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KÖSZÖNET 
 
Szeptember 30-án neves ese-
ményre került sor községünk-
ben. Egyházközségünk és temp-
lomunk adott helyet a Teréz 
Misszió tízedik országos talál-
kozójának. 
 
Nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy a Franciaországban 
alakult, Lisieux-i Szent Terézről el-
nevezett misszió alapítója, Abbé 
Bruno Thévenin atya személyes je-
lenlétével tisztelte meg az ese-
ményt, előadása felejthetetlen él-
ményt nyújtott mindazoknak, akik 
hallották Őt. 
Nem kis feladatot jelentett szá-
munkra, hogy az ország különböző 
pontjáról érkező félezer hívő em-
ber részére az alkalomhoz illő, le-
hető legjobb körülményt, ellátást 
biztosítsunk.  
Az előkészületek nagyon sok mun-
kát, és energiát igényeltek. Ezeket 
a feladatokat csak sok-sok segít-
séggel, odafigyeléssel, pontos szer-
vezéssel, egyeztetésekkel, támoga-
tottsággal tudtuk megvalósítani. 
Ennek köszönhetően a találkozó 
nagyon sikeres volt, lélekben fel-
emelő és minden résztvevő szá-
mára maradandó élményt nyúj-
tott.  
Mindezekért köszönetet kell mon-
danunk mindazoknak, akik bármi-
lyen formában hozzájárultak a ta-
lálkozó sikeréhez. Külön köszönet 
illeti Zalakomár Nagyközség Ön-
kormányzatát, aki minden formá-
ban, minden segítséget megadott, 
az Egymásért klub tagjainak, a he-
lyi Teréz misszió résztvevőinek, a 
polgárőröknek, a rendőröknek, a 
közmunkát végzőknek és minden 
magánszemélynek. Minden segítő-
nek.  KÖSZÖNJÜK. 
 

Zalakomári Egyházközség  
Képviselő-testülete 

Zalakomárért Polgárőr Egyesület 
A munka neheze most következik 
 
Megalakulás: 
A Zalakomárért Polgárőr Egyesület 2015 ta-
vaszán kezdett formálódni. A település ön-
kormányzata egy lakossági felhívással fe-
jezte ki szándékát, arra vonatkozóan, hogy 
támogatni kívánja egy egyesület alapítását 
és a közbiztonságért folytatott munkáját. 
Az első összejövetel alkalmával kb. 25-30 fő 
jelent meg a megbeszélésen, ahol 20 fő dön-
tött arról, hogy az ott megbeszélt feltéte-
lekkel egyesületet alapít és részt vesz annak 
a jövőbeni feladataiban. 
Megkezdődtek az egyesület alapításának 
előkészületei, melynek eredménye, hogy a 
Zalaegerszegi Törvényszék 2016 évben beje-
gyezte az egyesületet. 
Az egyesület az önkormányzattól kapott 
2016. évben 250 ezer forint támogatást, 
melyből megvásárolja a szolgálat teljesíté-
séhez szükséges alapvető kellékeket. Ezek 
beszerzése a közelmúltban megtörtént. 
Az egyesület tevékenységének célja: 
Az egyesület célja a közrend és közlekedés-
biztonság, a bűncselekmények megelőzése 
és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjú-
ságvédelem, valamint a környezetvédelem 
és hagyományőrzés érdekében önkéntes 
társadalmi munkát végez, Magyarország 
alaptörvényével összhangban. 
Az egyesület további célja: A bűnalkalmak 
korlátozásával az ismertté vált bűncselek-
mények számának mérséklése, a közbizton-
ság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, va-
lamint a rendvédelmi szervezetek közötti 
bizalom és együttműködés erősítése. 
Első szolgálat, 2017. évi teendők: 
Az egyesület első szolgálatba lépésére 2017. 
szeptember 1-én, az iskolakezdés alkalmá-
val került sor. Ekkor 6 polgárőr kezdte meg 
a munkát és segítette a gyermekek bizton-
ságos iskolába jutását. 
Fontos feladatot kapott az egyesület, a Za-
lakomárban megrendezett Kis Teréz misz-
szió alkalmával, amikor is 500-600 ember 
koordinálást kellett elvégezni.  
Az egyesület tervezi autó beszerzését, addig 
is saját járművel oldjuk meg a járőrözést. 

Rövidtávú célok: 
Az egyesület rövidtávú célja, hogy egy biztos 
tagbázist építsen, akik bevethetők rendsze-
res járőrözésre, rendezvények, események 
biztosítására, a közbiztonság növelésére. 
Fontos, hogy ki tudjuk alakítani a szomszéd 
településekkel a kapcsolatot, a közös munka 
érdekében. Ezek az idei és jövő év eleji fon-
tos teendők. 
Csárdi Tamás polgármester: 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 
célja, hogy a településen, a javuló statiszti-
kai adatok mellett továbbra is folyamatosan 
növelje a közbiztonságot. 
Önkormányzatunk 2008 évben létrehozta a 
Mezei Őrszolgálatot, mely azóta is hatéko-
nyan működik a településen. Jelenleg 4 fő 
mezőőr teljesít szolgálatot, rendszeresen a 
rendőrséggel együtt járőrözve. 
A településen működtetünk térfigyelő kame-
rarendszert is, melyet idei évben 8 új és kor-
szerű kamerával sikerült bővíteni. 
A rendőrség helyi KMB csoportjával nem 
csak a mezőőrség, de az önkormányzat is jó 
kapcsolatot ápol. 
A Rendőrség KMB csoportja, a Mezei őrszol-
gálat és a térfigyelő kamerarendszer mellett 
is szükséges a közbiztonság fokozása, hiszen 
ez a településen lakók érdeke. Ez volt az oka 
annak, hogy életre kívántuk hívni a polgár-
őrséget Zalakomárban. 
Az önkormányzat felhívására alakult egye-
sület túl van a kezdeti nehézségeken, Mar-
ton László Elnök Úrral együttműködve, az 
egyesület szeptember 1-én megkezdte tény-
leges tevékenységét. Fontos, hogy kialakul-
hasson egy olyan stabil csapat, akik bevet-
hetők a település érdekében, legyen szó ren-
dezvényről, vagy bűnmegelőzésről. Önkor-
mányzatunk az egyesület megalakuláshoz 
250 ezer forint támogatást nyújtott, de elkö-
telezett a további támogatás nyújtása iránt 
is. A pénzbeli támogatás mellett az önkor-
mányzat egy külön helyiséget is biztosít az 
egyesület számára. 
Az önkormányzat mellett, személyesen is 
fontos számomra az ügy, hiszen én is a pol-
gárőrség (tisztség nélküli) tagja vagyok. 

Várjuk azokat a lakosokat, akik tenni szeretnének településünkért és 
belépnének a Zalakomárért Polgárőr Egyesületbe. 

Jelentkezni lehet Marton László elnöknél vagy Csárdi Tamás polgármesternél. 
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Mesemondó délután 
 
Iskolánkban 2005 óta kerül meg-
rendezésre „A magyar népmese 
napja”. Ezen a napon, Benedek Elek 
születésnapján, az alsó és felső ta-
gozatosok érdekes programon ve-
hettek részt iskolánk könyvtárá-
ban.  

 
 
Meghívott vendégeink voltak Kardos 
Ferenc és Fenyvesi Attila, a nagykani-
zsai Halis István Városi Könyvtár mun-
katársai, akik színes előadásukkal szó-
rakoztatták az érdeklődőket.  A bemu-
tatott vidám, zenés történetek feleleve-
nítették az elmúlt időket, a betyárvilág 
leghíresebb alakjait is.  
Az interaktív foglalkozásba a gyerekek 
is bekapcsolódhattak. Mindenki jól 
érezte magát, és élményekkel, ismere-
tekkel gazdagodva térhetett haza az 
előadás végén. 

Sportos délután 
 
Szeptember utolsó napján ünne-
peltük „A magyar diák sport nap-
ját”. 

 
Ebből az alkalomból ismét utcai futá-
son vehettek részt iskolánk diákjai és 
pedagógusai, akik az iskola elől raj-
tolva végigfutottak az Ifjúság majd a 
Tavasz utcán. A résztvevők osztályon-
ként indultak, majd visszatérve az is-
kolába az alsósok a tornateremben 
zenés gimnasztikai gyakorlatokat vé-
geztek, a felsősök pedig évfolyamon-
kénti váltófutáson vehettek részt a fu-
tópályán.  
Ezután az alsósok következtek a vál-
tófutásban, majd mindenki a tornate-
rembe vonult, ahol játékos sorver-
senyre került sor.  
A programok jól megmozgatták a 
résztvevőket, így a végére mindenki 
kellemesen elfáradt. 

Zenés délután 
 

Vidám, zenés délutánnal ünnepelték meg az alsó tagozatosok október el-
sején a zene világnapját.  
A programban résztvevők négy állomáson különböző formában találkozhattak a 
zenével: volt zenehallgatás, népdaléneklés, néptánclépések elsajátítása és dalos 
körjátékokban is részt vehettek. 
Az utolsó állomáson közös daltanulás volt, ahol a felsős diákok gitáron kísérték 
a résztvevőket.  
A rendezvényen mindenki nagyon jól érezte magát. 

Állatok világnapja 
 
Iskolánkban már évek óta megemléke-
zünk az állatok világnapjáról, erre idén 
október 4-én került sor.  
 
Ezen a napon ebéd után iskolánk udvarán 
megnyitotta kapuját az állatsimogató, ahová 
mindenki elhozhatta legkedvesebb kisállatát. 
Így aztán a rengeteg kutyus mellett láthat-
tunk még cicákat, pónilovakat, kecskéket, 
nyuszikat, színes papagájokat, de még olyan 
különlegességeket is, mint a napos kiscsirkék 
vagy a sündisznó.  
A rendezvényen számos szülő is megjelent, és 
gyermekeikkel együtt mutatták be házi ked-
venceiket az állatbarát érdeklődőknek. 

 

TAKARÍTÁS VILÁGNAPJA 

Óvodánkban a hagyományoknak 
megfelelően 2017.09.22-én a környe-
zeti munkacsoport szervezésében 
megünnepeltük a Takarítás Világnap-
ját. 
 

 
 
Apró, dolgos kezek varázsolták szebbé, tisz-
tábbá a csoportszobákat. A gyerekek öröm-
mel használták a tisztító eszközöket. Bútoro-
kat, játékokat mostak le, tükröt tisztítottak. 
Megismerkedtek a porszívó használatával is.  
A nagycsoportos óvodások még az aula játé-
kait is letisztították.  
Bízunk benne, hogy a munka otthon is foly-
tatódik a megfelelő személyes példamutatás 
után. 

Virág csoport kirándulása Nagykanizsára 

 

 
A középsős Virág csoport 2017.09.22-én 
reggel a menetrend szerinti busszal el-
utazott Nagykanizsára. A buszról le-
szállva a Tűzoltó laktanya felé vettük 
az irányt, ahol már vártak bennünket. 
Egy kedves tűzoltó bemutatta a lakta-
nya épületében található kiállítást, 
majd körülvezetett bennünket a tűzol-
tóság udvarán. 

Itt a gyerekek ámulattal nézték a nagy 
autókat, s azokban található tűz oltá-
sához használatos eszközöket. A végén 
kaptunk egy kis sziréna bemutatót is. 
Ezek után átmentünk a Mentőállo-
másra, ahol bepillanthattunk egy 
mentőautó belsejébe. Egy kedves 
mentőtiszt életmentő eszköz bemuta-
tót tartott. A látogatásunk végén meg-
tapasztalhattuk közelről a mentőautó 
megkülönböztető jelzéseit: a szirénát 
és a fényjelzést. A kirándulásból ta-
pasztalatokkal, élményekkel gazda-
godva tértünk haza. Megismerhettük 
a tűzoltók és a mentők munkájának 
fontosságát, szükségességét. 
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MEGÚJULHAT AZ ÓVODAI JÁTSZÓTÉR IS 
Újabb pályázati siker 
 
Önkormányzatunk még 2016. évben pályázott a Zalakomári Napköziottho-
nos Óvoda játszóterének felújítására. A TOP-1.4.1-15 számú pályázat pozi-
tív elbírálásban részesült, a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fej-
lesztési Operatív Programok Irányító Hatóság közel 25 millió forint 
(24.920.704.- forint) vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a projekt szá-
mára. 

 

Az elhelyezésre kerülő játékok modelljei 

Az elnyert támogatás teljes mértékben 
fedezi a felújítás költségeit, így önkor-
mányzatunknak nem szükséges önerőt 
biztosítania. A projekt során az óvoda 
játszótere bővül, egy 102 nm-es játék-
torony kombinációval, egy 34 nm alap-
területű mamut toronnyal, két 24 nm-
es körhintával és egy 40 nm-es 

mászókával. Így összesen több mint 220 
nm új játékot vehetnek majd birtokba a 
gyerekek. 
A játékok telepítése mellett ütéscsilla-
pító burkolatokat és árnyékoló napvi-
torlákat is a projekt részét képezik, me-
lyeknek a kivitelezése 2018 év tavaszán 
várható. 

KÖZMUNKA PROGRAMUNK 
HÍREI 

Új járdaszakasz  
településünkön 

Településünk újabb fontos járdaszakasszal 
bővült az elmúlt hetekben. 
 
 

 
Kiskomáromi Temető 

A Kiskomáromi Temető felújítása egy gyalog-
járda kiépítésével kezdődhetett meg. A mintegy 
300 nm térkő burkolat elkészítéséhez kevesebb, 
mint két hónapra volt szükség. Azzal, hogy az ön-
kormányzat átvette a tulajdonjogot a temető fe-
lett, az utolsó akadály is elhárulta felújítás elől. 
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a Komár-
városi temetőhöz hasonló, szép környezetet ala-
kítson ki a település másik felén is.  
A járdafelújítás azonban nem áll meg itt, a Ber-
csényi utca mintegy 800 nm-en kap új burkola-
tot, melynek befejezésének időpontja nagyban 
függ az időjárástól is.  
 

 
Bercsényi utca 

 

Gyertyagyújtás 

 

2017. 10.06-án gyertyagyújtással emlékeztünk az aradi vértanúkra  
a Zalakomári Művelődési Ház előtt. 
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Sport 
 

2017.09.02. 
Baki SE- Flexibil-Top Zalakomár  0:0 
Csapatunk a négy nappal korábbi  Ma-
gyar Kupa meccsel a lábában lépett pá-
lyára Bakon. A mérkőzést végig tá-
madva,és a szerencsével is hadilábon 
állva egy pontot szereztünk. 
Ifi.:1:1 
 

2017.09.10. 
Flexibil-Top  Zalakomár-Pákai VMSE 
10:0 
Az egykoron szebb napokat megélt pákai 
csapat a félidőben nem vállalta tovább a 
játékot. Az addigi játékidőben nem volt 
egy súlycsoportban a két csapat. Klu-
bunk minden jót kíván a pákai egyesü-
letnek. 
Gólszerzőink:Madarász Z. 6,Csalló I.,Föl-
desi G.2,Madarász Sz. 
Az ifi más időpontban. 
 

2017.09.17. 
ADA-Nova SE-Flexibil-Top Zalako-
már 1:2 
Rendkívül hajtós,remek mérkőzésen csa-
patunk jól játszva nagyobb arányban is 
győzhetett volna. 
Gólszerzőnk:Földesi G.2 
Ifi:0:5 
 

2017.09.24. 
Flexibil-Top Zalakomár-Molnári SE 
13:1 
Ezúttal is minden dicséretet megérde-
melnek a srácok. Biztos győzelem a 
sportszerű ellenfél ellen.  
Gólszerzőink:Madarász Z.6,Horváth 
I.2,Csalló I.,Földesi G.2,Kovács A.,Marics 
öngól. 
Ifi:6:3 
 

2017.10.02. 
Borsfa-Flexibil-Top Zalakomár 1:6 
Úgy tűnik kezdünk egyenesbe jönni,és 
együtt újra sikeresek lehetünk. Csapa-
tunk ezúttal is bizonyította hogy más ka-
tegóriát képvisel. Szebbnél szebb akció-
kat vezetve ,még a hazai közönség elis-
merését is kivívták a fiúk. 
Gólszerzőink:Madarász Z.2,Fábián 
S.2,Földesi G.,Szefcsik P. 
Ifi:1:3 

A VOLT HÍMZŐ SZAKKÖRÖSÖK TALÁLKOZÓJA 

2017. szeptember 22-én nosztalgi-
ázni hívtuk intézményünkbe a  70’-
es,  80’-as, 90’-es években virágko-
rát élő Hímző szakkör tagjait.  
 
Örültünk nagyon, hogy majd’ mind-
egyik meghívott eljött, hogy jó hangu-
latú beszélgetés keretében visszaemlé-
kezzenek az indulásra, amikor „Takács 
Tanítónéni” szakmai vezetésével a ko-
márvárosi szakkör után a kiskomáromi 
Kultúrházban is megalakult a Hímző 
szakkör. Hetente jöttek össze, hogy 
megőrizzék a helyi fehérhímzés motí-
vumait, és megismerkedjenek a tőlünk 
távolabbi tájak, tájegységek hímzései-
vel, varrási technikáival.  

 

A 80’-as évek elejétől a szakkört vezető 
Hatos Tiborné is szívesen emlékezett 
meg a régi időkről, az évente megren-
dezett kiállításokról, Tibol Gerencsér 
Józsi bácsiról, aki életre hívta, és mind-
végig támogatta a szakkör működését. 
Egymást kiegészítve, egymás gondola-
tát továbbvive emlékeztek a régi kirán-
dulásokra, idéztek fel kedves, vidám 
emlékeket, sztorikat.  
Hatosné Teci gyönyörű tortával kö-
szöntötte a társaságot, s estébe nyúlóan 
folyt az emlékezés tea, ropogtatni való 
mellett, régi fényképeket adogatva kéz-
ről kézre, s megcsodálva a hozott hím-
zésekből összeállított, rögtönzött kiállí-
tást.  
2017. október 16-tól a Művelődési Ház-
ban a régi darabokból kiállítást terve-
zünk, melyre szívesen várjuk a volt 
Hímző szakkörösök munkáit, s szere-
tettel látjuk az érdeklődőket! 
Nekünk nagy örömöt szereztek azzal, 
hogy nálunk jártak, reméljük mi is örö-
möt hoztunk számukra a találkozóval! 

 
A Művelődési Ház Dolgozói 

 
 

Köszönetet mondunk mindenki-
nek, aki bármilyen módon ré-
szese volt annak, hogy idén is 

hintókkal, kocsikkal, gyönyörű 
népviseletünkben végig  

járhattuk a falut a  
szüreti felvonulásunkkal!  

Köszönet a Panka Lovardának a 
lovas felvezetésért. 

 

Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzata és a  

Zalakomári Művelődési Ház 
tisztelettel meghívja Önt és 
kedves családját az 1956. évi 

forradalom és szabadság-
harc kezdetének alkalmából  
rendezett megemlékezésre. 

 
Időpont: 

2017. október 23. 17:30 óra 
Helyszín: 

Önkormányzati Hivatal 
 

 


