán már az idősebb korosztály sem emlékszik a Kiskomáromból elszármazott 
Böröcz Józsefre, aki a mai napig megőrizte végtelen ragaszkodását falujához, an-
nak ellenére, hogy a háború vihara 1945-ben nyugatra sodorta. Kedves barátai: 
Simon Imre bácsi, Parti Józsi bácsi már régebben meghaltak. Ő még a több mint 92 
évével is jó egészségnek örvend. Szellemi frissességgel vett részt a munkásságát 
feldolgozó könyvének múlt havi bemutatóján.  
 „Budapesten született több mint 92 évvel ezelőtt. Nagyon korán árvaságra jutott. 
Kiskomáromba nevelőszülőkhöz került, akik mély katolikus hitüket adták tovább a 
gyermeknek. Iskoláit Kiskomáromban, Nagykanizsán, Budapesten végezte. Férfi-
szabó szakmát tanult. Csakhamar behívták katonának, a fronton megsebesült. Kór-
házba került először Magyarországon, majd Bécsben. Schönbrunnban egy ideigle-
nes kórházban helyezték el. A kórházat a szövetségesek porig bombázták, de Bö-
röcz József szinte csodával határos módon megmenekült. Életben maradt, mert a 
Jó Istennek tervei voltak vele… 
Először Münchenbe ment a nagybátyjához, majd Svájc következett.  Zürichben  

telepedett le, a szakmájában helyezkedett el. Az elegáns Bahnhofstrasse-n három híres üzletben dolgozott, legto-
vább a Kleider Freynél. 
Belépett a Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetségébe, annak 1958. december 14-i megalakulásánál 
aktív szerepe volt, vezetőségi tag lett. Svájci szakszervezeti vezetők, közéleti személyiségek tiszta szívvel – és 
tettekkel – támogatták a Szövetség megalakulását, mely 1961 óta Böröcz József elnökletével, zürichi székhellyel 
működik. Böröcz József évtizedekig munkaügyi döntőbíróként (Arbeitsrichter) is tevékenykedett. 
Mit is tett Ő az eltelt 55 év alatt? Hát erről szól a könyv, melynek ünnepélyes bemutatójára 2014. szeptember 19-
én került sor Budapesten. 
Csak néhányat emelnék ki nagyon röviden a Szövetségben végzett szerteágazó tevékenységéből.  
Az elsődleges feladata a klasszikus szakszervezeti munka, vagyis a Svájcba emigrált munkavállalók érdekének 
képviselete. Ilyen például a munkanélküli-biztosítás, a kollektív betegbiztosítás megkötése, a tagok képvisele-
te/támogatása munkaügyi vitáknál, jogi tanácsadás, stb. Külön ki kellett küzdeni az idős magyarok betegbiztosítá-
sát. Segített megszervezni az állampolgárságra felkészítő tanfolyamokat, valamint nyelvtanfolyamokat. A Szövet-
ségről büszkén elmondhatjuk, hogy évtizedekkel megelőzte a svájci hatóságokat abban, hogy tagjait tudatosan 
segítette a beilleszkedéshez, az integrációhoz. 
A legnagyobb munka mégis az 1969-től 1991-ig tartó Magyar a Magyarért (MM) akció volt. Az olasz és osztrák 
menekülttáborokból 650 egészséges, 150 beteg/sérült magyar menekültet hozott be a Szövetség Svájcba. Család-
egyesítéssel pedig félszáz család kezdhetett új életet. A MM akció csak úgy volt lehetséges, hogy a Szövetség vál-
lalta, hogy a behozott személyeknek munkát, lakást, az “induláshoz” anyagi támogatást biztosít, valamint teljes 
anyagi felelősséget vállalt értük 3 évre. Saját erőből, mert svájci intézményektől nem kérhetett a Szövetség a MM 
akcióra pénzt. 
Magyarország és Svájc között létezik szociális egyezmény. Nos, a híres szociális egyezmény megkötésének leg-
főbb szorgalmazója éppen Böröcz József volt. Amikor szembesült azzal, hogy Budapesten befolyásos személyek 
vonakodtak, sőt némelyek kimondottan ellenezték az egyezmény megkötését, ő annál jobban erőszakoskodott, 
hogy kezdjék meg végre a tárgyalásokat. Eljuttatta Magyarországon a megfelelő intézményekhez Svájc és több 
ország szociális egyezményének szövegét, hogy ezeket felhasználva könnyebben kialakíthassák Budapesten a ma-
gyar-svájci egyezmény szövegét. Aktívan közreműködött munkatársaival, hogy sikerrel záruljanak a svájci-
magyar tárgyalások. A Böröcz József által kezdeményezett szociális egyezménynek köszönhető pl. az, hogyha 
valaki  Magyarországra költözik, ott is megkapja a svájci nyugdíját, ugyanakkor Svájcba is folyósítják a magyar 
nyugdíjat olyan személyeknek, akik korábban Magyarországon is dolgoztak. 
A Szövetség nevében Böröcz József eredményesen tudott fellépni különböző fórumokon a kommunista országok-
ban üldözött magyarokért. A legismertebbek közülük Király Károly, Duray Miklós, Szőcs Géza. 
Böröcz József a Szövetségen kívüli munkahelyi munkáját is szenvedéllyel végezte. Legtovább a Bahnhofstrassen, 
a Kleider Frey férfiruha-részlegén dolgozott, mint eladó. Jó szakemberkét első látásra tudta, kire melyik méretű 
ruha illik legjobban. A legfőbb munkája az eladás volt, de méretet is vett, a készruhák esetleges átalakítását az ő 
utasításai alapján végezték el. 
Svájci, óvónő felesége, Böröcz-Müller Rosmarie a házasság örömteli oldala mellett jó hitveshez méltóan a meg-
próbáltatásokat, az izgalmakat, a mérgelődést, a késő éjszakai telefonokat is el kellett viselje. Még magyarul is 
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megtanult, hisz valakinek fel kellett venni a hosszasan csörgő telefont este 11 órakor  is, ha éppen a férj, “Joschka” 
nem volt otthon. Hosszú évtizedeken át támogatta férjét a magyarokért végzett munkájában.” *  
Egy életen át végzett áldozatos tevékenységének elismeréseként a Magyar Köztársaság Középkeresztjét, a Ma-
gyar Örökség díját, s a Magyar Nemzetért ezüstérem kitüntetéseket vehette át. Úgy gondolom, községünk 
büszke lehet, hogy ilyen embert tisztelhet személyében, aki minden befolyását latba vetve, önzetlenül segített 
minden magyar emberen, aki hozzáfordult segítségért.  
Mennyire szereti és ragaszkodik Kiskomáromhoz (mert neki csak Kiskomárom)? Azt példa értékűen, nem bizo-
nyítja jobban más, mint hogy közben elhunyt feleségének hamvait, szeptember 20-án a kiskomáromi temetőben 
helyezte örök nyugalomra oda, ahol majd egykoron Ő is végső nyughelyre lelhet mellette.  

*Felhasznált irodalom: Parragi László: Böröcz József 90 

Hatos Tibor 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Kép-

viselő – testülete csatlakozott a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához.  

Pályázatot nyújthatnak be, azok a települési 
önkormányzat illetékességi területén állandó 
lakóhellyel rendelkező 

a) hátrányos szociális helyzetű felsőoktatá-

si hallgatók, akik felsőoktatási intéz-

ményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-

szony keretében) teljes idejű (nappali 

tagozatos), alapfokozatot és szakkép-

zettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettséget 

eredményező mesterképzésben, egysé-

ges, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, 

illetve felsőoktatási szakképzésben foly-

tatják tanulmányaikat, 

b) hátrányos szociális helyzetű fiatalok a 

2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi 

előtt álló középiskolások vagy felsőfokú dip-

lomával nem rendelkező, felsőoktatási in-

tézménybe még felvételt nem nyert érettsé-

gizettek és a 2015/2016. tanévtől kezdődően 

felsőoktatási intézmény keretében teljes ide-

jű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 

szakképzettséget eredményező alapképzés-

ben, egységes, osztatlan képzésben, vagy fel-

sőoktatási szakképzésben kívánnak részt 

venni. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rá-
szorultság alapján, a pályázó tanulmányi ered-
ményétől függetlenül történik. Elsősorban azok 
a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik-
nek a háztartásában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíjmi-
nimum mindenkori legkisebb összegének 250 

BURSA HUNGARICA 

%-át (ez az összeg jelenleg 71.250 Ft) 
 

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungari-
ca Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (a to-
vábbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
pályázói regisztráció szükséges, mely-
nek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx. A regisztrációt követő-
en lehetséges a pályázati adatok feltöl-
tése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A személyes és pályá-
zati adatok feltöltését követően a pá-
lyázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
települési önkormányzatnál kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban megha-
tározott valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minősül! 
 

A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzatnak az EPER-Bursa 
rendszerben igazolnia szükséges. A 
nem befogadott pályázatok a bírálat-
ban nem vesznek részt. 
 

A pályázati űrlapot Zalakomári Kö-
zös Önkormányzati Hivatalban 

(8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.) a 
pályázó által aláírva, egy példány-
ban kell benyújtani. A 2015. évre 

vonatkozó "A" és "B" típusú pályá-
zati felhívások letölthetőek a tele-

pülés honlapjáról. 
(www.zalakomar.hu) 

 
A pályázat benyújtásának ide-

je: 2014. november 7. 
 

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2014. december 8. 

 
-önk 

OLTÁSOKKAL A  
BETEGSÉGEK ELLEN 

 
Közeledik az influenza elleni oltá-
sok időszaka, ami szokás szerint 
minden évben november elejére, 
közepére tehető. Az influenza 
elleni védekézés egyetlen hatásos 
módja a védőoltás. Mivel az influ-
enza vírus folyamatosan változtat-
ja tulajdonságait ezért minden 
évben újra kell oltani az adott 
típus ellen. Most már egy oltó-
anyag tartalmazza az A és B típusú 
törzset is.  
Az idén is ajánlatos, főleg a rizikó-
csoportba tartozó betegek oltása. 
Ezt mint minden évben az állam 
ingyen  biztosítja. A rizikó csopor-
ton kívüliek a gyógyszertárban 
megvásárolhatják az oltóanyagot. 
A cél az, hogy minél többen oltas-
sák be magukat. Külön felhívom a 
figyelmet a 60 éven felülieknek és 
az idült légúti betegségben szen-
vedőknek a tüdőgyulladás elleni 
oltására. Ez az oltóanyag 23 tüdő-
gyulladást okozó baktériumtörzs 
ellen nyújt védettséget.  
Az infuenza elleni oltást és a tüdő-
gyulladás elleni oltóanyagot egy 
időben lehet alkalmazni, ezért 
célszerű az influenza elleni oltás 
idejére időzíteni. 
A tüdőgyulladás elleni oltóanyag 
nem ingyenes, vényre fel kell írat-
ni és a gyógyszertárban meg kell 
vásárolni. 
Gondoljunk arra, hogy sokkal jobb 
a betegséget megelőzni, mint költ-
séges terápiával kezelni, nem 
beszélve az oltásokkal megelőzhe-
tő betegségek veszélyeiről és szö-
vődményeiről.  
 

Kérem minél többen 

oltassák be magukat! 
 

Kalászné dr. Pintér Anna 
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A Nagy-Magyarország tábla avatásához 

Október 3-án került sor Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő úr és a szép számmal megjelent helyi lakosok 
részvételével, a Testvér – települési Emlékpark-ban, községünk egyik legimpozánsabban alakuló parkjában, a 
Nagy –Magyarország tábla avatására. Nemrég itt járt az Erdélyi Szövetség elnöke, aki őszinte elragadtatással 
méltatta a tábla felállítását. Az avatóra küldött ünnepi megemlékezését változatlan formában, minden kommentár 
nélkül teszem közzé:   

 

„Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa, az Erdélyi Szövetség elnöke: 

 
Tisztelt Ünneplő Közönség, Cseresznyés Péter országgyűlési képviselő, Varga 
Miklós polgármester úr! 
 
Nagy-Magyarország fából faragott térképe a kárpát-medencei testvértelepülé-
seket feltüntetve koronázza Zalakomár emlékparkját. Meglepődtem a bátorsá-
gon…          De miért is?  
 
Hiszen 1916-ban, az I. Világháború idején az Erdélyre törő román hadsereg 
brutalitása elől menekülő székelyeknek egészen Dunántúlig kellett szekerezni, 
hogy befogadják őket. 
Igen, ez a népesség az, amely leginkább őrzi lelkében a magyar hagyományt, 
ragaszkodik gyökereihez; nem keverte meg a 150 év török uralom annyira a 
lakosságát, mint hazánk keleti felében. 

Ez a Dunántúli magyarság az, amelyik az I. Világháborút lezáró trianoni békediktátumba nem nyugodott bele, s 
mintegy 20 falu népessége elérte a határmódosítást. Közülük egy Szentpéterfa horvát és magyar lakossága nemzeti 
zászlókkal himnuszt énekelve vonult a határmegállapító bizottság elé – s elérték, hogy 1922-ben visszacsatolják 
őket Magyarországhoz! 
 

Innen jött Mindszenty József hercegprímás, aki ember tudott maradni az embertelenségben; kiállt az üldözött zsi-
dókért, határokon kívülre szorult magyar testvéreinkért, akik üldöztetést szenvedtek Titó marsall barbár harcosai-
tól a Délvidéken 1944-ben, s akik megszenvedték a birtokaikból, házaikból való kitoloncolást, csehországi kény-
szermunkára hurcolást az 1945 utáni Csehszlovákiában! 
 

Komárváros Szent Istvánig vezeti vissza történelmét, Kiskomárom vára a török időben végvárként védelmezte a 
hazát! A XVII. Században a megye egyik legjelentősebb iskolája működött Kiskomáromban, amelyik a reformá-
tus I. Rákóczi György erdélyi fejedelem nagyműveltségű és iskolaalapító feleségétől Lorántffy Zsuzsannától ka-
pott 1650-ben 320 tallért iskolamesterek és lelkészek eltartására. 1873-tól Kiskomáromban Római katolikus Ön-
képzőkör alakult, amelynek nagy szerepe volt a műveltség emelésében. Az hogy a XIX. század végétől Ipartestü-
let, Hitelszövetkezet. Legeltetési Társulat, Hegyközség működött a kulturális egyesületek mellett, élet-
erős közösségre utal! 
 

Kevés település dicsekedhet ilyen gazdag múlttal; amire a felnövekvő nemzedék büszke lehet. Ez tartást adhat az 
itt született gyermekeknek, s egyben követendő például is szolgálhat a jelenre, innen lehet indulni, újra építkezni 
50 év emberi kezdeményezéseket elnyomó diktatúrája után. 
 

Zalakomár köztünk élő hőse, példaképe a kiskomáromi születésű, 92 éves Böröcz József, akit katonasorsa 1945-
ben nyugatra vetett. Ez az egyszerű szabólegény Svájcban megtelepedve 55 éven át segítette az odaérkező emig-
ráns magyarokat a letelepedésben, lakáshoz és munkához jutásban. 1970-es évektől a svájci hivatalok támogatását 
elnyerve járta Erdélyt, hogy segélyeket vigyen. Árvíz idején mindig a helyi plébánosokkal, lelkészekkel együtt-
működve szervezte meg az élelmiszer-szállítmányokat Erdélybe és Kárpátaljára. Akaraterő és hit híján mindez 
lehetetlen lett volna.  Duray Miklós, Szőcs Géza, Tőkés László emlékeznek rá szeretettel… 
 

A Magyar Köztársaság Középkeresztjét, a Magyar Örökség díját elnyerő, s a Magyar Nemzetért ezüstéremmel 
kitüntetett Böröcz József a Kárpát-medencébe viszi el az őt útjára bocsátó Zalakomár hírét. Egy életen át tette azt, 
amire felszólít ma az itt avatásra kerülő faragott fatábla:  A haza minden előtt!” 
 

          Hatos Tibor 
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NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

2014. október 12-én a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásával azonos napon, a Nektv. sze-

rinti tizenhárom (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, ör-
mény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) 
nemzetiséghez tartozó választópolgárok megválasztják a 
települési, területi és az országos nemzetiségi önkor-
mányzatok képviselőit is.  

A Nemzeti Választási Bizottság a települési nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők választását kizárólag azokon a 
településeken tűzte ki - köztük Zalakomár településen is 
roma nemzetiségi választást-, ahol a 2011. évi népszámlálás 
adatai alapján az adott nemzetiséghez tartózó személyek szá-
ma legalább 25 fő. 

A NVB a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tását azokban a megyékben, illetve a fővárosban tűzte ki, ahol a 

megyében/fővárosban a kitűzött települési választások száma 
legalább tíz volt. 

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választá-
sának kitűzését a jogalkotó nem köti külön feltétel teljesülésé-

hez, az minden nemzetiség tekintetében kitűzésre került. 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a 

választópolgár gyakorolhatja választójogát, aki 2014. szep-

tember 26-án 16.00 óráig kérte, hogy valamely nemzetiség 

névjegyzékébe felvegyék. 

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 

2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kellett bejelenteni a helyi 
választási bizottságnál.  

A Zalakomári Helyi Választási Bizottság  Zalakomár Nagykö-
zségben 10 nemzetiségi képviselő-jelöltet vett nyilvántartás-

ba. A jelöltek a szavazólapokon – a HVB általi sorsolás 
eredményeképpen- az alábbi sorrendben fognak szere-
pelni. 

1. Bakonyi Sándorné- LUNGO DROM 
2. Horváth Ferencné- RPM 
3. Kovács Szabina- LUNGO DROM 
4. Sárközi Erika- LUNGO DROM 
5. Horváth Gyuláné- RPM 
6. Kovács Mária- LUNGO DROM 
7. Kovács Ferenc- LUNGO DROM 
8. Marczi Jenifer- RPM 
9. Horváth István- RPM 
10. Oláh Gyula- Anosztru Országos Cigány Egyesület 
 

 
Szavazáskor a szavazólapon a választópolgár akár egy, akár 
több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a 
településen kiosztható. Zalakomár nagyközségben a megvá-
lasztható nemzetiségi képviselők száma: 3 fő. A megvá-

lasztott nemzetiségi képviselők azok a jelöltek lesznek, akik 

a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb sza-
vazatot kapták. 

A szavazás helye: 
Zalakomár, Művelődési Ház (Petőfi u. 9.) 

 

-önk 

SZENT MIHÁLY NAP – KÉPES BESZÁMOLÓ 
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A TESTVÉR-TELEPÜLÉSI TÁBOR TÖRTÉNETE, AVAGY EGY ÖTLET MEGVALÓSÍTÁSA 

Bizonyára nagyon sokan nem tudják a 
testvér-településekről érkező gyerekek 
táborozásának keletkezését, de akik 
ismerték az előzményeket, ők is elfe-
lejthették. Ezért úgy gondolom, nem árt 
feleleveníteni, hogyan is jött létre ez a 
mi gyerekeink és „testvéreik” számára is 
rendkívül népszerű esemény. Erről ol-
vashatnak ebben az írásban a kedves olva-

sók.  
A történet egészen a 2010. augusztusá-
ban rendezett Mezővárosi Találkozóig 
nyúlik vissza. Abban az időpontban Berek-
fürdőnek és Zalakomárnak is testvér-
települése volt már az erdélyi 

Csíkszentkirály. Mindhárom településnek 
2009. július elejétől Zalakomárban aláírt 
csereüdültetési megállapodása volt egy-

mással, kiegészülve a felvidéki 
Krasznahorkaváraljával. Tehát 2010. au-
gusztusában már 4 településnek volt kap-

csolata.  
Szóval a Mezővárosi Találkozón beszélget-

tünk Berekfürdő polgármesterével Dr. Haj-
dú Lajossal, hogy a már meglévő kapcsola-
tainkat érdemes lenne bővíteni kárpátaljai 

és délvidéki településsel. Egyetértésünk 
után ezt követően felgyorsultak az esemé-
nyek. Kárpátaljáról Tiszapéterfalvát hama-

rosan sikerült „megtalálni”, Délvidékhez 
viszont segítségre volt szükség. December-
ben előzetes időpont egyeztetés után a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
umban a Kapcsolattartási Főosztály Délvi-
déki osztályvezetőjével, Thomka Orsolyával 

együtt választottuk ki arról a területről 
Lukácsfalvát.  
2011-ben alapozódott meg a címben 
szereplő tábor története. 
Február elején Berekfürdő polgármesteré-
vel együtt kerestük fel leendő testvéreinket, 

megtudakolva szándékukat, érdekli-e őket 
is a kapcsolatteremtés? Az igen válasz el-

hangzása után, 2011. március 12-én Be-
rekfürdőn Európában egyedülálló Kárpát-
medencei testvér-települési hálózat létre-

hozásáról döntöttek a szövetségre lépett 
települések polgármesterei. Az „Egymás-
sal-Egymásért” szlogen alatt lezajló ün-

nepségen a következő 6 település vezetője 
írta alá a Testvér-települési megállapodást: 
Berekfürdő, Csíkszentkirály, 
Krasznahorkaváralja, 
Lukácsfalva,Tiszapéterfalva és Zalako-
már.  
 

Szeptember első vasárnapján 
Lukácsfalván, a kis bánáti településen 
került leleplezésre a berekfürdői Győrfi 
Lajos szobrászművész által készített Petőfi 

Sándor dombormű. Az ünnepségen mind a 
6 település polgármestere részt vett.  

Az azt követő tanácskozáson a fentebb 
már említett Thomka Orsolya minisztéri-
umi osztályvezető megkérdezte, vajon a 

települések meg tudják-e majd tartalom-
mal tölteni a létrehozott kapcsolatot? Min-
den polgármester elmondta elképzelését.  

Akkor, ott támadt az az ötletem, amit 
megosztottam a résztvevőkkel: Zalako-
márban a Turistaszállón, 
Kulcsosházban minden feltétel adott 
10-14 éves, vagyis felső-tagozatos általá-
nos iskolás gyerekek egyhetes táborozá-
sára. Az elképzelés nagy sikert aratott, s 
azt remélték, talán sikerül megvalósítani.  
Egy héttel később a márciusban Berekfür-

dőn megbeszélteknek megfelelően már 
Zalakomár adott otthont a Testvér-

települési Találkozónak. A rendezvényre 
Lukácsfalva elhozta kancsikásait, Berek-
fürdő és Csíkszentkirály nótaénekeseit, 

Tiszapéterfalva pedig a Kokas Bandát. A 
Komári Hírmondó egy oldal terjedelemben 
írt arról a hétvégéről, kiemelve  a követke-

ző mondatot: „Mi, zalakomáriak büszkék 
vagyunk arra, hogy teret tudtunk adni 
egy olyan redezvénynek, ahol együtt 
lehettünk, „Egymással-egymásért.”   
Az itt jelenlevő polgármesterekkel ismét 
egyeztettünk a gyerektáborozásról. Miután 

megerősítették azon szándékukat, hogy 
megszervezik a gyerekek és kísérőik szállí-
tását, utazását, elkezdődhetett az előkészí-

tés.  
A képviselő-testület támogatta ötlete-
met, így 2012. márciusában már el-
küldhettem a meghívót, miszerint júli-
usban egyhetes táborozásra hívunk és 
várunk mindegyik testvér-
településünkről kísérőkkel együtt 10 
főt, akiknek szállásáról, étkezéséről, 
programjairól gondoskodunk. A prog-
ramok szervezésére a Művelődési Ház 
dolgozóit kértem meg. A testvér-települési 

táborra június 25. és július 2. között került 
sor, melyre Berekfürdőről, 
Csíklszentkirályról, 

Krasznahorkaváraljáról és 
Tiszapéterfalváról érkeztek  A tábor ideje 
alatt az étkezés az iskolakonyhán volt,  

ahova helyi általános iskola ke-
rékpárjaival és a galamboki isko-
lától kölcsönkért bringákkal jár-
tak, és több kirándulást is bicikli-
vel tettek meg. Az egy hét során a 
zalakomári gyerekekkel együtt 
ismerkedési programokon vettek 
részt,megismerték községünket és 
a környéket. A gyerekek között 
szoros barátság alakult ki.  
 

2012. augusztusában a 
Tiszapéterfalván rendezett 
Testvér-települési Találkozón 
kerültem baráti kapcsolatba a 
Kokas Banda vezetőjével, Kokas 
Károllyal, akivel sikerült megál-
lapodni abban, hogy a 2013-as 
táborban ők is részt vesznek és 
népzenéjükkel, néptáncosaik-
kal a tábor egész ideje alatt 
esténként táncházat tartanak. 
Így tehát tavaly és idén is részt 
vettek a táborban és megismer-
tették a táborozókat a magyar 
népzenével, néptánccal. 
A 2013. július elején lebonyolított 
tábor ideje alatt költségtakarékos-
ság miatt az időközben a 
Kulcsosház udvarán kialakított 
konyha használatával oldottuk 
meg az étkezést a közfoglalkozta-
tásban résztvevők és a nyári di-
ákmunkások segítségével. A főzést 
Kecskés Ferencné „Manyi néni” 
irányította. Akkor már minden 
testvér-településünk részt vett a 
táborozáson. Minden este táncház 
volt, melyhez a népzenét az előző 
év augusztusában megbeszéltek 
szerint a Kokas Banda szolgáltat-
ta. 
Idén is júliusban került sor az 
egyhetes eseményre, melyen min-
den testvérünk részt vett, a zené-
ért ismét a Kokas Banda volt a 
felelős, ahogy a főzésért is az előző 
évi segítők.  
 

Ezekben a táborokban a 
zalakomári gyerekek is részt 
vettek minden nap kora déle-
lőttől késő estig, esetleg hajna-
lig. Természetesen ugyanolyan 
részesei voltak minden prog-
ramnak, minden kirándulás-
nak, mint a távolról érkezők.  
Olyan baráti kapcsolatok ala-
kultak ki, melyre 2011. szep-
tember 4-én, a táborozás kitalá-
lásakor Lukácsfalván nem is 
gondoltam. 

 

folytatás a 7. oldalon 
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Vajon eljutott volna-e minden, a táborban részt vevő zalakomári gyerek csikósbemutatóra, a Garabonci „Hétvezér 
Történelmi, vagy a Zalaszabari „Zobori” Kalandparkba?  
Vajon a zalakomári gyerekek eljutottak volna-e Berekfürdőre, ha ott és akkor nem jutott volna valami ötlet az eszem-
be, miként lehetne tartalommal megtölteni a települések közti kapcsolatokat? 
Vajon eljutottak volna-e a gyerekek Tiszapéterfalvára a Napsugár Hagyományőrző Napokra segítőként, ha egy talál-
kozón nem kérem a Kokas Bandát, jöjjenek el, legyenek itt egy hétig a gyerektábort színesíteni?   
 

E kérdések megválaszolását Önre bízom, kedves olvasó.  
 

                                                                                                                                 Varga Miklós 

 

A MUNKANÉLKÜLISÉG KEZELÉSE ZALAKOMÁRBAN 
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2000. évtől 
folyamatosan közzéteszi az ország valamennyi 
településének munkanélküliségi adatait, mely 
minden hónap 20-ai állapotát tükrözi. Eszerint 
2014. augusztus 20-án Zalakomárban az 1942 
munkaképes korú népesség 21 %-a,  407 fő volt 
a regisztrált álláskereső. 
Tapasztalataim alapján négy évvel ezelőtt is az 
volt a véleményem, és mai is az, hogy az alulis-
kolázottság, a szakképzettség hiánya miatt jó 
esetben is csak elenyésző arányban tudnak 
közülük elsődleges munkaerőpiacon rövidebb, 
vagy hosszabb ideig elhelyezkedni. Számukra 
továbbra is szinte egyetlen lehetőség a közfog-
lalkoztatásban való részvétel. Mivel községünk-
ben is sok feladat ellátása közmunkában a leg-
gazdaságosabb, ezért 2011-ben 160, 2012-ben 
54, 2013-ban 272 fő vett részt közfoglalkozta-
tásban, illetve képzésben. Ebben a létszámban 
benne vannak azok is, akik más munkáltatónál 
/Erdészet, Vízügy, Közút, Karos-Park/ kerültek 
alkalmazásra.. 
Mint minden évben, így 2012-ben is végig szok-
tam nézni az utcák mögötti kerteket, és 2012. 
szeptemberében támadt az az ötletem a Hunya-
di utcai kertek elhanyagolt állapota láttán, hogy 
kérjük a tulajdonosoktól térítés nélküli, azaz 
ingyenes használatba, és kezdjünk termelni 
burgonyát, zöldségféléket és gabonát. Szeren-
csére a képviselő-testület támogatta elképzelé-
semet. A már működő kistérségi START minta-
projektek /közútkarbantartás, illegális hulladék 
felszámolása/ mellett pályáztunk START mező-
gazdasági projektre is. Így kezdődött tehát a 
termelés, aztán folytatódott a palántanevelés-
hez szükséges –általam tervezett- fóliasátor 
építésével. A mezőgazdasági START program-
mal nem csak képzéssel párosuló munkát tud-
tunk adni 24 embernek /jelenleg 13 főnek tu-
dunk/, önkormányzatunknak bevétele is szár-
mazott /idén is/, hiszen a megtermelt káposzta-
féléket, uborkát, paprikát, paradicsomot, bur-
gonyát, kukoricát kedvezményes áron értékesí-
tettük a lakosság részére. E program 2015. feb-
ruár 28-áig tart és remélhetőleg folytatódni fog. 
A 2013. novemberben és decemberben induló 
alapkompetencia, konyhai kisegítő és kismo-
torkezelői képzésen helyi közfoglalkoztatás 
keretében 143 fő, zalakarosi közfoglalkoztatás 
keretében 20 fő vett részt. A képzési időszak 
befejezése után 2014. március-április hónapok-
ban településünk közterületein dolgoztak 58 
fővel kiegészülve.  
 

2014. május 20-tól több időpontban, 
illetve program kertében összesen 
138 munkavállaló került foglalkoz-
tatásra. A munkások egy részének 
feladata a község zöld területeinek 
kaszálása, illetve az önkormányzati 
területeken a parlagfű irtása volt, 
mely a csapadékos időjárás miatt 
sokkal nagyobb feladatot jelentett, 
mint a korábbi években. Emellett 
folyamatosan végezték, végzik a 
vízelvezető árkok és átereszek tisz-
títását, valamint az önkormányzati 
közutak padkázását. A munkák üte-
mében a kitermelt föld elszállításra 
került. A nyár folyamán sor került a 
Kossuth és Árpád utcákban a beton-
lapokból lerakott járdák felújítására 
is.  
A kistérségi START mintaprogram 
keretében idén is indult foglalkozta-
tás községünkben. 
A belterületi utak karbantartása 
program 2014. szeptember 1-én 
indult és november 30-ig tart 15 fő 
részvételével. A foglalkoztatáshoz 
4,8 millió Ft támogatást kapott az 
Önkormányzat. A programban részt 
vevők feladata az Erzsébet téren, 
illetve a IV. Béla utcában új beton 
járda építése. A munkát a Hunyadi 
utcai volt postahivatal mellett kezd-
ték meg. 
A regisztrált álláskeresők ez évben 
sem csak Zalakomárban végeztek, 
végeznek munkát közfoglalkozta-
tásban. Szeptember 30-án a Zalaka-
rosi Park Kft-nél 22, Erdészetnél, 
Vízügynél 15, Zalaszentgróton 22 fő 
volt állományban. A „Türr István 
Képző- és Kutatóintézet szervezett 
helyi parkgondozó képzésen 14-en 
vesznek részt, és ennek lesz kö-
szönhető az 580 ezer Ft értékű nö-
vényzet beszerzése is. 
A közfoglalkoztatás Zalakomárnak 
nem került pénzébe, valamennyi 
költséget –beleértve a munkaruhát, 
kézi szerszámokat, gépeket, üzem-
anyagot -, valamennyi költséget az 
állam biztosította a Munkaügyi Ki-
rendeltségen keresztül, amihez el-
engedhetetlen volt az évek során jól 
felépített  kapcsolatrendszer. 
 

A most eltelt 4 év közfoglalkoz-
tatása nagyon nagy eredményt 
hozott az önkormányzatnak. A 
szociális célú ellátás 20 % mér-
tékű saját forrásának megtaka-
rítása 14 millió Ft-ot eredmé-
nyezett. A 30 millió Ft értékben 
vásárolt eszközök, gépek, be-
rendezések és a 2,7 millió Ft 
ára üzemanyag-beszerzés is 
rendkívül jelentős.   
A munkák megszervezésében, 
irányításában áldozatos, szinte 
emberfeletti munkát végzett és 
végez jelenleg is Marton László 
közalkalmazott, aki egyben 
még képviselő is. Köszönet érte. 
Hiányozni fog lelkiismeretes 
képviselői munkája. 

                                                                                                                            
Varga Miklós 

EBZÁRLAT ÉS  
LEGELTETÉSI TILALOM 

2014 

Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy 2014. október 9-től 

október 23-ig ebzárlatot és 
legeltetési tilalmat rendel el a 
Zala Megyei Kormányhivatal, 
Nagykanizsai Járási Hivatalá-
nak Járási Állat-egészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Hiva-

tala. 

Tilos az ebeket szabadon en-
gedni, a szarvasmarhát, lovat, 
juhot, kecskét legelőre hajta-

ni. A zárlattal kapcsolatos 
rendelkezések megszegése 

állategészségügyi szabálysér-
tés! 

-önk 



 

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

e-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós 

Szerkesztő: Nagy Beáta 
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BESZÁMOLÓ 

ZALAKOMÁR, MIHÁLD, PAT ÉS SAND KÖZSÉGEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODAI INTÉZMÉNYI TÁR-
SULÁSA RÉSZÉRE AZ ÓVODA 2013/2014 NEVELÉSI ÉVÉRŐL 

Az éves pedagógiai programunk kiemelt feladatai 
 
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a körzetünkben élő 
óvodás korú gyermekek minél hamarabb kezdjék meg in-
tézményes nevelésüket, továbbá rendszeresen járjanak 
óvodába. Nagy hangsúlyt fektet a nevelő közösség a másság 
elfogadásával, a gyermekek egyéni szükségleteinek  
a kielégítésére, meglevő képességeikre építve a fejlesztésü-
ket. 
Az egészségmegőrzés és a környezettudatos nevelés to-
vábbra is elsődleges feladatunk.  
Az élmények biztosítását a megfigyelésre épülő séták, piac-
látogatások, kirándulások biztosították. 
Évek óta részt vesz 7 csoportunk papírgyűjtésben, ami kö-
zösségi összetartozásukat és az egészséges versenyszelle-
met táplálta, továbbá a szülőket is be tudtuk vonni a tevé-
kenységbe. 
Szülőkkel közös rendezvényeket tartottunk hagyományápo-
lás keretein belül. Projektnapokra általában kevesebb szülő 
érkezik – itt 1-2 órát alkothatnak, játszhatnak gyermekeik-
kel és  
a gyermeki közösséggel. 
Nyíltnapok látogatottsága a nagycsoportosoknál a legmaga-
sabb. 
 

Továbbképzés- hospitálás 
 

 1 fő végzi az óvodapedagógus végzettséghez szükséges 
szakképesítés megszerző főiskolai tanulmányait önerőből. 

 A Zalakomári óvoda nevelőtestülete (korából adódóan) 
Harmóniapedagógia továbbképzésen vett részt, amelynek 
finanszírozását IPR pályázat keretösszegéből biztosítottuk. 

 Belső továbbképzéseinket, ismereteink felelevenítését, 
pedagógiai jógyakorlatokata munkaközösségi foglalkozáso-
kon bővítettük. 

 Velem együtt 7 szakvizsgázott kolléganő töltötte fel 
portfólióját (5 fő Zalakomár, 2 fő Miháld). Törvényi háttér-
nek megfelelően mindenkiét elfogadták, 2015.01.01-től 
pedagógus II. fokozatba léptethetők. 

 Egy kolléganőnk drámapedagógus tematikus tervét 
publikálták. 
 
Az óvoda vezetősége a közelünkbe lévő összes ismeretet 
bővítő konferencián, előadáson részt vett (jogi ismeretek, 
szervezés, SZMSZ, PP, házirend). 
Indoklás: 2013.09.01-től nagyon sok óvodát érintő törvényi 
változás történt (alkalmazási feltételek, pedagógiai segítők 
belépése) – szakemberek segítségét kértük OH, közoktatási 
szakértők. Időnként nagy segítséget őtőlük sem kaptunk. 
Megnehezítette az évkezdést a vezetőség számára a közal-
kalmazottak gyakorlati idejének beszámítása, besorolásuk 
KIR rendszerbe történő felvitele, portfóliók feltöltése infor-
matikai adatlapra. Ez a feladat nagyon alapos áttekintést 
igényelt.  
 

Tárgyi feltételeink, óvoda állagának megóvása 
 
Aki az óvodánkba belép, az láthatja, hogy törekszünk egy 
pozitív, esztétikus óvodakép kialakítására. Aulánk, csoport-
szobáink, tornaszoba (Miháld), a gyermekek által használt 
játékeszközök, fejlesztő eszközök jó minőségűek, esztétiku-
sak, funkcionálisak. 
Mindkét óvodánál a legnagyobb hangsúlyt véleményünk 
szerint az udvari játékok állagmegóvására, esetleges bővíté-
sére kell helyezni. Fajátékaink folyamatos gondozást igé-
nyelnek. A Zalakomári óvodában 2 db csúszda és 3 db hinta-
állvány került telepítésre IPR pályázati pénzből. 
Az óvoda életét meghatározó foglalkozásoknál használt 
anyagok, eszközök kisebb részt költségvetési keretből, na-
gyobbrészt IPR pályázati forrásból pótlódik (fogyóeszkö-
zök). 
Nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda tisztaságára, folyamatos 
fertőtlenítésére, a Zalakomári óvodában különösen indokolja 
a gyermekek magas létszáma, összetétele.  
A Zalakomári óvodában megtörtént 7 csoportszobánk és a 
hozzátartozó kiszolgáló helységek továbbá az aula festése. 
Miháldon a kötelező tisztasági festésen vagyunk túl.  
Munkáltatói feladatok elvégzéséhez szükséges egy fénymá-
soló lízingelése vagy cseréje (költségvetési tételben szere-
pel).  
A kolléganők napi munkáját segítik a számítógépeink, ame-
lyek közül kettő már elavult. Pályázati lehetőséggel nem 
tudtunk élni, mivel nem írtak ki óvodák részére (régi infor-
matikai pályázatok). 
A probléma megoldása fontos és sürgős. 
A Miháldi óvodában új fellépő ruhák készültek a gyerme-
keknek felajánlás keretein belül. Költségvetésből tárolásra 
alkalmas szekrények készültek, esztétikusak és nem baleset-
veszélyesek (régi szekrény lába téglával volt helyettesítve). 
 

A 2014/2015 nevelési év főbb célkitűzései 
 

Intézményünkben megtörtént az óvodai beiratkozás a 
2014/2015 nevelési évre. Az előjegyzett gyermekek száma 
Zalakomárban 30 fő, Miháldon 16 fő. 
Az iskolai és az óvodai beiratkozást követően meghatároztuk 
a csoportok számát és a gyermeklétszámokat. 
Az új nevelési év működéséhez szükséges átszervezések 
megtörténtek júniusi hónapban, de több kolléganő új (Nagy-
kanizsa, Zalakaros) álláslehetőséget talált, így szeptembertől 
4 fő óvodapedagógus felvétele vált szükségessé. 
Az új kolléganők foglalkoztatásához szükséges papírok, je-
lentések KIR rendszerben történő regisztrálása; nyertes IPR 
pályázat adta feladatok átgondolt tervezése, ellátása.  
Új munkaközösség kialakítása, elemzésre épülő feladatok 
kijelölése. 
A legfontosabb feladat a nevelőtestület és a vezetőség szá-
mára hogy az újonnan munkába álló óvodapedagógus kollé-
ganőket hasznos információs anyaggal, jól bevált módszer-
tani útmutatóval lássák el.  

Varga Zoltánné 


