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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Járdafelújítások 2018-ban is! 
 

 

2017 év végén elkezdődött a 2018-évi közmunka programok 
tervezése. Önkormányzatunk két nagy programot tervez indíta-
ni. Az első a Mezőgazdasági Start program, melybe a már év-
ről-évre megszokott elemek mellé bekerül, a fűszerpaprika ter-
mesztése, feldolgozása. Az ehhez szükséges szárító és darálógé-
pek a program részét képezik. Emellett idei évben is igyek-
szünk kielégíteni a lakosság szezonális zöldség keresletét is. 
Másik szintén folytatódó programunk a járdafelújítás és útkar-
bantartás projektünk, melyet idei évben is kora tavasztól késő 
őszig tervezünk. 2018-ban összesen 2000nm-en fognak járdák 
megújulni, térköves burkolattal, a település mindkét részén. A 
két program előzetes tervei benyújtásra kerültek, melyekről 
február közepén születhet döntés a minisztériumban. 

 

A két program előzetes tervei benyújtásra kerültek, február 
közepén születhet döntés róluk. 

 

Sikeresen pályázott az önkormányzat! 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 2017. évben pályá-
zatot nyújtott be a IV. Béla utca útburkolatának felújítására, 
a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása” programjára. 
A projekt a Belügyminisztérium döntése alapján nyertes 
lett, összesen 13.748.512.- forint támogatásban részesült, a 
teljes felújítási költség 16.174.720.- forint. A programban a 
IV. Béla utca teljes szakasza, 700m hosszan, 3m szélesség-
ben kerül aszfaltozásra két rétegben, összesen 2200nm-en. 
A kivitelezés előreláthatóan 2018. tavaszán kezdődhet meg. 

        Vérszilva fáink 
Önkormányzatunknak évről évre folyamatosan problé-
mát okoz a településen lévő több száz vérszilva fa gyors 
növekedése és a fák folyamatos metszése. 2017 évre a 
fák szinte minden helyen elérték a villanyvezetéket, 
veszélyeztetve annak rendes működését. Az áramszol-
gáltató, E.ON gondoskodott e fák visszavágásáról, me-
lyek nem minden esetben sikerültek  

A munkálatok elvégzése rendkívül fontos az érintett útszakaszon, hiszen az előző képviselő-testület idején tör-
tént „felújítás” után rosszabb lett az útburkolat minősége, helyenként már nagyon nehezen járható. A 2014-es 
felújítás érintette az Ifjúság utcát is, melyen szintén rosszabb lett az útburkolat a munkálatoknak köszönhetően. 

esztétikusra, hiszen a szolgáltató célja csak a veszély-
helyzet elhárítása volt. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
egységesítjük a fák vágását, és egy drasztikusnak 
tűnő megoldással visszavágjuk azokat. Bízunk benne, 
hogy néhány év alatt újra kihajtva, ugyanazt a gyö-
nyörű utcaképet kapjuk, mint ami a fák virágzása 
alatt tavasszal szoktunk tapasztalni. 
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              Óvodai Hírek 

 
December 5-én a Zalakomári Általános Iskola 
tanulói látogattak el intézményünkbe énekeikkel 
szebbé téve az adventi időszakot. 
 

 
Második adventi gyertyánkat december 11-én 
gyújtottuk meg, ez alkalommal az óvónők énekes 
előadása emelte az ünnep hangulatát. 
 
 
Az etnikai munkacsoport 2017.12.13-án családi 
programot tartott a karácsonyi készülődés jegyé-
ben. Sajnos kevesen éltek a közös barkácsolás 
lehetőségével, de a megjelent szülők a gyerekek-
kel közösen, örömmel készítettek karácsonyi dí-
szeket. 
Pillangó nagycsoportosaink betlehemi előadással 
látogattak el a Gondviselés Háza Aranytölgy 
Időskorúak Otthonának lakóihoz, a Zalakomári 
Szentháromság templomba, a Komárvárosi és 
Kiskomáromi Idősek klubjába valamint a Műve-
lődési házba, hogy segítsék az ünnepre való rá-
hangolódást. 
 

Advent az óvodában 
 

 
2017. december 4-én az óvoda adventi koszorú-
ján az első gyertyát Marton Józsefné alpolgármes-
ter asszony gyújtotta meg. Karancz Zoltánné óvo-
davezető helyettes - az igaz barátságról szóló- 
„Visszajött a répa” című mesét olvasta fel a gye-
rekeknek 

 

 December 6. Miklós napja. Az óvodás gyermekek 
nagy izgalommal várták e napot. Dalokkal, ver-
sekkel és apró ajándékkal készültek a Mikulás fo-
gadására, a bátrabbak kérdésekkel ostromolták Őt, 
illetve közös fotózásra is sor került.  
 
 

 

 

 



                                                                   Karácsony a Művelődési Házban 
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2017. december 19-én került sor a Falu karácsonya elneve-

zésű műsorra, melyen részt vettek az óvoda Maci csoporto-

sai, az Általános iskola tanulói, a Művelődési Ház csoportjai, 

és szóló énekesek is. Mindannyiuknak köszönjük, hogy meg-

hitté, széppé varázsolták a jelenlevők számára az ünnepre 

való felkészülést! 

 

 



Sport 
FLEXIBIL TOP TEREMTORNA 

 
Helye Zalakomár Általános Iskola 

Ideje: 2018. január 20. 
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Felhívás! 

A Zalakomári Művelődési Ház 

2017. februárjában RETRO 

KIÁLLÍTÁST tervez! Kérjük 

ezért, hogy akinek van a bir-

tokában 80’-as, 90’-es évek-

beli  kiállítható kisbútor, 

használati tárgy, a korra jel-

lemző ruhanemű,  műszaki 

cikk, könyv, újság…vagy bár-

mi , ami a témában érdeklő-

désre tarthat számot, január 

31-ig hozza el a Műv.Házba! 

Ha van olyan dolog, amit 

megmutatnának, de nem tud-

ják megoldani az eljuttatását, 

szívesen érte megyünk.  

Segítő közreműködésüket 

köszönjük! 

 

 


