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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

I HÍR  

Jön a Mikulás 
zenés mesejáték a Művelődési Házban 
 

Pukedli és Nokedli, a két rosszcsont Krampusz már megint 
érdemtelenül akarja megszerezni a Mikulás ajándékait. Számta-
lan cselükkel mégsem érnek célt, mert az erdő állatai és a Jég-
madár a Mikulás segítségére sietnek. Na, persze a Mikulást sem 
kell félteni, mert a gyerekekkel csapdát állítanak a rossz Kram-
puszok leleplezésére. Az ismert, megzenésített mikulás-dalok 
interaktív játékká változtatják a kalandos történetet a látvá-
nyos, hófödte erdei környezetben, s végül mindenki elnyeri 
jutalmát, a Krampuszok a virgácsot, a gyerekek és az erdő bá-
jos lakói pedig a megérdemelt ajándékokat. 

 

Szeretettel várunk mindenkit a  
Jön a Mikulás  

című előadásra  
2016. december 6-án, 17 óra 30-kor 
 a Zalakomári Művelődési Házba! 

 

A belépés ingyenes! 
 

1956-os emlékmű  
avatása 

 

 
 

Önkormányzatunk a Közép- és Kelet- Európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapít-
vány által kiírt 1956-os Büszkeségpont pályázaton 
4.318.000 Ft-ot nyert. A támogatásból az 1956-os 
forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcso-
lódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek 
és áldozatoknak emléket állító emlékművet építte-
tett. Az emlékművet a Litracon Kft. készítette, ami 
4 db 2 m magas vasbeton pillérből áll. Az elemekbe 
pixelbetonból készült az 1 9 5 6-os felirat került.  
Az október 23-án tartott ünnepségen dr. Háda 
László plébános úr felszentelte az emlékművet, 
majd egy meghitt műsor keretein belül emlékez-
tünk az 1956-os eseményekre. 
Ezúton is köszönjük a színvonalas műsort a Műve-
lődési Ház, az Óvoda és az Iskola dolgozóinak. 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK IGÉNYBE VÉTELE 
Zalakomárban év elején a Marcali és Térsége Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. szelektív hulladékgyűjtő 
edények díjmentes használatba adásáról küldött ki 
szerződéseket a háztartásokba, tájékoztató anyag-
gal együtt. A szolgáltató 2016. április 1-jéig kérte a 
szerződések beérkezését, amennyiben igénybe 
kívánták venni a felkínált szolgáltatást. A határidő 
után beérkezett szerződéseket is feldolgozta a köz-
szolgáltató, és az igényelt edényeket házhoz szállí-
tották augusztusig. A szolgáltató azt a tájékoztatást 
adta számunkra, hogy az augusztustól beérkező 
szerződésekben szereplő hulladékgyűjtőket már 
nem szállítják ki. Önkormányzatunk vállalta, hogy 
a 2016. december 31-éig beérkező szerződésekben 
szereplő adatoknak megfelelően kiszállítja a lakos-
ságnak a feltűntetett hulladékgyűjtőket. 

A 2017-től beérkező szerződések 
ügyében már a Szolgáltató telephelyén 
kell érdeklődni (MTKSZ Marcali és 
Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
8700 Marcali Dózsa György u. 1.) és a 
szelektív gyűjtőedények házhoz 

szállítását az igénybe vevőknek kell 
megoldania. Megértésüket köszön-
jük! 
 

Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzata 
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2016. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA 
VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 

  
A belügyminiszter döntött a Magya-
rország 2016. évi központi költségve-
téséről szóló 2015. évi C. törvény 1. 
melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet „18. A helyi ön-
kormányzatok szociális célú tüzelő-
anyag vásárlásához kapcsolódó ki-
egészítő támogatása” jogcím alapján 
nyújtható szociális célú tűzifavásár-
láshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatásáról. A döntés alapján Zalako-
már Nagyközség Önkormányzata 
2016. évben 201 m3 jóváhagyott tűzi-
fa mennyiség beszerzésére jogosult, 
ennek keretében 3.829.050 Ft összegű 
támogatásban részesült. 
 
Ezzel kapcsolatosan a Képviselő-testület 
2016.11.07-ei ülésén a 21/2016. (XI.8.) „A 
szociális célú tűzifa vásárlásához kapcso-
lódó támogatásról” szóló rendeletét 
megalkotta. A rendelet hatálya kiterjed a 
szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott személyekre.  
 

A rendeletben szabályozott támogatás megál-
lapítására a szociális gondoskodás helyi sza-
bályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben foglalt eljárási rendelkezéseket 
kell alkalmazni.A szociálisan rászorulók 
részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa bizto-
sításához természetbeni ellátás formájában 
támogatás nyújtható. Elsősorban az a háztar-
tás részesíthető természetbeni ellátásként 
adható szociális célú tűzifa támogatásban, 
ahol  
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 
aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak 
járadékára jogosult, vagy a szociális gondos-
kodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet szerinti települési 
támogatásra (e támogatások közül különösen 
lakhatási támogatásra) jogosult személy él, 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény-
ben szabályozott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelnek,  
c) valamint ahol létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe kerültek, illetve idő-  
 

szakosan bekövetkezett vagy tartósan 
fennálló létfenntartási problémákkal 
küzdenek, feltéve, ha a kérelmező ház-
tartásában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének a 
150 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át, 
vagyona nincs és a lakásának fűtését 
fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel 
biztosítja.  
A szociális célú tűzifa támogatásról, a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igény-
bevett ellátás visszatérítésének elrende-
léséről, illetve méltányosságból történő 
elengedéséről a Képviselő-testület jogo-
sult dönteni. Szociális célú tűzifa támo-
gatás ugyanazon lakásra csak egy jogo-
sultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és családok szá-
mától.  
A támogatás iránti kérelmet a Zalakomá-
ri Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet 
benyújtani a „Kérelem rendkívüli telepü-
lési támogatás (szociális tűzifa) megálla-
pításához” elnevezésű formanyomtatvá-
nyon 2016. november 20. napjáig. 

JÁRDAKÉSZÍTÉS 
A 2016. évi járási startmunka 
Belterületi közutak karbantar-
tása mintaprogram keretein 
belül 30 közfoglalkoztatott dol-
gozik a zalakomári járdák 
rendbetételén.  
 
Jelenleg a pályázat programtervében 
idei évben utolsó szakaszként feltűnte-
tett Rákóczi utca térkövezése zajlik. Az 
év során elkészítették az Ifjúság - Ta-
vasz utcák járdaszakaszát 170 m-en, a 
Kossuth - Petőfi utcák járdaszakaszát 
150 m-en és a Tavasz utca járda szaka-
szát az Attila utca bejáratától a focipá-
lya elejéig. Az utóbbi szakasz befejezé-
se a Komárvárosi temető bejáratáig 
áthúzódik a jövő évre. A járdák mellett 
elkészült az Önkormányzati Hivatal 
előtti parkoló és az épülethez tartozó 
bejárati szakasz is. 

 

A Rákóczi utca teljes szakasza térköves 
burkolatot kap, ám a tél beköszöntével 
nem biztos, hogy az idén a munkálato-
kat teljes mértékben be tudjuk fejezni. 
Ehhez kapcsolódóan felhívjuk a lakos-
ság figyelmét a téli csúszásmentesítés 
egyik legfontosabb szabályára a térkö-
ves burkolatoknál. A síkosság-
mentesítésnél alkalmazott anyag kivá-
lasztásnál az árfekvésen kívül vegyék 
figyelembe azt is, hogy melyik az a 
vegyszer, ami nem árt a burkolatnak és 
a növényzetnek sem. 
 

A közvetlen sózás ugyanis nem 
használ sem a térkő burkolatnak, 
sem a növényeknek. 
 

Megkérjük a Tisztelt La-
kosságot a téli csúszás-

mentesítés alkalmával ke-
rüljék el a só használatát 
az újonnan elkészült tér-
kövezett járdaszakaszo-

kon! 
 

Segítő együttműködésü-
ket előre is köszönjük! 

 
 

 

Zalakomár Nagyközség  
Önkormányzata 

 



3            Komári Hírmondó               2016 november 

MEGÚJUL AZ ADY UTCAI 

ORVOSI RENDELŐ 
 
Az Önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására 29.925.017 Ft 
támogatást kapott az Ön-
kormányzat, amit az Ady 
utcai háziorvosi rendelő és 
védőnői tanácsadó épületé-
nek rendbetételére fordí-
tunk. 
 A felújítás során az épület 
megsüllyedt alapjának felújítá-
sa, szigetelése, a falak külső 
javítása, a nyílászárók cseréje 
mellett a tetőszerkezet felújítá-
sára is sor kerül. Mindezek 
elvégzéséhez az Önkormány-
zat még 1.575.000 Ft önerőt is 
biztosít. 
A felújítási munkálatok no-
vember elején el is kezdődnek 
és előreláthatólag az időjárás 
függvényében 2017. április 30-
ig fog elhúzódni. Ahhoz, hogy 
a rendelés zökkenőmentesen 
folytatódhasson a megszokott 
időpontokban november 7-től 
az Önkormányzat épületében 
kap helyet a háziorvosi ellátás 
illetve a védőnői tanácsadás. 

Megértésüket előre is  
köszönjük! 

DR. HAJDU GÁBOR HÁZIOR-
VOS  
Elérhetőség:  
06-20/238-9196, 93/386-205, 
93/386-017/19 mellék 
Rendelés november 7-től:   
Zalakomár, Tavasz u. 13.  
(Hivatal épületének alsó szint-
je) 
Hétfő: 8:00 – 12:00 
Kedd: 11:00 - 15:00 
Szerda: 8:00 – 10:00 (iskola 
egészségügy) 
10:00 – 14:00 
Csütörtök: 8:00 – 12:00 
12:00 – 14:00 (csecsemő és 
kisgyermek tanácsadás) 
Péntek: 8:00 – 12:00 
TOMAI HELGA VÉDŐNŐ 
Elérhetőség:  
06-30/430-6450,  
93/386-017/20 mellék 
Rendelés november 7-től:   
Zalakomár Tavasz u. 13. 
(Hivatal épületének alsó szint-
je) 
Hétfő - Péntek: 8:00 – 10:00 

Ovi-hírek 
CSALÁDI NAP AZ  

IDŐSEK OTTHONÁBAN 
 
Óvodánk Méhecske nagycsoportosai 
népi játékfűzéssel ajándékozták meg 
az Idősek Otthonának lakóit az itt 
megrendezett családi napon. 
 

 
 
Az őszi dalosjátékok, zalai táncok, gyer-
mekeink jókedve vidámságot loptak az 
otthon lakóinak mindennapjaiba. 
Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket 
az idősek szeretetére, tiszteletére nevel-
jük, s ez az alkalom illetve a készülődés 
remek lehetőség volt erre. 
A kölcsönös együttműködés jeleként az 
otthon dolgozói és lakói finom falatokkal 
vendégelték meg óvodásainkat. 
 

ÁLLATOK VILÁGNAPJA 
 

Óvodánkban 2016.10.04-én ünnepeltük 
az állatok világnapját. A csoportokban a 
gyermekek az óvónők irányításával 
sokat beszélgettek a háziállatok tartásá-
ról, gondozásáról és az állatvédelemről.  
 

 
 
Délután a Zalakomári Állatbarátok szerveze-
tének alapítója, aktív tagja Jánoki Veronika 
beszélgetett nagycsoportosainkkal az állat-
védelemről.  
A gyerekek nagy örömére elhozta magával 
Prüntyike nevű kutyáját is, akinek segítsé-
gével még jobban sikerült tudatosítania a 
gyerekekben az elmondottakat.  
Sajnos a tervezett állatsimogató az esős 
időjárás miatt elmaradt. 

ZENE VILÁGNAPJA 
Október 7-én a Zene világnapja okán 
zenés délelőttöt tartottunk óvodánkban. 
 

 
Nagy Jolán és Poór Györgyné a Péczely Attila 
Népzenei Csoport két kiváló citerása tisztelte 
meg intézményünket remek műsorával. A 
gyönyörű dallamok hallgatásán túl a kicsik 
táncolhattak is, illetve ki is próbálhatták  
a hangszereket. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindket-
tejüknek a lelkesedést, mellyel a gyermekek 
napját szebbé varázsolták. 

MÚZEUMLÁTOGATÁS 
 

Október 18-án az óvodások múzeumlá-
togatásának megszervezésére kiírt pá-
lyázat keretében óvodánk Süni és Mé-
hecske csoportja ellátogathatott a nagy-
kanizsai Thúry György Múzeumba, ahol 
múzeumpedagógiai foglalkozáson vet-
tünk részt. 
 
A gyerekek izgatottan várták a kirándulást. 
Érdeklődve, kíváncsian figyelték Bea nénit, 
aki az őskőkori emberek életmódjáról, szo-
kásairól, öltözetéről mesélt a gyerekeknek.  
Később az apróságok felpróbálhatták az 
akkori „ruhadarabokat”, gyurmából külön-
böző edényeket formázhattak, horgászhattak 
és még a tűzgyújtás technikáját is kipróbál-
hatták. 
Sok ismerettel, élménnyel gazdagodva tér-
tünk haza. A projekt keretében ősszel még 
egy, tavasszal még két alkalommal látoga-
tunk el a múzeumba. 
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Asztalitenisz: 
5. ford.: Hévíz Sk – Zalakomár ESE 9:9 
6. ford.: PÉCS TE PEAC – Zalakomár ESE 13:5 
Labdarúgás: 
Megye I. felnőtt bajnoki eredmények: 

Megye I. U19 bajnoki eredmények: 

 Megye I. U16 bajnoki eredmények: 

 

Sporteredmények KI TUD TÖBBET OLVASNI PÁLYÁZAT 

Kedves Olvasó Barátunk! 
 
Nagy örömünkre szolgál, hogy 
az elmúlt évek sikere és a le-
hetőségek alapján, immáron 
ötödik alkalommal hirdeti 
meg a Zalakomári Művelődési 
Ház a Ki tud többet olvasni 
pályázatot. 
 
A pályázat célja az olvasás népszerű-
sítése minél szélesebb körben, olva-
sóvá nevelés, nyitottság kialakítása 
az igényes olvasmányok felé, olvasó-
közösség kialakítása, amelyben szem 
előtt tartjuk egymás véleményét. A 
játék közösségi színtere a Ki tud 
többet olvasni facebook oldal.  
https://www.facebook.com/kitudtob
betolvasni/ 
 
Kik jelentkezhetnek a játékra? 
Bárki, aki tud olvasni. 
 
Korcsoportok: 
• alsósok 
• felsősök 
• középiskolások 
• felnőttek 
 
Mi a feladat? 
Feladat adott idő alatt minél több 
könyvet olvasni. A pályázónak 5 
hónap áll a rendelkezésére, hogy 
annyi könyvet elolvasson, amennyit 
tud.  Az nyer, aki a legtöbb oldalt 
olvassa el. 
 
A pályázat időtartama: 
2016. november 15. – 2017. április 15.
  
A versenyzők regisztrálnak játékunk 
weboldalára, ahol létrehozzák az 
aktuális olvasmány adatlapját. Ide 
kell feltölteni a szerzőt, címet, oldal-
számot, értékelést. Minden mező 
kitöltése kötelező! 
http://kitudtobbetolvasni.hu/ 
Olyan szöveges értékeléseket vá-
runk, amik kedvet adhatnak mások-
nak is a könyv elolvasásához, illetve 
olyan kritikákat, amik rávilágítanak  

arra, hogy a pályázónak miért nem 
tetszett az adott mű, de nem riaszt-
ják el a többieket a könyvtől. A 
legjobb értékeléseket közzé tesszük 
facebook oldalunkon is  
 
Mit lehet olvasni? 
A képregényeken, mangákon kívül 
minden könyvolvasást elfogadunk, 
és bízunk abban, hogy mindenki 
lelkiismeretesen készíti el havi listá-
ját olvasásairól. Bármilyen nyelven 
írt könyvek olvasását elfogadjuk, de 
az értékelést magyarul kérjük. Ol-
vasni lehet saját választás szerint, 
illetve a bónusz könyvek közül.  
 
Mik azok a bónusz könyvek?  
Az idén is lehet bónusz pontokat 
gyűjteni. A Zalakomári Művelődési 
Ház és a verseny facebook oldalán 
minden hónap 15-én közzé teszünk 
10 könyvet (minden korcsoportnak 
külön), aminek az elolvasása az 
adott hónapban duplán számít: két 
könyvnek, és dupla oldalszámnak. 
A hónap könyvei közül annyit ol-
vashatnak el a pályázók, amennyit 
szeretnének, minden elolvasott 
bónusz könyvet duplán számítunk! 
A bónusz könyvek közül a verseny-
ző egy darabot választhat korcso-
portján kívül is. (Például egy alsós 
választhat egy darab felsősöknek 
szóló bónuszkönyvet az adott idő-
szakra vonatkozóan). A bónusz-
könyveket csak abban az időszak-
ban számítjuk duplán, amire meg-
hirdetésre kerülnek! 
 
Mikor lehet csatlakozni a játék-
hoz?  
November 15 és április 15 között 
bármikor.  
 
Díjazás   
Minden korcsoportban az első 3 
helyezett kerül díjazásra. 
 
Bővebb információ: 
Zalakomári Művelődési Ház 
kulturhaz@zalakomar.hu 

 
 

A Péczely Attila Népzenei Csoport idén  
mindenszentekkor is megemlékezett névadójáról. 


