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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

 

Megemlékezés október 23-ról 

 
Október 20-án emlékeztünk meg iskolánkban az 
1956-os forradalomról és szabadságharcról. 
A műsorban iskolánk nyolcadik évfolyamos tanulói szere-
peltek, de az előadást különböző zeneszámok, dalok és 
vetítés is színesítette. 
A műsorral sikerült a diákoknak méltó emléket állítania az 
1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek. A tanuló-
kat az osztályfőnökök, Hajmásiné Török Gyöngyi és Parti-
né Birnbauer Katalin készítették fel. 
 

ZENE VILÁGNAPJA 

 
Október 5-én a Zene Világnapjáról való megemlékezésként 
idén is megörvendeztették óvodásainkat a Péczeli Attila 
Népzenei Csoport tagjai. Nagy Jolán, Molnár Lajosné, Poór 
Györgyné és Szántó Ibolya műsorukat a kicsik életkorához 
igazítva, a gyermekdalok köré építették. A remek hangula-
tú koncerten a kiváló dallamokon túl lehetőség volt tánco-
lásra, illetve a citerák kipróbálására is. 

 

Ezúton is köszönjük a szereplőknek és az emlé-
kezőknek, hogy részt vettek településünk 

1956-os rendezvényén! 
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2017. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ 
TŰZIFA TÁMOGATÁS

 

Ezzel kapcsolatosan a Képviselő-
testület 2017.10.30-ai ülésén a 
9/2017. (X.31.) „A szociális célú 
tűzifa vásárlásához kapcsolódó 
támogatásról” szóló rendeletét 
megalkotta. A rendelet hatálya 
kiterjed a szociális gondoskodás 
helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 
25.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott személyekre. A ren-
deletben szabályozott támogatás 
megállapítására a szociális gondos-
kodás helyi szabályairól szóló 
3/2015. (II. 25.) önkormányzati ren-
deletben foglalt eljárási rendelkezé-
seket kell alkalmazni. 
A szociálisan rászorulók részére a 
téli fűtéshez szükséges tűzifa bizto-
sításához természetbeni ellátás 
formájában támogatás nyújtható. 
Elsősorban az a háztartás részesít-
hető természetbeni ellátásként ad-
ható szociális célú tűzifa támoga-
tásban, ahol  
 
a) a szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény szerinti aktív korúak ellá-
tására jogosult, időskorúak járadé-
kára jogosult, vagy a szociális gon-
doskodás helyi szabályairól szóló 
3/2015. (II. 25.) önkormányzati ren-
delet szerinti települési támogatásra 
(e támogatások közül különösen 
lakhatási támogatásra) jogosult 
személy él, 
b) a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelnek,  
c) valamint ahol létfenntartást ve-
szélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
kerültek, illetve idő- szakosan be-
következett vagy tartósan fennálló 
létfenntartási problémákkal küzde-
nek, feltéve, ha a kérelmező háztar-
tásában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének a 150 %-át, egyedül 
élő esetén a 250 %-át, vagyona nincs 
és a lakásának fűtését fatüzelésre 
alkalmas tüzelőberendezéssel bizto-
sítja.  
 

A szociális célú tűzifa támogatásról, 
a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybe vett ellátás visszatérítésének 
elrendeléséről, illetve méltányosság-
ból történő elengedéséről a Képvise-
lő-testület jogosult dönteni. Szociális 
célú tűzifa támogatás ugyanazon 
lakásra csak egy jogosultnak állapít-
ható meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és családok számától.  
A támogatás iránti kérelmet a Zala-
komári Közös Önkormányzati Hiva-
talnál lehet benyújtani a „Kérelem 
rendkívüli települési támogatás (szo-
ciális tűzifa) megállapításához” elne-
vezésű formanyomtatványon 2017. 
november 30. napjáig. 
 

Zalakomár Nagyközség  
Önkormányzata 

 

A belügyminiszter döntött a Magyarország 2017. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9. pont „A tele-
pülési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kap-
csolódó támogatása” jogcím alapján nyújtható szociális célú tűzifavá-
sárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról. A döntés alapján 

 Nagyközség Önkormányzata 2017. évben 252 m3 jóváha-
gyott tűzifa mennyiség beszerzésére jogosult, ennek keretében 
4.800.600 Ft összegű támogatásban részesült.  
 

KÖRZETI RAJZVERSENY 
 
Szeptemberben hirdetett rajzversenyt 
iskolánk „A Kis-Balaton madárvilá-
ga” címmel. 
A pályázatra hét iskolából összesen 115 
alkotás érkezett. Az egyéni technikával 
készített műveket háromtagú zsűri bírál-
ta el, az eredményhirdetésre október 
végén került sor. 
Díjazottak: 
1-2. évfolyam: 
I. Horváth Zsombor – Zalakaros 
II. Kovács Barbara – Zalakomár (felkészí-
tő: Ács Eszter) 
III. Palkovics Hanna – Piarista Általános 
Iskola Nagykanizsa 
3-4. évfolyam:  
I. Negreán Nóra – Zalakaros 
II. Köncz Martin – Zalakomár (felkészítő: 
Türei-Horváth Enikő) 
III. Gerencsér Jázmin Eszter – Piarista 
Ált. Isk. Nagykanizsa 
III. Bognár Vanessza – Sík Sándor Rom. 
Kat. Ált. Isk. Zalaszabar 
5-6. évfolyam:  
I. Szabó Letícia – Zalaapáti 
II. Horváth Sára – Zalakaros  
III. Molnár Attila – Zalakomár (felkészí-
tő: Hajmásiné Török Gyöngyi) 
III. Horváth Angelika – Zalakomár (fel-
készítő: Hajmásiné Török Gyöngyi) 
7-8. évfolyam:  
I. Kovács Blanka Sára – Zalaapáti 
II. Lengyel Sára – Zalakaros 
A Szülői Munkaközösség különdíját Ko-
vács Miklós 1. osztályos, és Sárközi Alexa 
6. osztályos tanuló kapta. (Felkészítők: 
Anda Zoltánné és Hajmásiné Török 
Gyöngyi) 
A zalaszabari Sík Sándor Római Katoli-
kus Általános Iskolában rendezett mese-
ismereti versenyen, ahol Szent Lászlóról 
szóló mondákat kellett felismerni, isko-
lánk csapata 4. helyezést ért el. A csapat 
tagjai voltak: Tóth-Pajor Adél, Bogdán 
Adrienn 3. osztályos és Horváth Zalán, 
Lakatos Máté 4. osztályos tanulók. (Fel-
készítők: Saffer Szilvia; Bálint Alexandra 
és Türei-Horváth Enikő) 
Ugyanitt a versmondók versenyében 
Andrasek Ervin Zoltán 3.b osztályos ta-
nuló 3. helyezést ért el. (Felkészítő: Bálint 
Alexandra) 

 

Piacon jártunk 
A Virág csoport gyermekei októ-
ber 11-én látogatást tettek a 
Nagykanizsai Vásárcsarnokba. 

 
Megnézték, hogy ilyenkor ősszel mit 
lehet vásárolni a piacon. A gyerekek 
élvezettel figyelték a sok zöldséget, 
gyümölcsöt s a rengeteg sütőtököt. 
Egy kedves árus, Anna néni sóskát és 
répát adott a gyerekeknek kóstolásra. 
A piaci látogatás után az Erzsébet 
térre mentünk, ahol először a zenepa-
vilonban énekeltünk egyet, majd cso-
dálattal néztük meg a szökőkutat. 
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SZLOVÉNIÁBAN JÁRTUNK 

 
Egy szép októberi napon 
a másik hetedik osztállyal 
és kísérő tanárainkkal 
együtt elindultunk Szlo-
véniába. Az utazás hosz-
szúnak tűnt, mert már 
alig vártuk, hogy végre 
odaérjünk. 
Az első megálló Mura-
szombat volt, ahol egy 
evangélikus templomot és 
a Szetáry kastélyt néztük 
meg. Múzeumban is jár-
tunk, ahol középkori tár-
gyakat láthattunk. Innen 
továbbmentünk Maribor-
ba. A városnézésbe bele-
tartozott a Mária-
emlékszobor, a régi vá-
rosháza és egy négyszáz 
éves szőlőtöke is. Kissé 
elfáradva értünk a szálá-
sunkra és a kiadós vacso-
ra után alig vártuk, hogy 
végre ágyba bújhassunk.  
Másnap reggel bőséges 
reggeli után útra keltünk 
Selába, ahol láthattuk a 
nyolcszáz éves körtemp-
lomot. Pártosfalván egy 
két tannyelvű iskolát 
tekintettük meg, ahol 
szlovénul és magyarul is 
tanulnak a gyerekek. 
Következő állomás a 
hármas határkő volt (Ma-
gyarország, Szlovénia és 
Ausztria találkozása). A 
túra után elfáradva már 
csak a szállásunkra men-
tünk. A harmadik nap 
Celjében a Cilleiek várát 
láttuk. Igaz, hogy nagyon 
magasra kellett felmen-
nünk, de megérte a fárad-
ságot, 

mert csodaszép volt onnan 
a kilátás. A városközponti 
sétálás, és fagyizás után a 
vacsora egy igazi étterem-
ben, Hancsik József birto-
kán történt. 
Utolsó nap Lendván a 
Vináriumba, egy magas 
kilátóba mentünk. Az 
Orchieda-parkban virágo-
kat vettünk ajándékba az 
anyukánknak. Ebéd után 
már csak a csomagolás, 
egy kis vásárlás volt hátra, 
aztán indultunk is hazafe-
lé.  
Nagyon jól éreztem ma-
gam ezen a kiránduláson, 
ahol életre szóló élménye-
ket szereztünk.  

Boros Gergely  
7.b osztályos tanuló 

Állatok világnapja 

Óvodánkban, 2017.10.04-én, a hagyományokhoz hűen, 
megünnepeltük az Állatok világnapját. 
 

A délelőtt folyamán a 
gyermekek az óvónők irá-
nyításával, játékos tevé-
kenységek közben sokat 
beszélgettek az állatokról, 
azok gondozásáról, védel-
méről. Délután, a szülők 
közreműködése által állat-
simogatót szerveztünk az 
óvoda udvarán.  Az állat 
bemutató aktív résztvevői 
voltak az 

általános iskola diákjai is, akik 
szintén bemutatták kedvencei-
ket a piciknek. Ezen megmoz-
dulással bízunk abban, hogy 
egy felelős állattartó nemzedé-
ket sikerül felnevelnünk. A 
közreműködőknek pedig sze-
retnénk ezúton is megköszön-
ni ezt a szép, felejthetetlen, 
élményekben dús napot!  
 

 

ABLAKOT CSERÉLT AZ ÖNKOR-
MÁNYZAT AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN 
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OKTÓBERI SPORT-
ESEMÉNYEK 

2017.10.08. Flexibil-Top Zala-
komár-Miklósfa  3:0 
Remekül kezdtük a mérkőzést, 
Bagó Balázs szépségdíjas góljá-
val. Majd végig uraltuk a mecs-
cset és biztos győzelmet arat-
tunk. 
Gólszerzőink: Bagó B, Mada-
rász  Z. 2. 
Ifi: Flexibil -Top Zalakomár -
Miklósfa 2:2 
 
2017.10.22. Gelse Temál -
Flexibil-Top Zalakomár  2:5 
5 győztes meccs után utaztunk a 
bajnokság egyetlen veretlen 
csapatához. A szakadó esőben 
lejátszott mérkőzésen, Kiss Ist-
ván vezetőedző remek taktiká-
jának és a Zalakomári játékosok 
fantasztikus akarásának kö-
szönhetően óriási győzelmet  
arattunk .A 8. percben már két-
gólos előnyt szereztünk és végig 
jól játszva  simán nyertünk az 
addigi éllovas ellen. Régen látott 
fantasztikus győzelem! 
Gólszerzőink:Földesi 
G.2,Madarász Z, Fábián S., Hor-
váth (öngól). 
Ifi:Gelse Termál-Flexibil-Top 
Zalakomár 1:2 
 
2017.10.29. Flexibil-Top Zala-
komár-Tófej Kerámia SE 6:2 
A bajnokság 12. fordulójában a 
Tófeji csapatot fogadtuk, és 
ismét remekül kezdtük a mérkő-
zést. Fábián Sanyi és Horváth 
Imre góljával már a 8.percben 
két gólos előnyben voltunk, 
majd sima győzelmet arattunk. 
Sorozatban 7. győzelmünk zsi-
nórban! 
Gólszerzőink:Földesi  G.2, Fá-
bián S.2, Horváth I, Horváth Zs. 
Ifi.: Flexibil-Top Zalakomár-
Tófej Kerámia SE  11-0 
 

 

2017. 10.27-én egy "Rémségesen jó 
délután"-t  és estét töltöttünk el a 
Művelődési Házban gyerekekkel, 
felnőttekkel kreatívkodva, vidám 

játékokat játszva. 

 

EREDMÉNYESEN SZEREPELTEK 
 
Az elmúlt hónapban több iskolán kívüli ver-
senyen is jeleskedtek tanulóink: 
A nemesvidi Hóy Tibor Általános Iskola kör-
zeti rajzversenyén Horváth Zalán 4.b osztá-
lyos tanuló 2. helyezett, Bakonyi Imre 
György 3.b osztályos tanuló pedig 3.helyezett 
lett. A versenyzőknek ott helyben kellett egy 
versillusztrációt készíteniük az általuk válasz-
tott technikával. (Felkészítők: Türei-Horváth 
Enikő és Ivanics Jánosné) 
 
A zalaszabari Sík Sándor Római Katolikus 
Általános Iskolában rendezett meseismereti 
versenyen, ahol Szent Lászlóról szóló mon-
dákat kellett felismerni, iskolánk csapata 4. 
helyezést ért el. A csapat tagjai voltak: Tóth-
Pajor Adél, Bogdán Adrienn 3. osztályos és 
Horváth Zalán, Lakatos Máté 4. osztályos 
tanulók. (Felkészítők: Saffer Szilvia; Bálint 
Alexandra és Türei-Horváth Enikő) 
Ugyanitt a versmondók versenyében 
Andrasek Ervin Zoltán 3.b osztályos tanuló 3. 
helyezést ért el. (Felkészítő: Bálint Alexandra) 

 

 

Őszi papírgyűjtés 
 
A használt papír a papír- és karton-
gyártás fontos nyersanyaga, ezért 
szeretnénk tudatosítani a gyermekek-
ben, hogy a szelektív gyűjtés az újra-
feldolgozás első lépése.  
Az újrahasznosítással víz- és energia 
takarítható meg, továbbá jelentősen 
csökkenthető a kivágott fák mennyi-
sége. Szeretnénk ehhez hozzájárulni 
mi is, ezért évente két alkalommal 
szervezünk óvodánkban papírgyűj-
tést. 
Idén ősszel október 10-én a Netta-
Pannonia Kft.1740 kg összegyűjtött 
papírt szállított el óvodánkból. A 
csoportok versenyében a Virág cso-
port 680 kilogrammal jogosan érde-
melte ki az első helyet.  
 

Felhívjuk a szülők fi-
gyelmét a tavaszi pa-
pírgyűjtés lehetőségé-
re, melyre már most 

készülhetnek 
a háztartásukban feles-
legessé váló újság, szó-

rólap, doboz,  
kartonpapír… szelektív 

gyűjtésével. 


