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Az önkormányzat hivatalos havilapja 
I HÍR  

PÁLYÁZAT KÖZÉPISKOLAI ÉS  
ÁLTALÁNOS ISKOLA  5-8. ÉVFOLYAMON TANULÓK RÉSZÉRE 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én megalkotta a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletét. Ennek keretén belül az önkormányzat 2015. év után második alkalommal hirdet pályázatot általános iskolai (5-8 osztály) és középiskolai ösztöndíjra.  Pályázhatnak azon gyermekek szülei, akiknek gyerme-kük középfokú iskolában tanulmányi átlaga minimum 4 (jó), valamint az általános iskolai tanulmány eseté-ben átlaga minimum 4,5.  Az ösztöndíj mértéke középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkezők esetében 25.000.- forint, általános iskolá-sok esetében 15.000.- forint, mely egyszeri, tanévkez-dés előtt nyújtott támogatás. A pályázat benyújtása 2016. július 31-ig lehetséges, a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal ügyintéző-jénél, melyhez csatolni szükséges az oktatási intéz-mény által kiállított iskolalátogatási igazolás. További információ: Zalakomári Közös Önkormányza-ti Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda, Telefon: 00 (36 93) 386-017/16. mellék, E-mail: gyamugy@zalakomar.hu 

KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT A ZALAKOMÁRI  
MEZEI ŐRSZOLGÁLAT 

Zalakomár Önkormányzata 2009. évben létrehozta a mezőőri szolgála-tot a közigazgatási területén lévő mezőgazdasági rendeltetésű termő-földek őrzésére.  A szolgálat megalakulásakor három fővel kezdte meg a munkát, most 2016-ban, öt mezőőr teljesít szolgá-latot. Munkájuk során olyan többek kö-zött ellátják és ellenőrzik az önkor-mányzati rendeletek betartását, felderítik az illegális szemét és trá-gyalerakásokat, ellenőrzik az erdé-szeti és parlagfüves területeket. A mezei őrszolgálat megalakulása óta gyakran lát el közös szolgálatot a helyi rendőrségi körzeti megbízot-takkal.  A rendőrség felkérésére közremű-ködnek bűncselekményt elkövetők megfigyelésében és elfogásában, körözött személyek előállításában. A mezőőrök munkájának köszönhe-tően csökkentek - többek között - a termény- és falopások is. Települé-sünk lakosságának biztonságérzete egyértelműen javult a tevékenysé-gük alatt.   

A szolgálat és a rendőrség jó kapcso-latának példája az az elismerés is, melyet 2016. május 7-én vehettek át a zalakomári mezőőrök. „A Zalakomár Nagyközség Önkor-mányzatának Mezei Őrszolgálata a Rendőrség társadalmi kapcsolatai-nak építésében, a korszerű Rendőr-ség-kép terjesztésében és a Rendőr-ség népszerűsítése érdekében kifej-tett kiemelkedő tevékenységük elis-meréséül” a Zala Megye Rendőrsé-géért Kitüntető Címet kapta.  Az egyedi tervezésű és kivitelezésű 3 dimenziós üvegkerámia plakettet Zalaegerszegen díszelőadás keretein belül dr. Sipos Gyula rendőr vezér-őrnagy, a Zala Megyei Rendőr- főkapitányság vezetője nyújtotta át a kitüntetetteknek. A Zalakomár Nagyközség Önkor-mányzatának Képviselő-testülete a Mezei Őrszolgálat tagjainak: Bognár Jánosnak, Csárdi Áronnak, Szépfalusi Istvánnak, Takács László-nak és Nagyné Bertalan Ágnesnek ezúton is gratulál az elismeréshez, és megköszöni eredményes munkáju-kat. 
20 ÉVES A PÉCZELY ATTILA NÉPZENEI CSOPORT 

 Fennállásának 20. évét ünnepelte június 4-én a Péczely Attila Népzenei csoport.  
 Ünnepi műsor keretében köszöntötték a csapatot Csárdi Tamás polgármester mellett azok az asszonykó-rusok, vegyeskarok és nótás kedvűek, akik az elmúlt években jó baráti kapcsolatot alakítottak ki a helyiek-kel.  A vidám hangulatú ünnepség után a fecskefészek Kulcsosházban közös mulatozás vette kezdetét. 

GYERMEKNAP AZ OVIBAN 
A gyermeknapi programunk idén rendhagyóan több napig tartott. 2016.05.26-án csütörtökön  a nagykanizsai Napsugár Együttes koncertje nyitotta a rendezvénysort. A zenekar legismertebb, fülbemászó dalai nagy sikert arattak a gyerme-kek körében. Együtt táncoltak, énekeltek az együttes énekesnőjével Macsekné Sipos Anitával. Május 27-én pénteken  a „Ki állja ki a 7 próbát?” játékos vetélkedő kö-vetkezett. Az óvoda aulájában közös tornával kezdődött a nap, majd menetlevelükkel a kezükben elin-dultak a gyerekek a próbák helyszí-nére. A délelőtt folyamán forgó-rendszerben járták végig a csopor-tok az egyes állomásokat, ahol 

találós kérdések, mese, teke, barká-csolás, sztárkereső, ügyességi játék és sorverseny várta a gyermeksere-get. 2016.05.30-án hétfőn a Mosolybiro-dalom alapítvány ugrálóvárral és arcfestéssel egybekötött fényképezés lehetőségével érkezett óvodánkba. A gyermeknapi ajándékokat Bara-nyai József egyéni vállalkozó és a fenntartó biztosította. Mesekönyvek, fejlesztő- és társasjátékok kerültek kiosztásra a csoportok részére, illet-ve egy müzli szeletet kapott minden óvodás gyermek.  A óvodásaink nagy örömére a gyer-meknapi palacsintasütést idén is felvállalták a szülői munkaközösség tagjai. 
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DÍSZPOLGÁRI CÍM, KITÜNTETŐ DÍJ ADOMÁNYOZÁSA 
Zalakomár Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgála-tában kiemelkedő érdemeket szerzett sze-mélyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa pél-daként a jelen és az utókor elé, „ZALA-KOMÁR díszpolgára” címet, valamint személyek és közösségek bármely területen végzett maradandó értékű teljesítménye elismerésére, mellyel jelentősen hozzájárul-tak a falu szellemi, erkölcsi, anyagi és kul-turális értékeinek gyarapításához, hírnevé-nek öregbítéséhez „ZALAKOMÁRÉRT” kitüntető díjat alapított.  A „Zalakomár Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, egész életművével olyan általános elismerést szerzett, mely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez; a község fejlődé-se, gyarapodása érdekében kiemelkedő tevékenységet nyújtott, maradandó értéket teremtett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztisztelet-ben áll. A kitüntető címből évente egy adományozható.  A „ZALAKOMÁRÉRT” kitüntető díj külö-nösen az alábbi területeken elért kiemelke-dő teljesítmények elismerésére adomá-nyozható: a.) a közművelődés, művészeti élet terüle-tén kiemelkedő teljesítményt nyújtó vagy hosszú ideje kimagasló színvonalon teljesí-tő művészeti csoportok, egyesületek, ma-gánszemélyek részére, b.) önkéntes tűzoltóság és a polgári véde-lem tagjainak, illetve közösségeknek, ma-gánszemélyeknek, akik a szolgálat teljesíté-sével összefüggő, valamint emberi helytál-lásukkal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet elhárításában kiemel-kedő munkát végeztek, hozzájárultak a falu közbiztonságának javulásához, c.) a sportért dolgozó sportvezetőknek, sportolóknak, szakosztályoknak, csopor-toknak, kluboknak, akik hosszabb ideje eredményesen tevékenykedtek Zalakomár sportéletéért, d.) óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, akik kiemelkedő pedagógiai tevékenységükkel hozzájárultak a felnö-vekvő ifjúság sikereihez, továbbá elméleti munkásságukkal jelentős eredményeket értek el, e.) azoknak a személyeknek, akik az egés-zségügy területén kimagasló munkát vé-geztek, f.) azoknak a személyeknek, akik Zalako-már gazdaságának fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájárultak, g.) azon szakemberek, közösségek részére, akik Zalakomár környezeti állapota meg-óvása, műszaki- és agrárinfrastruktúrája  

fejlesztése érdekében kimagasló eredmé-nyeket értek el. A kitüntető díjból évente legfeljebb három adományozható.  A díszpolgári cím és a kitüntető díj ado-mányozására bárki írásban javaslatot tehet.  Kérjük, javaslataikat részletes indoklással 2016. június 20. napjáig juttassák el a hiva-talba! Az elismerések odaítéléséről a képviselő-testület a június végén tartandó zárt ülés keretében dönt.  A díszpolgári cím és a kitüntető díj az önkormányzat által rendezett falunapi ünnepség keretében kerül átadásra. 

Anyák napja 
 Óvodánkban május első napjaiban emlékez-tünk meg az év legszebb ünnepéről: az anyák napjáról.  Az apróságok már az előző hetekben nagy izgalommal készülődtek: kis kezükkel ajándékot készítettek, verseket, dalokat tanultak. A gyerekek csoportonként rövid műsorral köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat. A köszöntő végén örömmel és nagy szeretettel adták át a saját készíté-sű ajándékot és a virágot, amiért az anyu-kák és nagymamák nagyon hálásak voltak. A hagyományoknak megfelelően a Mé-hecske csoport az Idősek Otthonába is meghívást kapott erre a szép ünnepre, így az otthon lakóit is sikerült megörvendez-tetnünk rövid műsorunkkal és néhány szál virággal. 

 Örömünkre szolgált, hogy ezáltal szebbé varázsolhattuk számukra ezt a napot. Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy középső csoportos gyermekeink bátran, talpraesetten szerepeltek, s ebből rövid részletet ország-világ láthatott a Magyar Televízió Híradójában. 

HÍREK A KÖZMUNKA  
PROGRAMOKRÓL 

A 2017. február végéig tartó Mezőgazdasági Start programunkban az elmúlt hónapban igazán sok esemény történt. Kiültetésre került az a 3000 magról nevelt virág, melyek már közterületeinket, intézményeinket díszítik. 

 A virágok mellett az önkormányzat kertjei-be ültettünk és vetettünk 3000 káposztapa-lántát, 2400 paradicsompalántát, 2500 pap-rikapalántát, 100 kg burgonyát, 180 m2 cirkot. Az előző évekhez hasonlóan, idén is bővítettük a fóliasátrakat. A Kossuth utcai kertünkbe építettünk egyet, ahol már nem csak palántázás történik, hanem a növények termelését is itt végezzük. A fóliasátor min-tegy 80 m2-en ad lehetőséget paprika és paradicsom termelésére. 

 Mindezek mellett a mezőgazdasági progra-munk az, mely az Általános Iskola tankertje számára biztosította nem csak a területet, de a vetőmagot és a növények gondozásához szükséges szerszámokat is. Másik fontos közmunka programunk a Belterületi közutak karbantartása, melynek keretében elkészült az Ifjúság u. – Tavasz u.-t összekötő járda 220 m2-en, valamint a Kossuth u. – Petőfi u.-t összekötő járda 200 m2-en. Mindkét helyszínen új, térköves burkolatot készítettünk. A 20 fős térköves csapat június 1-el elkezdte a már komolyabb feladatnak ígérkező Ta-vasz utcai járda felújítását. Ez a szakasz, mely településünk egyik meghatározó része, egy minőségében jobb és esztétikusabb burkolatot fog kapni. A 2016-os évre terve-zettek között szerepel még a Rákóczi utca felújítása is, de mindeközben az önkor-mányzat már a jövő évi szakaszokat is el-kezdte előkészíteni. A programban a járdák mellett az önkor-mányzati utak padkázása is folyamatosan készül, mely eddig érintette a Széchenyi, a Ifjúság és az Attila utcát. 



+ 
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MEGÉRKEZTEK A SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK 

Gyűjtési időpontok - Zalakomár 
2016. júniustól 

Hónap Vegyes (maradék) hulladék gyűjtési napja 
Kék edény - papír gyűjtési napja 

Sárga edény - műanyag, fém, italos karton gyűjtési napja 

Június 3., 10., 17., 24. 17. 3., 17. 
Július 1., 8., 15., 22., 29. 15. 1., 15., 29. 
Augusztus 5., 12., 19., 26. 12. 12., 26. 
Szeptember 2., 9., 16., 23., 30. 9. 9., 23. 
Október 7., 14., 21., 28. 7. 7., 21. 
November 4., 11., 18., 25. 4. 4., 18. 
December 2., 9., 16., 23., 30. 2., 30. 2., 16., 30. 
 

Május hónapban kiosztásra kerültek - az előzetes igénylések alapján - a sze-lektív hulladékgyűjtő edé-nyek. A közszolgáltató és az önkormányzat a lakos-ság számára ingyenesen biztosította az edényeket, melyeket több mint 400 háztartásba. 

sikerült eljuttatni A kiosz-tás során néhányan jelez-ték, hogy az igénylés elle-nére nem kapták meg a kért edényeket, nekik kérjük a szíves türelmüket, a köz-szolgáltató tájékoztatása alapján minden igénylő hamarosan sorra fog kerül-ni. 

Fák- és madarak napja 
A fák- és madarak napja alkalmából nagycsoporto-saink a zalakarosi termál-tavat és ökopartot látogat-ták meg. Az ökopart több önálló elemből épül fel:  - legnagyobb területe a mesterségesen kialakított tó, mely a fürdő elfolyó melegvizét hasznosítja. - gyermekek nagy ked-vence a Tőzike tanösvény, mely táblákkal, játékos feladatokkal mutatja be    a védett őshonos növé-nyeket az érdeklődőknek  - fények meditációs tere - hangok pavilonja  

- mesepark játszótérrel és labirintussal - idősek aktív pihenőparkja - óriás csúszda. A tanösvény és a tópart bebarangolása után a legszó-rakoztatóbb élményt óvodá-saink részére  a játszótér birodalmának felfedezése jelentette. Sorra kipróbálták a mászókákat, hintákat, csúszdákat.  A fák- és madarak napjához kapcsolódóan, hogy hozzájá-ruljunk a természetes kör-nyezetünk megóvásához, 5 darab fenyőfát ültettünk az óvoda előtti parkba. 

 

FELHÍVÁS 
„Ami szép, az nem múlhat el, ami jó, az örökké él” 

 Végéhez közeledik az a többlépcsős procedúra, ami a kiskomáromi születésű Marton Boldizsár, Mar-cell atya boldoggá avatását szolgál-ja.  A jelenlegi eljárás szerint Vati-kánban ellenőrzik és elismerik az egyházmegyei eljárás szabálysze-rűségét. Utána többlépcsős eljárás keretében vizsgálják az összegyűlt anyagot. Az iratok alapján készí-tett összefoglaló munka az ún. positio. Először általában a törté-nészek vizsgálják az életutat. Utána a teológusok következnek. Ezután kerül az anyag a kongre-gáció bíborosaihoz. A történészek nyilatkoznak a dokumentációról, annak a teljességéről, megbízható-ságáról, hitelességéről, a teológu-sok a hősies erénygyakorlatról, életszentségről vagy a vértanúság-ról, a bíborosok összegző vélemé-nye után pedig a kongregáció  

bíboros prefektusa a pápa elé tárja az ügyet, aki - mint egyedüli bíró - meghozza a döntést az életszent-ségről. Ha vértanúról van szó, akkor ugye nincs szükség csodára a boldoggá avatáshoz, hitvalló eseté-ben viszont ekkor kezdődik meg a csodák újbóli kivizsgálása. Amíg nem zárul le az életszentségre vo-natkozó rész, addig a csodákat nem vizsgálhatják. Azok kivizsgálása is három lépcsőben történik, és ha pozitívan zárul, akkor kerülhet sor egyelőre csak a boldoggá avatásra. A hősies erénygyakorlatot, élet-szentséget csak a boldoggá avatás előtt vizsgálják, utána már nem. Ezt követően egyetlen plusz csoda felmutatására van még szükség a szentté avatáshoz. (wikipédia)  A magyar kármelita rend ezúton kéri a helyiek segítségét Marcell atya dokumentációjának kiegé-szítéséhez. Akinek van az 1900-as évek elején készült képe Kis-komáromról, esetleg magáról Marcell atyáról kérjük, keresse fel a Művelődési Ház dolgozóit, akik a fotók másolatát továbbí-tani tudják az illetékesek felé. Sajnos kevés adat áll rendelke-zésre a kiskomáromi évekről, aki teheti segítsen, a cél elérése érdekében! 
 Elérhetőség: Zalakomári Művelődési Ház (93) 386 314 kulturhaz@zalakomar.hu 

Csoportkirándulás szülőkkel a Katica Tanyán 
 Kellemes élményekkel gazdagodtak a Maci csoportos óvo-dások és kísérőik 2016.05.18-án a patcai Élményvölgyben.  Örömmel fedeztük fel az elénk táruló mesés vidéket, játék- és élménybirodalmat. Legjobban a csúszdaházban és a lövöldözős házban érezték magukat a résztvevők. Sok vidám fénykép és videó készült még a favárban, állatsimo-gatónál, gokartpályán, kiszuperált járgányoknál is. Akár a hétvégéig is maradtunk volna még… Hazautazásunkat megszakítva fagyizással zártuk a napot.  Köszönjük a támogatást! 
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IMPRESSZUM 
Komári Hírmondó – Az önkormányzat hivatalos havilapja 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. (tel.: 93/386-017, e-mail: 
info@zalakomar.hu). Felelős kiadó: Csárdi Tamás polgármester 

(e-mail: polgarmester@zalakomar.hu) Felelős szerkesztő: Csárdi-Nagy Beáta (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu) 
Szerkeszti: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, a Zalakomári Általános Iskola, a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda és a Zalakomári 

Művelődési Ház 

A ZALAKOMÁR EGYETÉRTÉS SPORT EGYESÜLET 
MÁJUSI BESZÁMOLÓJA 

LABDARÚGÁS: MEGYE II. DÉL  26. forduló: 2016.05.08. Felsőrajk SE - Flexibil Top-Zalakomár 1-5 (0-4) Gólszerzők: Zsoldos F. (69') ill. Horváth J. (35’,81’), Tóth P.Sz. (22’), Szelei L. (17’), Horváth L. (29’) Teljesen megérdemelt győzelmet aratott a bajnokesélyes Zalakomár csapata, még ilyen arányban is. U19: Felsőrajk SE - Flexibil Top-Zalakomár 1-10 (0-6) Gólszerzők: Márkus J. ill. Mutter A. 3, Ma-darász Sz. 2, Kovács K. 2, Kuti I., Horváth J., Papp G.   27. forduló: 2016. 05.15. Flexibil Top-Zalakomár - Sava-Borsfa SE 6-0 (2-0) Gólszerzők: Madarász Z. (7’,29’,65’ ), Hor-váth L. (21’), Fábián S. (70’), Szefcsik P. (80’) A meccs elejétől a hazaiak akarata érvénye-sült. Látszott a két csapat közti osztálykü-lönbség. A vendégeknek helyzetük sem volt, sőt hízelgő a végeredmény számukra. Mivel a közvetlen rivális Páka döntetlent ért el Tófejen, ezért Zalakomár labdarúgó csapata ezzel a győzelemmel 2015/2016 Megye II. Déli BAJNOKCSAPATA lett, és kiérdemel-te, hogy egy osztállyal feljebb induljon a 2016/2017 szezonban! U19: Flexibil Top-Zalakomár - Sava-Borsfa SE 6-1 (2-0) Gólszerzők: Madarász Sz. 2, Kuti I. 2, Mada-rász Gy., Horváth R. ill. Orsós K.  

2015-2016 évi megye II. dél Felnőtt aranyérmes csapata  

28. forduló: 2016. 05.22. REÁK-GÉP KFT BAKI SE - Flexibil Top-Zalakomár 0-3 (0-1) Gólszerzők: Tarnóczai G. (22’), Mutter A. (57’), Madarász Z. (69’) Aranyérem tudatában léptek pályára a vendégek ezen a napos délutánon. Talán ennek is köszönhető, hogy a Komáriak nem erőltették meg magukat ezen a talál-kozón. Alacsony színvonalú mérkőzésen félgőzzel is biztos győzelmet aratott a bajnok. U19: REÁK-GÉP KFT BAKI SE - Flexibil Top-Zalakomár 0-1 (0-0) Gólszerzők: Horváth R. Vasárnap bajnok lett a Flexibil Top-Zalakomár U19 csapata, miután idegen-ben 1-0-ra legyőzte a Bak együttesét és így kettő fordulóval a vége előtt hét pon-tos előnnyel vezet a második Gutorfölde előtt. A győztes gólt Horváth Roland a 90. percben szerezte. 

 2015-2016 évi megye II. dél  U19 aranyérmes csapata  29. forduló: 2016. 05.29. Flexibil Top-Zalakomár – Pákai VMSE 1-1 (1-1) Gólszerzők: Mutter A. (12’) ill., Pozsgai N. (8’) Találkozó folyamán látszott mindkét csapaton, hogy nem erőltetik meg magu-kat, közepes színvonalú mérkőzést láthat-tak a nézők. Összességében a látottak alapján a döntetlen inkább a vendégeknek volt elfogadható. A mérkőzés után ünne-pélyes keretek között megtörtént a Zala-komári felnőtt és ifjúsági csapatok érem-átadása. U19: Flexibil Top-Zalakomár – Pákai VMSE 9-1 (4-0)  

Gólszerzők: Horváth J. 2, Madarász Sz. 2, Horváth R., Kovács K., Kuti I., Czoffer M. ill., Orsós B. 

  MAGYAR KUPA 
6. forduló: 2016.05.18. Flexibil Top-Zalakomár (megye II.) - Femat Csesztreg SE (megye I.) 1-1 (0-0)  Gólszerzők: Madarász Z. (72’) ill., Elek Zs. (54’) Kiállítás: Kasza K. (90+4.), Nemsics B. (90+4.) mindkettő Femat Csesztreg SE  Szép számú nézősereg látogatott ki ezen a délutánon. Várhatóan a vendégek diktálták a tempót, míg a Komáriak zártan olykor ke-ményen védekeztek megmutatva, hogy nem véletlen jutottak el idáig a Magyar kupában. A második játékrészben nagyobb tempóra kapcsolva a vendégek megszerezték a veze-tést egy „ajándék” gólnak köszönhetően. De a hazaiak nem adták föl küzdöttek az egyen-lítésért. Ennek eredménye a 72. percben meglett mikor is Madarász Zoltán 25 méte-res „bomba” szabadrúgás góljával egyenlítet-tek. A mérkőzés hátralévő része Csesztregi rohamokkal és Zalakomári védekezéssel telt. Sőt a meccset a hazaiak eldönthették volna a maguk javára, ha néhány perccel a mérkőzés vége előtt Horváth László nem hibázik ordító helyzetben. Így az eredmény már nem válto-zott. A negyedik megye első osztályú csapa-tott búcsúztatva, nem kis bravúrt végrehajt-va, Zalakomár csapata a Magyar Kupa dön-tőjébe jutatott! 
 

 Papp Gábor 


