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Zalakomár Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete minden év májusában 
dönt arról, hogy kik azok a 
személyek, akik kiérdemelik az 
önkormányzat és a település 
elismerését. 
 
Idei évben két javaslat érkezett a 
testülethez. Egy Zalakomárért 
kitüntető díjra és egy a díszpolgá-
ri címre. 
Zalakomár Nagyközség Önkor-
mányzata 66/2017. (V.29.) sz. 
képviselő-testületi határozatával 
Lakner Lajos nyugdíjas iskola-
igazgató részére a településen 
végzett több évtizeden át tartó 
kiemelkedő pedagógiai munkájá-
ért, valamint a település önkor-
mányzatában végzett tevékenysé-
géért a „Zalakomárért” Kitüntető 
díjat adományozta. 
Lakner Lajos nyugalmazott isko-
laigazgató személyét szinte min-
den a településen lakó ismeri. 
Több generáció is nevelkedett a 
kezei alatt, akik nemcsak az isko-
lai tudást kapták tőle, hanem az 
életre való felkészülést is.  
Pályája Zalakomárban 1971-ben 
kezdődött, pedagógusként. 1979 és 
83 közötti rövid nagykanizsai  
kitérő után 1984-től mint iskola-
igazgató kezdte meg munkáját, 
melyet nyugdíjazásáig, 2010-ig 
látott el. 
Kitűzött céljaiban többek között 
az alábbi irányelveket fogalmazta 
meg: 
- olyan iskolai légkör 
megteremtése, amiben a diákok 
jól érzik magukat 
- az iskolának minőséget 
kell nyújtania, úgy feltételekben, 
mint szakmaiságban 
- olyan önálló személyisé-
gek nevelése, akik rendelkeznek a 
korszerű alapműveltséggel,  
- mobilizálható tudással, 
szilárd erkölcsi normákkal és a 
megfelelő jövőképpel 
Szakmai tudását folyamatosan 
bővítette, több diplomával, 

megannyi képesítéssel rendel-
kezik, így elmondhatjuk, hogy 
nem csak a tanítás, hanem a 
tanulás is az élete része volt. 
Pedagógiai munkája mellett 
önkormányzati képviselőként 
is példaértékűen munkálko-
dott településünkért.  
 

Lakner Lajos Zalakomárért 
kitüntető díjazása mellett az 
Önkormányzat képviselő-
testülete Böröcz József mun-
kásságát ismerte el Posztu-
musz Zalakomár Díszpolgára 
címmel. 
Zalakomár Nagyközség Ön-
kormányzata 65/2017. (V.29.) 
sz. határozatával Böröcz József 
részére Posztumusz Zalako-
már Díszpolgára címet ado-
mányozta, aki egész életében a 
magyarságot szolgálva, tevé-
kenységével példát állított a 
jelen és az utókor elé, öregbít-
ve ezzel is településünk hírne-
vét. 
A Kiskomáromban nevelke-
dett Böröcz József kényszerű 
emigrációja a háború végén 
igencsak kalandosan kezdő-
dött. A Keleti-Kárpátokban, az 
oroszok ellenni csatározások-
ban megsérült, magyar és 
német katonákkal egy bécsi 
hadikórházba került. Az oro-
szok előrenyomulása elől a 
sebesülteket nyugat felé 

szállították, mígnem Bajoror-
szágban amerikai hadifog-
ságba esett, ahonnan egy 
barátjával megszöktek. 
Haza már nem tért, Svájcban 
telepedett le, és kitanulta a 
szabó mesterséget. 1950-ben 
belépett a Svájci Keresztény 
Szakszervezetbe. Az ’56-os 
szabadságharc leverése utáni 
menekülthullám érlelte meg 
benne a tenni akarást. Eljött 
Böröcz József ideje. A küzdő-
társaival közösen 1958-ban 
létrehozott Svájci Keresztény 
Magyar Munkavállalók Szö-
vetsége több volt, mint egy-
szerű szakszervezet. Itt min-
den magyar minden gondjá-
val foglakoztak. Ha egy ma-
gyar Zürichbe érkezett, egy-
ből a Bahnhofstrasséra sie-
tett, és mondta: „Wir 
kommen zum Herr Böröcz.” 
És a problémáját már intézte 
is Józsi bácsi. Nem volt olyan 
svájci hivatal, ahol ne ismer-
ték volna. Megküzdött a 
svájci hivatalok bürokratái-
val, a lehetetlennek látszó 
harcokat is sikerrel megvívta. 
Megszámlálhatatlan a svájci 
keresztény munkavállalók 
Kárpát-medencébe indított 
segélyszállítmányainak a 
száma. Tevékenysége nagy-
mértékben járult hozzá, a 
svájci-magyar szociális 
 

egyezmény létrejöttéhez. 
A munka Böröcz József létele-
me volt, boldoggá tette, ha 
segíthetett. Utolsó leheletéig 
dolgozott.  
Antall József kormánya az 
elsők között ismerte el érdeme-
it. „A Svájcban élő magyarság 
érdekeinek védelmében, a 
magyar-svájci kapcsolatok 
elmélyítésében 43 éven át 
végzett tevékenységéért” 1992-
ben a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjével tűntették ki. 
Munkásságáért Magyar Örök-
ség-díjat is kapott. Ennek át-
adásán Dobos László felvidéki 
író méltatta, az ő gondolataival 
emlékezünk most Józsi bácsira: 
„Böröcz József élete nemes 
lelkével, a mások létéért vívott 
küzdelemben nőtt naggyá. 
Életműve azonos rangú min-
den más, Magyarországért és a 
magyarságért tett és végzett 
nagy cselekedettel… Életének 
lényege az emberszeretet, az 
emberbecsülés, a gyenge, a 
bajba jutott, a kiszolgáltatott, 
védtelen segítése.” 

Csárdi Tamás 

Ezúton is kö-
szönjük minden 
szervezőnek, se-
gítőnek és támo-

gatónak 
a falunapi előké-
születekben és a 
lebonyolításban 
nyújtott áldoza-
tos, lelkiismere-
tes munkáját! 
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KÖZLEKEDÉSI ÉVES  
TANULÓBÉRLET  
TÁMOGATÁS 
 
Zalakomár Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő- testülete a 
szociális gondoskodás helyi szabá-
lyairól szóló önkormányzati ren-
deletében meghatározott feltétel-
rendszer alapján támogatja a vidé-
ken tanuló diákok közlekedési éves 
tanulóbérletének megvásárlását. 
(továbbiakban: bérlettámogatás).  
A kérelmeket 2017. augusztus 20. 
és 2017. szeptember 1. napja között 
lehet benyújtani a szülő vagy más 
törvényes képviselő, illetve nagy-
korú gyermek által.  
Pályázati feltétel: középfokú okta-
tási intézményben, nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulói jogvi-
szonnyal rendelkező diák jogosult 
rá, akinek családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át 
(2017--ben 71.250 Ft)  
A kérelemhez csatolandó igazolá-
sok:  
a) munkaviszonyban állók esetén a 
kérelem benyújtását megelőző 
hónap nettó átlagkeresetéről szóló 
munkáltatói igazolás  
b) munkanélküli ellátásról a kére-
lem benyújtását megelőző hó- 
napban folyósított ellátás igazoló 
szelvény, vagy utolsó havi bank-
számla kivonat, ennek hiányában 
a munkaügyi kirendeltség által 
kiállított igazolás, határozat  
c) a társadalombiztosítás keretében 
folyósított ellátások esetében a 
kérelem benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátás igazoló 
szelvény, ennek hiányában az 
utolsó havi bankszámla kivonat,  
d) nem havi rendszerességgel 
szerzett, valamint vállalkozásból 
származó jövedelem esetében az 
illetékes NAV igazolás, a kérelem 
benyújtását megelőző gazdasági év 
személyi jövedelemadó alapjáról  
e) iskolalátogatási igazolás, megje-
lölve a tanulmányok várható végét  
f) az éves tanulóbérlet megvásárlá-
sát igazoló számla (gyermek/ szülő 
nevére kiállítva) illetve az éves 
bérlet fénymásolata.  
A kérelmek beszerezhetők a Zala-
komári Közös Önkormányzati 
Hivatal portáján, valamint elérhe-
tők Zalakomár nagyközség hon-
lapjáról. A kérelmeket a fent jel-
zett határidőig a Zalakomári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal igaz-
gatási ügyintézőjéhez kell eljuttat-
ni, ügyfélfogadási időben. 
 

Középfokú és az általános iskola 5-8. évfolyamán tanulói 
jogviszonnyal rendelkezők tanulmányi ösztöndíj 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2015 tavaszán létrehozta a 
középfokú és az általános iskola 5-8. 
évfolyamán tanulói jogviszonnyal 
rendelkezők tanulmányi ösztöndíját 
(továbbiakban: ösztöndíj). 
A támogatások iránti pályázat benyújtására 
2017. július 31-ig van lehetőség. 
Pályázati feltétel: 
- Zalakomár közigazgatási területén bejelentett 
lakóhely, a kérelem benyújtását megelőző lega-
lább egy évben és életvitelszerű itt tartózkodás; 
- a középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező 
gyermek tanulmányi átlaga 4 vagy ezt megha-
ladja  
- általános iskola 5-8. évfolyamon tanulói jogvi-
szonnyal rendelkező gyermek tanulmányi átlaga 
4,5 vagy ezt meghaladja. 
A tanulmányi ösztöndíj összege gyermekenként: 
a) középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkezők 
esetében a tárgyévi tanévben 25.000 Ft,  
 

b) az általános iskola 5-8. évfolyamán tanulói 
jogviszonnyal rendelkezők esetében a tárgyévi 
tanévben 15.000 Ft. 
A tanulmányi ösztöndíj összege tárgyév au-
gusztus 31. napjáig kifizetésre kerül. 
 
A pályázati adatlaphoz csatolandó dokumen-
tumok: 

- iskolalátogatási igazolás 
- tanulmányi átlagról szóló (oktatási in-

tézmény által kiállított) igazolás vagy 
bizonyítvány 

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján (8751 Zala-
komár, Tavasz u. 13.), valamint elérhetők Zala-
komár nagyközség honlapjáról. 
A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zala-
komári Közös Önkormányzati Hivatal igazga-
tási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfoga-
dási időben. 
 

KÖZBIZTONSÁGI BESZÁMOLÓ 

A Zalakomári KMB csoport 
jelenleg három fővel dolgozik, 
szoros szimbiózisban a Galam-
boki kétfős KMB párral. Terü-
letükön, így Zalakomárban is, 
2008 óta folyamatosan csökke-
nő tendenciát mutat a bűncse-
lekmények száma. 

Zalakomár területén 2016. évben 
49 bűncselekmény vált ismertté. 
Az adatokat vizsgálva megálla-
pítható, hogy –évek óta- a va-
gyon elleni bűncselekmények, 
ezen belül is kifejezetten a lopá-
sok és betöréses lopások teszik ki 
az elkövetések jelentős hánya-
dát. 
Zalakomárban a korábbi évek-
ben hátráltatta az eredményes 
megelőző munkát az a tény is, 
hogy a lakosság részéről az 
elkövetőktől való bosszú, „féle-
lem” miatt nem érkezett megfe-
lelő mennyiségű információ, ám 
a 2016-os évben ezen a vonalon 
is előrelépés történt. 
Feltétlenül említésre méltó a 
mezőőri szolgálat napi szintű, 
rendszeres segítségnyújtása a 
körzeti megbízottak és a rendőr-
őrs teljes állománya fel. Az 
esetek döntő többségében közös 
szolgálatot látnak el a körzeti 
megbízottakkal, számos esetben 
a mezőőri szolgálat tagjainak 
bevonásával vált teljessé a kör-
zeti megbízotti szolgálat. 
A bűnmegelőző munka során 
kiemelkedő jelentőséggel bírt a 
Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság által szervezett 
 

idős korúak áldozattá válásá-
nak megelőzését szolgáló 
bűnmegelőzési program, 
melynek során többek között 
a Zalakomárban élő 65 év 
felettieket személyesen keres-
ték fel otthonaikban a KMB 
csoport tagjai. A személyes 
beszélgetések során részletes 
felvilágosítást kaptak a jel-
lemzően korosztályukkal 
szemben elkövetett bűncse-
lekményekről (trükkös lopá-
sok, csalások). 
 
2017. év fő célkitűzései: 
-bűnügyi mutatók javítása 
-bűnügyileg releváns informáci-
ók megszerzése 
-kiemelt figyelemfordítás a 
gyermek- és fiatalkorúak által 
elkövetett bűncselekmények 
nyomozásával kapcsolatos tevé-
kenységre, valamit az időskorúak 
sérelmére elkövetett bűncselek-
ményekre 
-családon belüli erőszak kezelése, 
reprezentatív megelőző tevé-
kenység 
-vagyon elleni bűncselekmények 
megelőzése, számának visszaszo-
rítása, felderítési arányának 
növelése 
-közterületi rendőri jelenlét és a 
szolgálat hatékonyságának növe-
lése 
-bűn- és balesetmeglőzés haté-
konyságának fokozása 
-az állomány folyamatos képzése 
és továbbképzése 
-feladatok időarányos végrehaj-
tása 

Tájékoztatás gyalogos 
átkelőhely 

létesítéséről 
A lakosság kérésére önkor-
mányzatunk már több alka-
lommal megkereséssel élt a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
felé az iskola előtti gyalogos 
átkelőhely létesítésével kap-
csolatban. A Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. részéről az 
ügyben a következő tájékoz-
tatást kaptuk: 
„Az országos közút forga-
lomnagysága alapján, a hely-
színen elhangzott gyalogos-
forgalmi igény figyelembevé-
telével nem támogatható a 
zebra létesítése.  A tájékozta-
tásuk szerint az átkelőhely 
kihasználtsága nem indokol-
ható. A korábban alkalma-
zott jelzőőrös átsegítés to-
vábbi alkalmazását javasolják 
a csúcsidőszaki – reggeli és 
délutáni időszakban érkező 
és távozó iskolások számára - 
gyalogosátkelés segítésére.” 
A Zalakomári Általános 
Iskola vezetősége részére a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
tájékoztató levelét megküld-
tük, és kértük, hogy a megfe-
lelő magatartásra és kellő 
óvatosságra nevelést az isko-
lai oktatás keretében min-
denképpen erősítsék! Emel-
lett kérjük a lakosságot is, 
hogy gyermekeik biztonsága 
érdekében különös gondot 
fordítsanak a gyerekek óva-
tosságra nevelésében! 
 
 



  

3            Komári Hírmondó               2017 július 

BALLAGÁS AZ ÓVODÁBAN  
ÉS AZ ISKOLÁBAN 

 

2017.06.02-án pénteken 
tartottuk a tanévzáró 
ünnepséget és a nagy-
csoportos gyermekek 
ballagását. 
Varga Zoltánné óvodave-
zető ünnepi beszéde után a 
Süni, majd a Méhecske 
nagycsoportosok mutatták 
be műsorukat. Ezt követő-
en hagyományainkhoz 
híven a ballagófára tűzték 
szalagjukat, mely a  
 

csoport névsorát örökíti 
meg. A kis- és középső 
csoportos gyerekek rövid 
versekkel köszöntek el a 
„nagyoktól”. 
Ezt követően kis tarisz-
nyával a kezükben bú-
csúztak el az óvoda dol-
gozóitól, társaiktól.  
Bízunk benne, hogy szép 
emlékeket őriznek az 
óvodában eltöltött évek-
ről.  
 

 

Búcsút vettek iskolánk-
tól nyolcadikos tanuló-
ink.  
Az ünnepségen osztályfő-
nökeik, Hatos Eszter és 
Feketéné Táttár Lívia 
vezetésével harmincnégy 
diák köszönt el a tanter-
mektől, tanáraiktól és 
diáktársaiktól.  
A ballagókat először a 
hetedikesek búcsúztatták 
rövid kis műsorral, majd 
iskolánk vezetője, Szakáll 

Tibor látta el útravalóul 
jó tanácsokkal őket.  
A nyolcadikosok hagyo-
mányainkhoz híven 
elhelyezték az osztályaik 
névsorát tartalmazó 
emlékszalagot a ballagók 
fáján, ezután pedig ben-
sőséges műsorral és egy-
egy szál virággal köszön-
ték meg tanáraiknak és 
szüleiknek eddigi fárado-
zásaikat. 
 

Tanévzáró ünnepély 

 
Június 15-én zárult a Zalakomári 
Általános Iskola 2016/17-es tanéve. 
Az ünnepélyes tanévzáráson számos 
neves vendég is részt vett. 
A műsorban alsós versmondóink és 
a kis énekkar lépett fel. Ezután a 
tanév során legjobban teljesítő tanu-
lóink jutalmazására került sor, akik  
 

Szakáll Tibor intézményvezetőtől 
vehették át a kimagasló tanulmányi, 
kulturális, közösségi és sportteljesít-
ményeikért megérdemelt jutalmukat. 
Hagyományainkhoz híven idén is sor 
került az „Aranykönyv ceremóniára”, 
a nyolc év során legjobban teljesítő 
tanulóink neve és fényképe most is 
bekerült az „Aranykönyvbe”. Ebben a 
tanévben öt nyolcadikos diákot ért ez 
a megtiszteltetés: Balázs Fanni Vero-
nika; Debrei Veronika; Horváth Vik-
tória; Lakatos Rebeka és Téczely 
Krisztián írhatta alá a nevét. 
Az ünnepséget a Szózat zárta, majd a 
diákok a tantermekbe vonultak, ahol 
osztályfőnökeiktől átvehették a bizo-
nyítványaikat. 
 

Közvilágítási hibabejelentő 
E.ON közvilágítási hibabejelentője 

INGYENESEN hívható! 
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Mezei őrszolgálat éves beszámolója 2016 

Önkormányzatunk közigazgatási 
területén 2009. évtől működik me-
zőőri szolgálati csoport 2016.-ban 5 
fős létszámmal. 
Munkánkat és annak időpontjait 
szükség szerint operatív intézkedés-
sekkel irányítják, így több alkalom-
mal rendszeresen közös járőrözést, 
ellenőrzést hajtunk végre a rendőr-
séggel. A szolgálatok ellátásának 
időbeosztását a KMB csoporttal ösz-
szehangolva állítjuk össze. 
Fő feladatunk a tulajdon elleni sza-
bálysértések (falopás, terménylopás, 
stb.) megelőzése, megakadályozása, 
felderítése, szabálysértés esetén szak-
szerű intézkedés végrehajtása. 
Főleg illegális fakivágás, „tüzelőfa 
gyűjtés”, terménylopás vagy annak 
megelőzése miatt kellett intézked-
nünk. A 2016-os évben 1 esetben 
szabtunk ki helyszíni bírságot 25.000 
Ft összegben. Megjegyezni kívánjuk, 
hogy míg az előző években tettenérés 
esetén szinte mindig elismerték a 
szabálysértés tényét és aláírásukkal ki 
is nyilvánították azt, tavaly már 
akkor sem írtak alá, ha a bizonyíték 
náluk volt és igazolni sem tudták az 
eltulajdonított dolgok eredetét. Ezen 
esetekben mindig rendőrt hívtunk és 
a továbbiakban az intézkedés rendőri 
hatáskörbe került át.  
A lakossággal jó kapcsolatot ápolunk, 
lakossági bejelentésekkel segítik 

munkánkat, pl. ha tudomásuk van 
bűncselekmény elkövetéséről, vagy 
abból származó eszközökről, azok 
hollétéről, vagy illegális tevékenysé-
get észlelnek.  
A Rendőrség munkáját folyamatosan 
segítjük tudomásunkra jutott infor-
mációkkal, melynek segítségével 
lopás, betörés miatt több személy 
került elfogásra. Közreműködünk 
bűncselekményt elkövető személyek 
figyelésében, elfogásában, körözött 
személyek előállításában. A Rendőr-
ség segítséget nyújt a mezőőri fela-
datok ellátásában.  
A Zalakomár Nagyközség Önkor-
mányzatának Mezei Őrszolgálata a 
Rendőrség társadalmi kapcsolatainak 
építésében, a korszerű Rendőrség-
kép terjesztésében és a Rendőrség 
népszerűsítése érdekében kifejtett 
kiemelkedő tevékenységük elismeré-
séül 2016.május 7-én jutalmazásra 
került az Országos Rendőrnap al-
kalmából. Mezei őrszolgálatunk a 
Zala Megye Rendőrségéért Kitüntető 
Címet kapta. Sárkányölő Szent 
Györgyöt, a rendőrök védőszentjét 
ábrázoló egyedi tervezésű és kivite-
lezésű 3 dimenziós üvegkerámia 
plakettet Zalaegerszegen díszelőadás 
keretein belül dr. Sipos Gyula rendőr 
vezérőrnagy, a Zala Megyei Rendőr- 
főkapitányság vezetője nyújtotta át a 
mezőőröknek. 

-Mezei Őrszolgálat 

Szülői értekezlet 
 
2017.06.14-én került sor a 2017/2018 nevelési évre beíratott kiscsoportos 
gyermekek szüleinek meghirdetett első szülői értekezletre. 
Varga Zoltánné óvodavezető köszöntötte a szép számban megjelent szülőket. 
Ismertette velük az óvoda házirendjét és a rövidített Pedagógiai Programot. 
Bemutatkoztak az óvónénik, akik a gyermekek nevelését, oktatását szeptem-
bertől végzik. Praktikus tanácsokkal látták el a leendő kiscsoportosok szüleit az 
óvodakezdéssel kapcsolatosan.  
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EGÉSZSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 
A 2016-OS ÉVRŐL 

 
Zalakomár I. háziorvosi körzet 
működését a Dr Pintér és Társa 
Orvosi Kft biztosítja. 
Zalakomár, Árpád utca 14. szám 
alatti orvosi rendelő önkormány-
zati tulajdon. A rendelő állaga 
még újszerű, a tisztasági festés 
megtörtént 2016-ban. Felszereltsé-
ge a működési engedélyben előír-
taknak megfelel. Sajnos az állag 
megóvására fokozottan oda kell 
figyelni, mert a lakosság egy része 
nem megfelelően vigyáz a rendre 
és a tisztaságra. 
Az alapellátási tevékenység elég 
széles spektrumú: Acut betegek 
ellátása a rendelőben és a rende-
lőn kívül. Idült betegek ellátása és 
gondozása. Szaktanácsadás, egés-
zségnevelés, hatósági feladatok, 
keresőképtelenség elbírálása, kü-
lönböző igazolások kiadása, isko-
laorvosi tevékenység. 
A jövőben fontos a szűrővizsgá-
latok igénybevételének fokozása, a 
megelőzés fontosságának hangsú-
lyozása, az életmódbeli változá-
sok, az egészséges étkezés, test-
súlycsökkenés, dohányzásról való 
leszokás. 
A község fogászati ellátáa a 
Társadalombiztosító (OEP) általi 
támogatottságból és a nem tá-
mogatott ellátásokból tevődik 
össze. 
Az OEP által támogatott ellátások 
a mindenkori korosztály által 
igénybe vehető ellátások: szájse-
bészeti ellátások, fogmegtartó 
kezelések (tömés, gyökérkezelés), 
szájbetegségek. Nem tartozik a 
fogmegtartó kezelések körébe pl. a 
fogeltávolítás, ez sürgősségi ellá-
tásnak minősül, így ezt is támo-
gatja a társadalombiztosító. Az 
OEP által nem támogatott ellátá-
sok köre egyre bővül. 
Az iskolások fogászati ellátása 
szűréssel kezdődik az iskolában, a 
fogorvosi rendelőbe a védőnők 
segítségének köszönhetően jutnak 
el a gyermekek. 
A rendelő felszereltsége megfelelő. 

Falunap 
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