
 

 

  
 

INGYENES KIADVÁNY 
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2014. NOVEMBER 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

tagok megválasztása mellet, az ala-

kuló ülésen került megválasztásra az 

alpolgármester személye is. Alpol-

gármesternek a képviselő testület 

titkos szavazással 5-2 arányban vá-

lasztotta meg Marton Józsefnét. 

Elkezdődhet az érdemi munka, me-

lyet a zalakomáriak tapasztalni fog-

nak. 2014. november 4-i Képviselő-

testületi ülésen egyhangúan döntött 

a testület arról, hogy 2015. január 1-

től közvilágítási szerződést köt az 

E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel. A 

karbantartást jövőben az E.ON part-

nercége az EH-SZER Kft. végzi, mint 

számos településen a környéken. 

Előttünk álló fontos feladat, hogy a 

november végén sorra kerülő képvi-

selő-testületi ülésen döntsünk a jövő 

évi közvilágítás visszakapcsolásáról, 

a Mezőőri Járulék kis területekre 

vonatkozó fizetésének mentességé-

ről és a mindenkit érintő kommuná-

lis adó csökkentéséről. 

Az első szó  

a köszöneté 

 

Csárdi Tamás 

polgármester 

 

Nagy örömmel és megnyugvással 

fogadtam a választási eredményt. Az 

első szó a köszöneté kell, hogy le-

gyen. Köszönöm mindazoknak, akik 

elmentek szavazni és az új mellett 

tették le a voksukat. A zalakomáriak 

megadták a lehetőséget, hogy tele-

pülésünk életében változás álljon be, 

köszönöm nekik. Nem mehetek el 

szó nélkül amellett sem, hogy meg-

köszönöm a maroknyi segítőmnek a 

munkáját, akik végig bíztak bennem 

és kitartottak mellettem. 

Miután a választás eredménye jog-

erőssé vált, 2014. október 20-án 

megalakult a Képviselő-testület. Az 

eskütétel, a bizottsági struktúra és  

 

Devecsery László: Mikulás-játék 

 
-Megérkeztem! Itt vagyok! 
Ők meg pici krampuszok! 

Eljöttem én hozzátok: 
vidámságot kívánok! 

 
Ajándékot kínálok, 

nyissátok ki a szátok! 
Kedves dallal köszöntsetek, 
hisz itt vagyok közöttetek! 

 
Ajándékom osztogatom, 
jó gyereknek odaadom! 

Visszatérek jövőre: 
éppen egy esztendőre! 

 
Szánkómra most visszaszállok: 

rénszarvasok reám várnak. 
Hópihékkel repülünk, 

csengőszóval csendülünk. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZOCIÁLIS  
ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE 

 

Zalakomár Nagyközség Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás 

szociális alapon történő bérbevételére: 

CÍM: Zalakomár, Tavasz u. 41. szám alatti 

emeleti lakás 

Alapterület: 68,40 m2 

Helyiségek: 2 lakószoba, előszoba, konyha, 

kamra, fürdő, WC 

Teljes közművel ellátott, komfortos lakás, kon-

vektoros gázfűtéssel. 

Fizetendő lakbér összege: 250.-Ft/m²/hó 

Bérbeadás időtartama: max. 3 év  

A lakásba beköltözhető személyek száma max: 

6 fő 

A pályázat benyújtási határideje: 2014. de-

cember 22.  12.00 óra 

 

További információ a Zalakomári Közös Ön-

kormányzati Hivatal 1. sz. irodájában kérhető. 

Köszönet 

Tisztelt Zalakomári Választópolgárok! Köszönöm mindazok megtisztelő bizalmát, 

akik az október 12-i önkormányzati választáson szavazataikkal, a rendszerváltás 

kezdetétől, folyamatosan, hetedik alkalommal hatalmaztak fel arra, hogy képvise-

lőként részt vegyek községünk, Zalakomár Nagyközség Önkormányzati munkájá-

ban. Immár közel negyedszázada legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen, tele-

pülésünk folyamatos fejlődésének javára, végzem ezt a feladatot. Képviselői es-

kümhöz híven, az elkövetkező időszakban is ezt kívánom folytatni! 

Köszönettel: Hatos Tibor 

HIRDETMÉNY 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alap-

ján benyújtott pályázat alapján 4.191.000 Ft összegben, összesen 220 m3 tűzifa 

mennyiség beszerzésére nyílt lehetősége.  

A BM rendelet meghatározza a jogosultsági feltételek alapvető körét, melyet Kép-

viselő- testület tovább pontosított. 

A BM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint elsősorban az a személy részesíthető 

pozitív elbírálásban, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságke-

zelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy lakásfenn-

tartási támogatásra jogosult, illetve az a család részesíthető előnyben, ahol halmo-

zottan hátrányos gyermeket nevelnek. 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének a szociális célú tűzi-

fa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 11/2014. (XI.4.) önkormányzati 

rendelete (továbbiakban: R.) fenti feltételeket szűkítve jövedelmi határt szab meg. 

A R. 3. § (2) bekezdése szerint:  

„Elsősorban az 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatáro-

zott személy részesíthető természetbeni ellátásként adható szociális célú tűzifa 

támogatásban, valamint aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási 

problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jöve-

delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

150%-át, egyedül élő esetén a 220%-át, vagyona nincs és a lakásának fűtését fatü-

zelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.” 

A szociális tűzifa a „Kérelem önkormányzati segély (szociális tűzifa) megállapításá-

hoz” c. nyomtatványon igényelhető, mely átvehető a Zalakomári Közös Önkor-

mányzati Hivatal portáján, 2014. november 5. napjától. 

A kérelemhez csatolni szükséges a család tagjaira vonatkozó jövedelemigazoláso-

kat (munkabér esetén az utolsó havi munkáltató igazolást, egyéb ellátás esetén a 

folyósító szerv megállapító határozatát vagy bankszámlakivonatot)! 

 

Papné Szabó Mónika 

jegyző 

  

Eredményesen szerepeltek 

Szeptember végén iskolánk csapata részt vett a 

„Gesztenye-galopp” nevű összetett akadályverse-

nyen, amelyet a Békéssámsoni Általános Iskola szer-

vezett. A csapat, amelynek tagjai Kérges Valentin, 

Opra Rebeka, Szalavári Csaba és Zsovár Kinga voltak, 

az 5. helyen végzett. (felkészítő tanár: Fábián And-

rás) 

 

Játszottunk az őszi szünetben (is) 

 

Az őszi szünetben délutánonként játszóházzal kedveskedtünk a gyerekeknek. Volt 

lehetőség társasjátékozni, filmet nézni, kreatívkodni is. A kedvenc elfoglaltság a 

közös activity mellett az őszi ajtódíszek, papírtökök készítése volt.  

A programok fénypontja a jelmezes nap volt, amikor Hajmásiné Török Gyöngyi já-

tékmester vezetésével különböző szituációs gyakorlatokon, játékokon vehettek részt 

az érdeklődő gyerekek. Ezúton is köszönjük a sok segítséget, és a szülőknek a meg-

lepetés sütit! - MűvHáz 
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Helyi Választási Iroda tájékoztatása a 2014. 

október 12-én tartott választásról 

Zalakomárban polgármesterként Csárdi Tamás füg-

getlen jelölt szerzett mandátumot. 

A 2014. évi zalakomári polgármester választás eredménye: 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L törvény 12 § (2) bekezdése alapján polgármester, főpolgármes-
ter az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 

Sor-
szám 

Jelölt neve 
Jelölő szerve-

zet(ek) 
Kapott érvé-
nyes szavazat 

% 

1. Horváth József Független jelölt 24 2,66 

2. Varga Miklós Független jelölt 384 42,73 

3. Csárdi Tamás Független jelölt 492 54,61 

 

Zalakomárban képviselőként Tóth-Pajor Szabolcs, Hajmásiné Török 

Gyöngyi, Hatos Tibor István, Nagy Gábor, Csizmadia László és Mar-

ton Józsefné szerzett mandátumot. 

A 2014. évi választás egyéni listás választás eredménye: 

Sor-
szám 

Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

1. Vajda Róbert Független jelölt 261 

2. Nagy Gábor Független jelölt 424 

3. Hatos Tibor István Független jelölt 473 

4. 
Rozsné Gerencsér 

 Marianna 
Független jelölt 266 

5. Druskóczi Ferenc Független jelölt 262 

6. Hegyi Mária Független jelölt 120 

7. Csönge Jusztina Független jelölt 187 

8. Hajmásiné Török Gyöngyi Független jelölt 478 

9. Marton Józsefné Független jelölt 317 

10. Csizmadia László Független jelölt 332 

11. Tóth-Pajor Szabolcs Független jelölt 492 

 

Meghívó 

„Életmentő tűszúrás = Védőoltás” 
című kiállítás 

megnyitójára 
 

Kérdések és válaszok a járványokról és a védelem 

fontosságáról gyerekeknek és felnőtteknek 

2014. november 20-án, (csütörtök) 

15.00 órakor a  

Zalakomári Művelődési Házban, 

Zalakomár, Petőfi u.9. 
 

A kiállítás megtekinthető: 
2014. november 20.- december 2. között, 

hétfő: 8.00-12.00 óra  

kedd, szerda, péntek, szombat: 14.00 - 20.00 óra 

csütörtök: 16.00-20.00 óra 

vasárnap: zárva 

 

 

Mikulás várás 

Szeretettel várunk  

minden kicsit és nagyot a MiaManó 

Színház Mikulás előadására,  

2014. december 4-én  

18 órakor a Zalakomári Művelődési 

Házba.  

A belépés díjtalan! 

  



  

Suli – hírek 

Felolvasó délután „A magyar népmese napján” 

Szeptember végén  „A magyar népmese napja” alkalmából felolvasó 

délutánon vehettek részt, amelyre a könyvtárban került sor. Először az 

alsó tagozatosok, majd a felsősök is bemutathatták kedvenc meséjüket, 

egy-egy kiválasztott részlet felolvasásával. A jelentkezők a meséhez 

készített illusztrációval szereztek jogosultságot a rendezvényen való 

részvételre, amelyből ideiglenes kiállítás is nyílt a könyvtárban. A mesék 

bemutatása után a gyerekeket az otthon kuckóban egy kis teával és 

süteménnyel is vendégül látták a szervezők. 

A zene világnapja 

Október elsejéről, a Zene világnapjáról az alsó tagozatos tanulók emlé-

keztek meg. A gyerekek reggel a harmadikos színjátszósok előadásában 

az „Egyszer egy királyfi” c. dal dramatikus feldolgozását tekinthették 

meg. Délután pedig az ének-zene teremben egy dalos, mondókás foglal-

kozáson vehettek részt. A jó hangulatú rendezvényen a gyerekek egy 

napjukat mesélték el a zene segítségével. 

Sportdélután „A Magyar Diáksport Napja” alkalmából 

Október harmadikán A Magyar Diáksport Napjának megünneplésére 

került sor, egy izgalmas sportdélután keretében. A néhány mondatos 

tájékoztatás után először a felső tagozatosok vonultak ki a Tavasz utcára, 

ahonnan a 2 km-es táv résztvevői rajtoltak el. Addig az alsósoknak zenés 

gimnasztikát tartottak a tornateremben a tanító nénik. Ezután a kicsik is 

kipróbálhatták magukat a távfutásban, miközben a nagyok tanár-diák 

focimeccsen vehettek részt, amelyet a tanárok nyertek 5:4-re. A sport-

délutánt vidám hangulatú sorverseny zárta, ahol a játékos feladatokban 

az osztályok egymással mérhették össze erejüket. A versenynek nem volt 

különösebb tétje, így mindenki felszabadultan, kedvére kimozoghatta 

magát. 

Állatok Világnapja 

Másnap az Állatok Világnapja alkalmából is szerveztek programokat az 

iskolában. A felsősök egy izgalmas vetélkedőn mérhették össze tudásu-

kat. A feladatok között volt többek között memóriajáték, kvíz, puzzle, de 

szerelmi vallomás megírása is szerepelt, amelyet a kirakott állatnak elő is 

kellett adni. Amíg a felsősök vetélkedtek, addig az alsósok állatokról 

szóló videofilmeket tekinthettek meg, majd ezután mindenki kivonult az 

udvarra megtekinteni a kisállat-kiállítást. Ennek a rendezvénynek már 

több éves hagyománya van az iskolában, és a szülők is aktívan kiveszik 

belőle a részüket. Nem volt ez másképpen a múlt pénteken sem, amikor 

is a gyerekek által felvonultatott számos kutyus, cica, nyuszi, papagáj, 

hörcsög, kecske mellett három lovas kocsi is folyamatosan rendelkezésre 

állt, és fuvarozta a tanulókat az iskola udvarán. Akinek pedig egy kis 

lovaglásra támadt kedve, több póni közül is választhatott. A vidám délu-

tánon szülők és gyerekek egyaránt nagyon jól érezték magukat. 

Megemlékezés az iskolában  

és a Művelődési Házban 

Az idén rendhagyó módon emlékeztünk meg október 6.-ról, a nemzeti 

gyásznapról. Az ünnepi műsor helyett kiállítást rendeztünk be az emeleti 

aulában. A történelmi eseménnyel kapcsolatos dokumentumokat osz-

tálykeretben tekinthették meg a tanulók, és ugyancsak osztálykeretben 

– az osztályfőnöki illetve történelem órákon – beszélgettek erről a neve-

zetes napról. A kiállításon mindenki megtekinthette a vértanú halált halt 

tizenhárom hős fényképét, akiknek emléke előtt tisztelegve mécseseket 

gyújtottunk.  

A Zalakomári Művelődési Ház az elmúlt évekhez hasonlóan idén is gyer-

tyás megemlékezést tartott. Az emlékezés gyertyáit bárki lerakhatta az 

intézmény lépcsőjére, emlékezve az Aradi 13-ra. 

 

Eredményesen szerepeltek 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon alsó tagozatos tanulóink 
részt vettek a nemesvidi Hóy Tibor Általános Iskola által szervezett 
művészeti versenyen, ahol többen szép eredményt értek el: 
Rajz verseny: 

1. Kovács Olívia Maja  1.a  
Felkészítő: Győrfiné Bándi Zsuzsánna 

2. Somogyi Árpád  3. b 
Felkészítő: Kocsis Mátyásné 

3. Molnár Gréta 4.a 
Felkészítő:  Ivanics Jánosné 

Versmondás: 

1.  Marci Veronika 3. b 
Felkészítő: Kocsis Mátyásné 
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Képeslap kiállítás 

A Zalakomári Művelődési Ház karácsonyi képeslapokból 

kiállítást rendez decemberben. Akinek van olyan képeslap-

ja, amit szívesen kölcsönadna egy tárlatra, azt örömmel 

fogadnánk! Előre is köszönjük a segítséget! 

-MűvHáz 
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Tisztelt Zalakomáriak! 

Hagyományainkhoz hűen idén is meghirde-

tésre kerül a BETLEHEM készítő pályáza-

tunk. A vidéki pályamunkák közt szívesen 

látnánk több helyi készítésű alkotást is. 

Reményeim szerint e közös tevékenység 

nemcsak a Betlehemes nap sikeréhez járul 

majd hozzá, hanem a családok, baráti társa-

ságok, a csoportok összetartozását erősíthe-

ti, karácsonyra való méltó felkészülésüket 

nagyban segítheti. 

Szeretettel:                   

Szi-Márton János 

 plébános 

 

A Zalakomári Plébánia amatőr BETLEHEM készítő 

pályázatot hirdet. 

Téma: A BETLEHEMI történet bemutatása 

A megjelenítés kritériuma: min. 3 szereplő. 

A pályaművek tetszőleges technikával készíthetők, bármilyen anyagból és eszközzel. 

Mérete: max. 1mx2m. 

Az alkotások beadási határideje: 2014. december 17. a Római Katolikus Plébánián 

(8751 Zalakomár, Kossuth utca 15.) 

Pályázhat minden műkedvelő alkotó egyéni vagy/és csoportos (családi) formában. 

Az értékelés korcsoportonként egyéni és csoportos kategóriában történik. 

I. kategória  6-10 év 

II. kategória 11-14 év 

III. kategória 14-18 év 

IV. kategória 18 év felett 

V. kategória  családi 

 Az ünnepélyes díjátadásra 2014. december 21-én kerül sor a Zalakomári templom-

ban a Betlehemes nap keretében. 

A pályázatra beadott alkotások kiállításra kerülnek a Zalakomári templomban, melyek 

megtekinthetőek a díjátadás napján 15 órától. 

További információ:  

Szi-Márton János (plébános) 06-30-244-3441 (plebania-zalakomar@freemail.hu); 

Hajmásiné Török Gyöngyi (gyongyi.torok@freemail.hu) 

Betlehemkészítő pályázat 

Sok szeretettel hívunk mindenkit rövid 

műsorral egybekötött  

adventi gyertyagyújtásunkra. 
Helye: a templom előtt elhelyezett ad-

venti koszorúnál 

 
 

Időpontjai:  
 
1. gyertyagyújtás 

2014. november 30. (vasárnap) 17 óra 

2. gyertyagyújtás 

2014. december  7. (vasárnap) 17 óra 

3. gyertyagyújtás 

2014. december 14. (vasárnap) 17 óra 

4. gyertyagyújtás 

2014. december 21. (vasárnap)  17 óra 

 

 

Mindenkit sok 

 szeretettel várok! 
 

Szi-Márton János 

plébános 

 

Meghívó 

Rongálás 
November 16-án szerdán este lakossági 

bejelentés érkezett hivatalunkhoz, hogy 

a Fő utcában szándékos károkozók 9 db 

új ültetésű vérszilva fát tettek tönkre. 

Az előzetes becslés alapján a kár  40 

ezer forint. A hivatal ismeretlen tettes 

ellen a feljelentést megtette a rendőr-

ségen. 

Sajnos nem az első eset, amelyet szán-

dékosan követnek el, ezen a szakaszon 

már történtek rongálások. 

Az Önkormányzat ezúton is kéri a 

lakosságot, hogy a közterületen ta-

lálható javakat közösen őrizzük meg. 

Ez mindannyiunk érdeke, hiszen a 

pótlásra fordított pénzt másra is 

költhetnénk.
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Ünnepi műsor 

Október 22-én a torna teremben tartottuk az október 23-i megemlé-

kezésünket, amelynek megszervezését idén a 7. évfolyam vállalta. 

Céljuk az volt, hogy a hagyományos megemlékezést kicsit feldobják, 

olyan műsort készítsenek, amely az alsósok és felsősök számára is 

élvezetes. Ennek érdekében olyan jelenetet is láthattunk, mint pl.: 

sortűz vagy Nagy Imre beszéde, de ezen felül különböző zenés beját-

szások is színesítették a műsort. Az ünnepi megemlékezést a Szózat 

zárta.  

A műsort összeállította és a tanulókat felkészítette: Martonné Somo-

gyi Márta és Fábián András osztályfőnök és Foricsekné Kovács Szilvia 

ének-zene tanár 

 

Sport 

Sportolóink is jól teljesítettek az őszi szezonban, 

amelynek eredményeképpen számos értékes díjat 

nyertek: 

Atlétika diákolimpia egyéni bajnokság városkörnyéki 

döntő (Nagykanizsa) 

III. kcs. (5-6.o.): 60m futás:  2. Tinó Ronald 

                                              3. Major Alex 

                           Távolugrás:  2. Major Alex 

                           600m futás:  2. Szőke Csenge 

                                                1. Bogdán Dániel 

                                                2. Tinó Ronald 

                      Kislabdahajítás: 2. Major Alex 
 

IV. kcs. (7-8.o.)    100m futás: 3. Horváth Stefánia 

                        Kislabdahajítás: 3. Bakonyi Kevin 

                                                      3. Molnár Laura 

                             Távolugrás:  1. Horváth István 

                                                  2. Bogdán Zsolt 

                                                 2. Horváth Stefánia 

                             Súlylökés:  2. Bakonyi Kevin 

                                               3. Horváth István 

                            1500m futás: 2. Opra Rebeka 
 

Mezei futóverseny (Nagykanizsa) 

II. kcs. (3-4.o.): 1. Bogdán Tibor 

                            3. Bakonyi Margó 

III. kcs. (5-6.o.): 1. Szőke Csenge 

IV. kcs. (7-8.o.): 1. Szőke Renátó 

 

Segesd- kupa regionális tollaslabda verseny (Segesd)  

III. kcs. (5-6.o.): 3. Balázs Fanni 

 

Köztársaság- kupa labdarúgó torna (Csapi) 

III. kcs. (5-6.o.): 1. Zalakomár (Rozs Péter, Horváth 

Tivadar, Tinó Ronald, Neubauer Kevin, Neubauer Antal, 

Tirászi Márk, Lakatos László, Major Krisztofer) 

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

e-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Csárdi Tamás 

Szerkesztő: Nagy Beáta 

 


