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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Szüreti felvonulás 2015 

 

ZALAKOMÁR  
KEDVES APRAJA ÉS NAGYJA! 

 

Október 3-a nálunk a felvonulás napja,  
annak meg a kisbíró a szószóló papja. 

Elmondja az igazat, de lehet, hogy füllent, 
hallgassák mi történt, nyíljanak ki a fülek! 

12 órakor indul a szüreti felvonulás a Művelő-
dési Háztól 
 

Megállóhelyek, ahol a kisbíró hirdet: 

• Petőfi utca 9.  (Zalakomári Művelő-
dési Ház előtt) 

• Árpád utca 79. (Téczelyék előtt) 
• Kossuth utca 27. (Lutorék előtt) 
• Kossuth utca 106. (Hegedüsék előtt) 
• Bercsényi utca és a Péczely köz sar-

kán 
• Idősek otthona  
• Bercsényi utca 48. (Bagóék előtt) 
• Iskola 
• Tavasz utca 63. (Varjaskériék előtt) 
• Ady utca 36. (Vargáék előtt) 
• Ady utca 3. (Betyárék előtt) 
• Hunyadi utca 84. (Gulyásék előtt) 
• Erzsébet tér 8. (Rostáék előtt) 
• Fő utca 4.  (Bodáék előtt) 
• Fő utca 58. (Hózensteinerék előtt) 
• Attila utca és Ifjúság utca sarka 
• Petőfi utca 91. (Baranyai Vince bá-

csiék előtt) 
• Petőfi utca 64. (Vajdáék előtt) 

17:00-17:15 CSIKÓSBEMUTATÓ az Árpád utcai 
parkban (gyógyszertárral szemben) 
 

Mindenkit várunk a kapuba 
tátogatni és újbort kóstolni! 

Őszi egészségnap – Hangfürdő 
Szeptember 25-én (pénteken) 18 órakor a Zalakomári Művelődési 
Ház nagytermében hangfürdőt rendezünk az őszi egészségnap je-
gyében. A programon közreműködik Táskai János hangterapeuta. 
Fekvőalkalmatosságot (pléd, polifoam, esetleg kispárna) minden 

résztvevő hozzon magával! A belépés ingyenes! 
 

Mi is az a hangfürdő? 
A Hangfürdő egy olyan zenei utazás, amikor harmonikus csengő bongó 
tálak, gongok és más egzotikus hangszerek összhangzásából egy kis ihlettel 
olyan biztonságos tér jön létre, amiben mindenki megnyílik önmaga előtt és 
találkozhat saját valódi rezgésével, tudatosságával. A hangszerek mélyebb 
tudatállapotba segítik a hallgatót, hogy felülemelkedhessen a hétköznapi 
gondolat kavalkádján, és elhagyva az elme irányítását a szív terébe helyez-
kedhessen.  
Lazítás, pihenés, elengedés, ringatózás, regeneráció, gyógyulás, befogadás, 
feltöltődés, egyensúly. Ezek a fogalmak írják le leginkább a folyamatot. 
Mindez élvezetes élményként, könnyedén történik, csak el kell jönni és 
választott legkényelmesebb pozícióban (ülve vagy fekve lazulni) hallgatni 
és beengedni minden érzékszervünkön keresztül a hangokat.  
Ekkor beindulnak a saját öngyógyító mechanizmusok, amik pontosan a 
megfelelő sorrendben segítenek elengedni, harmonizálni, begyógyítani a 
sebeket, elengedni a félelmeket, szorongásokat. A hangok könnyedén és 
szelíden lehámozzák a falakat, melyek elkülönítenek az egységtől, segítenek 
megkönnyebbülni a testi, szellemi és érzelmi salakanyagoktól. Helyükre 
pedig beépülhet, kiterjedhet az illető saját szeretetesszenciája, hogy egyre 
inkább önmaga lehessen, megnövekedett önbizalommal, stabilitással, és 
ősbizalommal.  
Nincs két hasonló hangzás, hiszen mindig a résztvevőkkel közös rezonancia 
jön létre és mindig az aktuális energiák segítségével pont az történik min-
denkiben, amire neki éppen szüksége van. 
(http://csodakutja.shp.hu/hpc/web.php?a=csodakutja&o=hangfurdo) 
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TÁJÉKOZTATÓ A FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE, 
PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJRÓL 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő- testületének Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága a szociális 
gondoskodás helyi szabályairól szóló 
3/2015. (II. 25.) számú rendelet 17. § (6) 
bekezdésének megfelelően ismét 
meghirdeti főiskolai és egyetemi 
hallgatók ösztöndíj pályázatát. 
 

A jogosultsági feltételek a korábbi 
fordulótól eltérnek, a Zalakomár 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete 2015. augusztus 31-én 
megtartott ülésén kibővítette a 
pályázati feltételek körét.  
 

A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező 
hallgatót az első alkalommal benyújtott 
kérelméhez csatolt, a felsőoktatási in-
tézmény által kiállított eredeti hallgatói 
jogviszony igazoláson „a hallgatói jog-
viszony megszűnésének - a tanulmányi 
teljesítmény és követelmények alapján - 
becsült időpontja” rovatban feltűntetett 
időpontig, de legkésőbb attól számított 
egy évig illeti meg. A tanulmányi időbe 
nem számítanak bele a külföldön vég-
zett tanulmányok, valamint a hivatalo-
san igazolt rendkívüli események (így 
különösen betegség, baleset, stb.) miatti 
halasztás időszakai. 
 

A pályázók köre: 
Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási 
intézményben (egyetemen, főiskolán) 
államilag finanszírozott vagy költségté-
rítéses nappali és levelező tagozaton 
tanulmányokat folytató, első diplomá-
jukat szerző hallgatók, akik saját maguk 
és családjuk életvitelszerűen Zalakomár 
településen élnek és itt bejelentett lakó-
hellyel rendelkeznek. 
 

Az ösztöndíj mértéke és folyósítása: 
A felsőoktatási ösztöndíj havi összege 
8.000 Ft. 
Ha a hallgatónak a kérelem benyújtását 
megelőző tanulmányi félévben a hiva-
talosan bejegyzett tantárgyi vizsgaosz-
tályzatainak számtani átlaga legalább 
3,8, abban az esetben 10.000 Ft a felső-
oktatási ösztöndíj havi összege. 
 

A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi 
félévre, az I. félév szeptember 1-január 
31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. 
félév február 1-június 30. közötti 5 
hónapjára szól. A felsőoktatási ösztön-
díj folyósítására tanulmányi féléven-
ként egy összegben kerül sor a döntést 
követő hónap 15. napjáig. 
Az ösztöndíj igénylésének menete: 
A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő 
hallgatók a pályázat kiírását követően 
minden év október 15-ig, valamint 
március 31-ig nyújthatják be kérelmü-
ket. 

 

A kérelemhez csatolni kell a felsőokta-
tási intézmény által kiállított, a kére-
lem benyújtásakor érvényes hallgatói 
jogviszony igazolást. Az aktív félévet 
minden esetben a félévente csatolandó 
hallgatói jogviszony igazolással iga-
zolja a felsőfokú ösztöndíjat kérelmező 
hallgató. Ezekben az esetekben a fel-
sőoktatási ösztöndíj a hallgatói jogvi-
szony létrejöttével már igényelhető. 
 

A beérkezett kérelmeket I. félév vo-
natkozásában minden év november 15. 
napjáig, a II. félév vonatkozásában 
minden év április 15. napjáig bírálja a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság. 
 

A kérelmeket a fent jelzett időtartam 
alatt a Zalakomári Közös Önkormány-
zati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez 
kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalako-
mári Közös Önkormányzati Hivatal 
portai recepcióján, valamint elérhetők 
Zalakomár nagyközség honlapjáról. 
 

További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 
9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék 
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 

 
IDÉN IS GYERTYÁT GYÚJTUNK 

Október 6-án 17 órától a Zalakomári 

Művelődési Ház előtt gyertyát gyúj-

tunk az Aradi Vértanuk emlékére. 

Mindenkit szeretettel hívunk a meg-

emlékezésre. 

 

Szabadság, mit legyűrt a zsarnok. 
Egy nép mely gyászol, s ünnepel! 

Temetni jöttünk és siratni, 
de e nép többet érdemel! 

A gőg, s a túlerő legyőzött, 
de büszke népünk fennmarad! 

Ők tizenhárman ott nyugosznak, 
nem népünk sírja lett Arad. 
Ha hűvös, őszi éjszakákon, 

a csillagokat kémleled, 
tizenhárom ragyogó csillag 

felülről őrzi népedet. 
Hibáinkból tanulni kéne, 

mert "megbűnhődte már e nép"! 
S a hűvös, őszi éjszakákon 

érezd a HŐSÖK tekintetét.... 
(Aranyosi Ervin:  

Az aradi vértanúk emlékére) 

TÁJÉKOZTATÓ NYELVVIZSGA- TÁMOGATÁSRÓL 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet 18. §- ban fog-
laltak szerint támogatást nyújt az alapfokú, a közép-
fokú- és a felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók 
nyelvvizsgái megszerzéséhez. 
Az Önkormányzat a rendeletben meghatározott 
tanulók sikeres (közép- vagy felsőfokú) komplex 
nyelvvizsgáinak megszerzését támogatja, ha a tanu-
ló élő idegen nyelvből tesz államilag elismert nyelv-
vizsgát.  
 
A pályázók köre: 
A támogatásra jogosult minden olyan, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 27. § (1) be-
kezdés szerinti nappali rendszerű iskolai oktatásban 
valamint felsőoktatási intézményben- nappali vagy 
levelező tagozaton- tanulmányokat folytató, a tá-
mogatási kérelem alapjául szolgáló nyelvvizsga 
megszerzésekor a huszonötödik életévét be nem 
töltött tanuló: 
a) akinek a támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően legalább egy éve Zalakomár közigazga-
tási területén van az érvényes lakó vagy tartózkodá-
si helye, és 
b) alap- vagy középfokú nevelési-oktatási 
intézménnyel vagy felsőoktatási intézménnyel tanu-
lói jogviszonyban áll, és a jelen rendeletben megha-
tározott feltételeknek megfelel. 
 
Az ösztöndíj mértéke és folyósítása: 
A rendeletben megfogalmazott feltételek teljesülése 
esetén az Önkormányzat tanulónként és sikeres 
vizsgánként a vizsgadíj összegének 50%-át, de legfel-
jebb 20.000.- Ft-ot számla ellenében, utólagosan 
megtéríti. 
 
Az ösztöndíj igénylésének menete: 
A támogatási kérelmeket a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság évente két alkalommal bírálja el, minden 
év május 31-ei és november 30-ai határidővel. A 
kérelmeket legkésőbb április 20-ig, illetve október 
15-ig kell benyújtani a Hivatalhoz. 
 
A kérelemnek tartalmaznia kell 
a) a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, 
b) a nyelvvizsga díjának befizetését igazoló számlát, 
c) a tanulói jogviszony igazolására szolgáló doku-
mentumot, 
d) a vizsgázó lakcímet igazoló hatósági igazolvá-
nyának fénymásolatát. 
 
A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt a Zala-
komári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási 
ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási idő-
ben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal portai recepcióján, valamint 
elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról. 
 
További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 
Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék 
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 
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„ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA” 

Tekintettel a fentiekre, fokozottabb 
figyelemmel, valamint iskoláskorú 
gyermekünk megfelelő felkészítésével 
jelentős mértékben csökkenthetjük a 
gyermekbalesetek bekövetkezését. 
Az alábbi tanácsainkkal a biztonságos 
és nyugodt tanévkezdéshez szeretnénk 
segítséget nyújtani a szülőknek. 

 

Értékek védelme 
Ragaszkodjunk hozzá, hogy csak a 
tanításhoz nélkülözhetetlen eszkö-
zöket vigyék magukkal az iskolába! 
 

Ne kérkedjenek az okostelefonnal, 
táblagéppel, és ne hagyják őrizetle-
nül értékes tárgyaikat!  
 
Személyes biztonság  
Hívjuk fel gyermekünk figyelmét, 
hogy útközben ne álljanak szóba 
idegenekkel, ne üljenek be ismeret-
lenek autójába, és ne fogadjanak el 
tőlük különböző tárgyakat!  
Alakítsunk ki őszinte kapcsolatot, 
hogy baj esetén bizalommal fordul-
hasson hozzánk gyermekünk.  
  
Amennyiben mégis bekövetkezik 
a nem várt esemény…  
Jó, ha már egészen fiatal korban 
tisztában van vele a gyermek, hogy 
probléma esetén bátran fordulhat az 
egyenruhás rendőrhöz. Fontos, hogy 
ismerje az ingyenes segélyhívó 
telefonszámokat:  
 

rendőrség 107; 
mentők 104; 

tűzoltóság 105; 
általános segélyhívó 112. 

  
A fenti tanácsok maradéktalan és 
következetes megtartása esetén 
minimálisra csökkenthető a gyer-
mekekre leselkedő veszélyforrások 
száma. 

 
Forrás: www.police.hu  

 
Zala Megyei Rendőr-

főkapitányság 
Bűnmegelőzési Alosztálya 

Szeptember elején újra megnyitották kapuikat az iskolák, becsengettek az 

új tanévre. A nyári szabadságolási időszakban kihalt utcákon sok kisgyer-

meket visznek szüleik, nagyszüleik bölcsődékbe, óvodákba.  

  

Szabályos közúti közlekedés 
Mielőtt együtt útnak indulunk, beszél-
jük, illetve ismételjük át az alapvető 
közlekedési szabályokat!  
 

Járjuk be közösen az iskolába vezető 
útvonalat, és menetközben hívjuk fel a 
figyelmet a lehetséges veszélyforrá-
sokra!  
 

Gépjármű vezetőjeként, oktatási in-
tézmény közelében vezessünk még 
körültekintőbben, és számítsunk az 

úttesten figyelmetlenül áthaladó diá-
kokra!  

RENDŐRSÉGI ÚTINFORMÁCIÓS RENDSZER 
MOBIL APPLIKÁCIÓ 

 
Az ingyenes RUTIN okostelefon alkalmazás bale-
seti értesítésekkel és egyéb közlekedési informá-
ciókkal segíti az úton lévőket. 
 

A RUTIN, teljes nevén a Rendőrségi Útinformációs 
Rendszer 2015. augusztus 25-től Android, rövid időn 
belül pedig iOS és Windows Phone operációs rendsze-
rekhez is elérhető, ingyenesen letölthető az online 
boltokból. Az alkalmazást a rendőrség saját erőforrás-
okból készítette, a fejlesztést az Országos Rendőr-
főkapitányság Informatikai Fejlesztési Főosztálya 
végezte. A RUTIN fontos tájékoztatást nyújt a közúti 
közlekedésben résztvevők számára balesetekről, egyéb 
közúti eseményekről és az ezekkel kapcsolatos forga-
lomkorlátozásokról. Az applikációban megjelennek a 
határforgalomra, a várakozási időkre vonatkozó in-
formációk is. 
A felhasználó az alkalmazásban mind szöveges leírás 
alapján, mind térképen elhelyezett piktogramok segít-
ségével tájékozódhat a különböző eseményekről. A 
rendszer tartalmaz egy üzenetküldő szolgáltatást, így a 
felhasználó a tájékoztatás kiadása után közvetlenül 
értesülhet a legfrissebb eseményekről. 
A RUTIN rendszerében megjelenő baleseti informáci-
ók forrásai elsődlegesen a rendőrség megyei és fővá-
rosi tevékenység-irányítási központjaiba érkező lakos-
sági bejelentések, amelyek adatai alapján küldik ki az 
ügyeletesek az első értesítést. A helyszínre irányít 
rendőrök visszajelzései alapján új, pontosabb értesíté-
sek jelenhetnek meg az applikációban. Ekkor már 
konkrét információkat közöl a rendőrség a forgalom-
korlátozó intézkedésekről, így például a félpályás- 
vagy teljes útlezárás várható időtartamáról, illetve a  

terelési útvonalakról. Ennek 
okán javasolt az elsődleges 
értesítést követően az újabb 
értesítéseket is figyelemmel 
követni. Ha a legfrissebb 
közúti információkra van 
szükségünk, külön megte-
kinthetőek az adott közúti 
eseményekhez kapcsolódó 
forgalmi adatok is. 
Az alkalmazást letöltő fel-
használónak több beállítási 
lehetőség is biztosítja, hogy a 
RUTIN útinformációi sze-
mélyre szabottan jelenjenek 
meg az okostelefonján. 
 
Forrás: www.police.hu  
 

TÁJÉKOZTATÓ CSALÁDI RENDEZVÉNYEK  
MEGTARTÁSÁHOZ 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakóházak-
nál családi rendezvények (pl. ballagás, keresztelő, szü-
letésnap…stb.) megtartásához engedély kiadására a 
jegyző hatáskörrel nem rendelkezik, engedélyt nem ad 
ki.  
Családi rendezvényt mindenki saját felelősséggel ren-
dezhet azzal a feltétellel, hogy a szomszédok nyugal-
mát ne zavarja. 
A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 195. §-a 
szabályozza a csendháborítást, miszerint: 
„195. § (1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, 
vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszkö-
zön, továbbá természeti és védett természeti területen 
indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy 
mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett 
természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.” 
A törvény nem köti időkorláthoz a csendháborítás 
cselekményét, így a zavaró hangoskodás, bulizás, csa-
ládi rendezvény, veszekedés a nap bármely időszaká-
ban annak számít.  
Tehát a családi rendezvények megtartásakor - hangos 
zene, éneklés, zajongás esetén - számíthatnak arra, 
hogy valamelyik szomszéd csendháborítás miatt beje-
lentést tesz az illetékes rendőrkapitányságra. A kiérke-
ző rendőrök szóbeli figyelmeztetést, helyszíni pénzbír-
ság büntetést alkalmazhatnak, illetve szabálysértés 
miatt feljelentést tehetnek a csendháborító személlyel 
szemben.  

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 
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