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Az önkormányzat hivatalos havilapja 
KOMÁRI HÍRMONDÓ 

KÉMÉNYSEPRÉS 2017-BEN 

A változás minden természetes 
személy tulajdonában lévő ingat-
lanhoz kapcsolódó égéstermék-
elvezetőt és minden gyűjtőké-
ménnyel épült társasház osztat-
lan közös tulajdonban lévő ké-
ményét érinti. Az új törvény és 
annak végrehajtási rendeletei a 
kéményseprő ipari tevékenység 
hosszú távú, zavartalan ellátásá-
nak biztosítása, az emberi élet 
védelme, a vagyonbiztonság, 
továbbá a természeti és épített 
környezet levegőtisztaságának 
védelme, a klímavédelem, az 
energiahatékonyság, valamint a 
károsanyag-kibocsátás csökken-
tése érdekében készültek. A 
törvény pontosan meghatározza, 
mely kéményseprési feladatokat 
kell a sormunka keretében ellát-
ni. A sormunka alkalmával elle-
nőrzi az ingatlanhoz tartozó 
kémény vagy kémények és a 
hozzátartozó összekötőelemek 
műszaki és biztonsági állapotát, 
tömörségét, átjárhatóságát, tisz-
taságát, a tisztítóajtó záródását. 
Ha szükséges, a tisztítást azonnal 
elvégzi. A tevékenység fontos 
eleme, hogy a szakember elle-
nőrzi, nem áramlik-e vissza a 
szén-monoxid, valamint felméri 
a helyiségek légáramlási viszo-
nyait módosító egyéb tényező-
ket. Alapesetben minden égés-
termék-elvezetőt évi egy alka-
lommal ellenőriz a kéményseprő. 
Ez alól a gáznemű anyaggal 
üzemelő és a zárt égésterű tüze-
lőberendezésekhez tartozó ké-
mények képeznek kivételt, ezek 
esetében kétévente egyszer kell 
az ellenőrzést elvégezni. A tör-
vény lehetőséget ad a kémény-
seprőnek, hogy amennyiben az 
égéstermék-elvezető műszaki 
állapota miatt azt szakmailag 
szükségesnek ítéli meg, több 
ellenőrzést írjon elő.  

A sormunkák kiírásától eltérő, 
gyakoribb kéményellenőrzést 
megrendelés útján és költségté-
rítés ellenében az ügyfél is 
kezdeményezheti. Az égéster-
mék-elvezetőhöz kapcsolódó 
hibák megállapítása a kémény- 
seprő feladata. Ilyen esetben a 
kéményseprő megtiltja az égés-
termék-elvezető használatát a 
hiba kijavításáig. A kémény-
seprő a tiltás tényéről és a hiba 
elhárításának elmulasztásáról a 
tűzvédelmi hatóságot kötelező-
en értesíti. A kéményseprő 
ipari szerv feladata ellátási 
területén a kémények és  
 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ kéményseprői látják el a kéményellenőrzési és tisztítási 
tevékenységet a lakosság körében 2017. január 1. naptól. 

Téli 

csúszásmentesítés 
 
Felhívjuk a lakosság figyel-
mét a téli csúszásmentesítés 
egyik legfontosabb szabályá-
ra a térköves burkolatoknál.  
 
A síkosság-mentesítésnél al-
kalmazott anyag kiválasztásnál 
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 bur-
kolatnak, sem a növényeknek. 
Megkérjük a Tisztelt Lakossá-
got a téli csúszásmentesítés 
alkalmával kerüljék el a só 
használatát az újonnan elké-
szült térkövezett járdaszaka-
szokon, helyette alkalmazzanak 
homokot, hamut vagy esetleg 
apró szemcseméretű kavicsot. 

 
Segítő közreműködésü-
ket előre is köszönjük! 

kéménytulajdonosok adatbázi-
sának vezetése, folyamatos 
frissítése. A törvényben előír-
tak alapján tehát az ingatlan 
használója az ellenőrzés során 
köteles a kéményseprő ipari 
szerv képviselőjének megadni 
az ingatlan címadatait, szemé-
lyes adatait valamint, az ingat-
lanba bejelentett gazdálkodó 
szervezet adatait. A kémény-
seprő az életünk védelméért és 
a környezetünkért dolgozik. Az 
ellenőrzések alkalmával napi 
munkáját végzi. Segítse őt 
ebben és akkor „szerencsét 
hoz”! 

Zalakomárban a sormunka 
ütemterve a következőkép-
pen alakul: 
2017. szeptember 10-től 2017. 
szeptember 30-ig várható! 
A sormunka ingyenes lesz 
azon magántulajdonban lévő 
ingatlanhoz kapcsolódó ké-
mények tekintetében, amely 
ingatlanban nincs bejelentett 
vállalkozás, egyéni vállalko-
zó, civil szervezet, és a ké-
ményseprő ipari szerv által 
felajánlott első két időpont 
egyikében sikerül elvégezni 
az ellenőrzést. 

KÖZÖS ÜNNEPLÉS 

 
A Művelődési Ház csoportjai a helyi óvodásokkal, iskolásokkal, 

és énekesekkel együtt ünnepeltek a kultúrház karácsonyi rendez-
vényén. Minden fellépő és segítő munkáját ezúton is köszönik a 

szervezők. 
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FAKIVÁGÁS 
ZALAKOMÁRBAN 

 
Értesítjük a lakosságot, hogy 
településünkön az Árpád és 
a Kossuth utcákban az E.on 
Gázhálózati Zrt. felszólításá-
ra a gázvezetékek biztonsági 
övezetén belül (a járda mel-
lett) elhelyezkedő vérszilva 
fákat az önkormányzatnak 

ki kell vágnia. 
A munkálatokat előrelátha-

tólag 2 héten belül  
megkezdjük, kérjük  
szíves megértésüket! 

SULI HÍREK 

Mikulás nap 
December 6-án délelőtt 
ellátogatott iskolánkba a 
Mikulás, aki krampuszai 
kíséretében végigjárta az 
osztályokat. Az alsós diá-
koknak csomagot, a felső-
söknek és az iskola dolgozó-
inak pedig szaloncukrot 
osztogatott. Ezen a napon 
délután került sor a felsősök 
hagyományos Mikulás  

bulijára is, amelyet idén egy 
közös futás előzött meg. A 
legtöbb diák Mikulás-
sapkával a fején teljesítette a 
kijelölt távot, és futotta 
végig az iskola környéki 
utcákat. Az elsőnek beérkező 
fiú és lány jutalomban ré-
szesült. 
A buli az ebédlőben folyató-
dott, ahol mindenki kedvére 
kimulathatta magát. 

Közös ünneplés 
Decemberben, az utolsó 
tanítási napon került sor 
iskolánkban a közös kará-
csonyi ünnepségre. A nagy-
szabású, bensőséges hangu-
latú műsorban iskolánk 
tanulóin kívül a pedagógus 
énekkar is részt vett, elő-
adásukkal emelve az ünne-
pély fényét. 
A diákok egy jelenetbe 
ágyazva adtak elő téli és 
karácsonyi verseket, tánco-
kat, dalokat.  A műsorban 
közel ötven tanuló szerepelt 
 

és szinte minden évfolyam 
képviseltette magát.Az ün-
nepségen iskolánk diákjain 
és dolgozóin kívül számos 
vendég is részt vett a külön-
böző helyi és megyei civil 
szervezetek képviseletében, 
valamint a Zalakomári 
Óvoda nagycsoportosai. 
A rendezvény zárásaként 
Szakáll Tibor, iskolánk igaz-
gatója ünnepi beszédében 
megosztotta a résztvevőkkel 
Dr. Turi-Kovács Béla or-
szággyűlési képviselő levél-
ben küldött jókívánságait is. 

Szépírásból 
versenyeztek 
December elején rendezték 
meg iskolánkban az orszá-
gos szépírási verseny iskolai 
fordulóját, amelyen közel 
harminc tanuló vett részt. A 
legügyesebben szereplő 
diákok jutalomban részesül-
tek. 
 
Eredmények: 
 
1.-2. osztály: 

1. Szabó Adrienn Alíz 2.b 
2. Bogdán Amanda 2.a 
3. Horváth Kristóf János 2.a 
 
 

3.-4. osztály: 
1. Neubauer Evelin 4.b 
2. Tinó Letícia 4.b 
    Bogdán Erika 4.a 
3. Köncz Martin 3.b 
 
5.-8. osztály: 
1. Kovács Ibolya 8.a 
2. Bogdán Eszter 5.a 
3. Bogdán Barbara 6.b 

 

 

ADVENT AZ ÓVODÁBAN 

Ádventi koszorúnkon a második 
gyertyát rendhagyóan, 2016.12.06-án 
kedden gyújtottuk meg Marton 
Józsefné alpolgármester asszony 
közreműködésével.  
Ez alkalomból a Zalakomári Általá-
nos Iskola tehetséges diákjai énekkel 
és bábműsorral lepték meg óvodása-
inkat.  
A délelőtt folyamán a gyerekek 
nagy izgalommal várták a Mikulást, 
kinek puttonyából mindnyájuk 
részére jutott ajándék. Csoporton-
ként verssel, énekkel köszönték meg 
a „Nagyszakállú” jóságát. 

 
2016.12.12-én Varga Zoltánné óvo-
davezető gyújtotta meg a harmadik 
adventi gyertyát. Az óvónők kis 
kórusa karácsonyi dalokat énekelve 
tette színesebbé a gyermekek számá-
ra az alkalmat. 
 
A Méhecske nagycsoportosok a 
Betlehemi történetet dolgozták fel. 
Műsorukkal ellátogattak  
a Zala Megyei Idősek Otthonának 
lakóihoz, az Aranytölgy Otthon két 
klubjába, a Szentháromság római 
katolikus templomba, továbbá részt 
vettek községünk karácsonyi ünnep-
ségén a Művelődési házban. 
 

 

2016.12.20-án amíg a gyermekek 
a délutáni pihenőjüket töltötték a 
szülői munkaközösség tagjai 
feldíszítették az óvoda kará-
csonyfáját. 16.00 órától tartottuk 
meg a hagyományos Gyertya-
gyújtó ünnepségünket. A hatal-
mas fenyő alatt a meghívott 
vendégek, szülők, illetve az óvo-
da dolgozói és gyermektársaik 
előtt meghitt hangulatban került 
sor a nagycsoportosok Betlehemi 
játékára. 

 

A fenyő alatt minden csoport 
talált ajándékot a fenntartó jóvol-
tából. Baranyai József egyéni 
vállalkozó pedig szaloncukor 
adományával lepte meg a gyere-
keket. 
 

 

Advent időszaka eseményekben bővelkedett az óvodában. Az intéz-
mény dolgozói arra törekedtek, hogy ez az időszak az egymásra oda-
figyelésről, a szeretetről, gondoskodásról szóljon. A csoportokban 
szorgos kis kezek segítettek az óvónéniknek, dadusnéniknek a cso-
portok ünnephez méltó díszítésben. A gyermekek viaszgyertyát, mé-
zeskalácsot és apró ajándékokat készítettek csoportos formában. 
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ZALA MEGYEI LABDARÚGÁSÉRT-DÍJ 

 
Első sor a díjazottak: Tóth-Pajor Mátyás, Farkas István (játékvezető küldő), 

Dr. Vértényi Jenő (fellebbviteli biz. elnöke). 
Hátsó sor: Józsi György (ZMLSz elnöke), Preisinger Sándor  

(ZMLSz társadalmi elnök) 
 

Tóth-Pajor Mátyás sportpályafutása 
és eddigi munkássága: 

Zala megyében hagyomány, hogy 
minden év végén közgyűlés keretein 
belül elismerik azon sportszakemberek 
munkáját, akik a labdarúgásban tevé-
kenykedtek és sokat tesznek azért, 
hogy a zalai labdarúgás fejlődjön, s 
nekik jár ilyenkor a Zala Megyei Lab-
darúgásért-díj. 2016 decemberében 
három személy kapott kitüntetést 
munkájáért. Ezen neves elismerésben 
részesült  
 

Tóth-Pajor Mátyás Zalakomár Sport-
egyesületének elnöke is.A labdarúgó 
szövetség igazgatója, Józsi György a 
ceremónia keretein belül értékelte a 
Zala megyei labdarúgás 2016-os évét, 
majd kiosztotta a kitüntetést, miköz-
ben Zalakomár elnökének tevékenysé-
geit ismertetve méltatta munkáját, 
amivel nemcsak saját területének, de a 
megye labdarúgásának fejlődését is 
elősegítette. 
 

14 évesen, 1967-ben 
kezdett el focizni Ko-
márváros ifjúsági csapa-
tában, majd a Komárvá-
rosi csapat megszűnésé-
vel a Kiskomáromi egye-
sületben sportolt. Katona 
évei után 1976-ban Zala-
karosba igazolt, ahol 
megnyerték  a városkör-
nyéki bajnokságot és 
feljebb léptek. Majd egy 
év elteltével Zalakaros és 
Galambok sportkör ösz-
szevonásával Galambo-
kon folytatta a futballt. 
Aktív pályafutását 1980-
ban fejezte be. 
2004-ben a település 
felkérte a Sportegyesület 
vezetésére. Ekkor három 
szakosztállyal működött 
a Sportkör. Ebben az 
időben Zalakomár labda-
rúgása régi hírnevével 
ellentétben, hullám-
völgyben volt. Elképzelé-
se egy, a helyi játékosok-
ból álló, stabil megyei 
csapat felépítése volt. Jól 
látta meg, hogy a siker 
felé vezető út első lépése-
iként a fegyelemben és a 
szakképzésben kell vál-
toztatni a szakosztály 
háza táján. Ebből a cél-
ból szakképzett UEFA B 
edzői végzettséggel ren-
delkező szakembert 
bízott meg. 2006-ban 
Zalakomár feljutott a II. 
osztályba és stabil tagja 
lett  a megyei labdarú-
gásnak. 

2016 fontos évszám 
településünk sportjá-
ban, amikor a megyei 
II. bajnokaként a falu 
története során először 
került a helyi labdarúgó 
csapat a megyei I. osz-
tályba, valamint az 
egyesület csapata má-
sodszor került fel a 
Magyar kupa országos 
főtáblájára. Itt nagy 
megtiszteltetés érte a 
sportkört, mikor is az 
NB I-ben szereplő 
Gyirmót FC Győr lab-
darúgó csapatát fogad-
hatta. 2016-ban minden 
idők legtöbb labdarúgó-
ja lett a falunknak. 
Eddigi tevékenysége 
során látványosan 
fejlődött a sporttelep is, 
ugyanis többek között 
öltöző felújítása, klub-
helyiség építése, labda-
fogó hálók, új kispadok 
és rengeteg sporteszköz 
kerültek kivitelezésre és 
beszerzésre. 
Kiemelten fontosnak 
tartotta és tartja, hogy 
szülőfaluja jó hírben 
tűnjön ki területi, me-
gyei és országos szinten 
is, a megye labdarúgá-
sában nagy tiszteletnek 
örvend, mára elmond-
ható, hogy ezen elisme-
réssel elérte legfőbb 
célját, sokat köszönhet 
neki Zalakomár! 
 

IDŐSEK NAPJA  

 
https://www.facebook.com/zalakomar/ 


