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Falunap 2018 Zalakomár - A falu napja 

 
Csodás kakaskukorékolós napra virradhattunk volna, ha a kakasoknak lett 

volna hangjuk. Ám de szegény párák más fontos funkciót töltöttek be eme 

jeles napon. Ők lettek a főzőverseny főszereplői, hiszen a falunapi rendez-

vény ezen eseménnyel vette kezdetét, minek témája a kakashúsból készült 

ételek.  Az idei évben sok csapat nevezett, szám szerint 11.  

 
Míg a csapatok a verseny feladatok elkészítésével foglalatoskodtak, szépen 

gyülekeztek a falu lakói az iskola udvarán. A kicsik és nagyok szórakoztatá-

sáról egyaránt gondoskodott a szuper szervező csapat. 

A délelőttöt színesítette a kreatív foglakozás, csillámtetkó, Szőke Győző 

kártyatrükkjei a gyermekek és szüleik számára. 

A főzőcsapatok amint elfoglalták a helyüket, azonnal tüstén-

kedni kezdtek, hogy időben kész legyenek a finom étkekkel.  

Azért délután is akadt a 

gyerekek számára prog-

ram. A lufi hajtogató 

fáradhatatlanul csavar-

ta, tekerte a lufi állat-

kákat, az arcfestő sem 

maradt munka nélkül, 

sőt, ki sem látszott 

belőle!  Hol egy cica, 

hol egy pillangó futott 

velünk szembe fagyival 

vagy egyéb nyalánk-

sággal a kezében. 

Megérkezett a kukás autó, jelen voltak a tűzoltók, trakto-

rokat lehetett kipróbálni. Az aprónép mozgásigényét az 

ugráló várban,  a népi játszóházban élhette ki, valamint 

íjászatban próbálhatták ki magukat, akik kedvet éreztek 

hozzá. 
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És akik meghívottként felléptek: Szege-

di Látványszínház, MOL Bányász Nyug-

díjas Klub, Bajcsai Rezeda Dalkör, Ga-

lamboki Népdalkör, Belvárosi Nyugdíjas 

Klub Gyöngyvirág Néptánccsoport, Esz-

teregnyei Rozmaring Népdalkör és Cite-

rásai, Zalakarosi dalárda, Zalamerenyei 

Népdalkör. Végül, de nem utolsó sorban 

említsük meg a helyi művészeti csopor-

tokat  és szóló előadókat is, hiszen 

örömmel vártuk bemutatóikat:  Péczely 

Attila Népzenei Csoport, Zalakomári 

Harmonika Zenekar, Mákvirágok, Géczy 

Zita és Tóber László 

A falu napja 2018 

 
Míg a kakasok a vörösboros és egyéb finom pácokban áztak, főttek, sültek a szorgos főzőcsapatok 

bográcsaiban, a színpadon a polgármesteri köszöntőt követően R. Kárpáti Péter műsorvezetésé-

vel kezdetét vette a kulturális műsor . Péter „hozta a formáját”! Remek humorral vezényelte le a 

helyi, környékbeli amatőr csoportok és profi előadók bemutatóját, miközben zsűritagként kóstol-

hatta meg a főzőcsapatok remekeit. 

Itt kell megemlíteni, hogy az R. Kárpáti  Péterrel érkezett fiatal tehetséges előadók: Czető Zsanett, 

Körmendi Richárd valamint Polonkai Renáta a délután folyamán színvonalas gyermek-  és operett 

műsorral szórakoztatták a közönséget. Köszönet nekik! 

 

R. Kárpáti Péter  lazasága, kedves hu-

mora bearanyozta a napunkat. De nem 

csak a műsorvezetést élvezte... 

A Péterrel érkezett fiatal művészek interaktív gyerekműsort hoztak magukkal, s a délután, kora este 

folyamán még két alkalommal, remek műsorokkal szórakoztatták a közönségünket. 

A megnyitón Csárdi Tamás 

Polgármester Úr köszönti a 

falunapon megjelenteket 

Minden  tapsot  megérdemelt a  zalakomári óvodások és az iskola tanulóinak produkciója,  gratuláció és köszönet  a felkészítő pedagógusoknak! 

A zalakarosi és a galamboki csoport 

minden évben színesíti műsorunkat, 

(bal oldali képek)  a zalamerenyeiek 

idén első ízben jártak nálunk (fent) 
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A falu napja 2018.07.07. 

 

fellépő nélkül. 

Délután Éder 

Gábor szórakoz-

tatta a vendége-

ket. Este 8-kor 

vette kezdetét 

Dér Heni kon-

certje, kinek sze-

mélyében egy 

kedves és közvet-

len előadó mű-

vészt ismerhet-

tünk meg. Ő is 

naggyon jóóó 

bulit csapott !!  

De térjünk vissza 

egy kicsit a 

 

 

Az idei év sem maradhatott sztár 

délutáni eseményekre, hisz még nem derült ki a „verseny kakasok „sorsa.  A tisztelt zsűri nagyon 

nehéz helyzetben volt, hiszen a résztvevő csapatok nagyon finom étkekkel kápráztatták el Őket.  

A zsűri tagjai voltak: Hegedűs László, Csík Lajosné, R. Kárpáti Péter . 

 
A nevezett csapatok és a IV. Zalakomári Nyálcsorgató főzőverseny végeredménye: 

Gasztroangyalok, Fakanálforgatók 2.0, Nagy Családi Gazdaság, Bagázs, Balatonmagyaródi Pol-

gárőr Egyesület, Tóthék, Zoli és a hivatali Pipik, Liliomok. Zsűri Tagok Csapata, Idősek klubjai, 

Suli Kukták 

 I. Nagy Családi Gazdaság 

II. Suli Kukták 

III. Idősek Klubjai 

Különdíj: Fakanálforgatók 2.0 

A fotón a győztes csapat munka közben 

 

Köszönet a szervező és lebonyolító 

csapatnak, és mindenkinek, aki időt, 

energiát áldozott arra, hogy a falunap 

tényleg a FALU NAPJA lehessen!  

 
Hiszen mindenki maximálisan megtett mindent annak érdekében, hogy a rendezvény a lehető legjobb legyen, és a kilá-

togatók jól érezhessék magukat, kikapcsolódhassanak, közös élményekkel gazdagodhassanak.  

Jövőre Veletek, ugyanitt!!!!!!                                                                         Szöveg: Némethné Kocsis Veronika művelődésszervező 

 



  

IMPRESSZUM 

Komári Hírmondó – Az önkormányzat hivatalos havilapja 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. (tel.: 93/386-017, e-mail: info@zalakomar.hu). 

Felelős kiadó: Csárdi Tamás polgármester 

(e-mail: polgarmester@zalakomar.hu) Felelős szerkesztő: Lendvay Lászlóné (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu) 

Szerkeszti: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, a Zalakomári Általános Iskola, a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda és a Zalakomári Mű-

velődési Ház 

4            Komári Hírmondó               2018 augusztus 

Vincze Józsefnét köszöntöt-

tük 90. születésnapja alkal-

mából 

 

 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő- testülete a szociális gondoskodás 

helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendeletében meghatározott feltételrendszer 

alapján támogatja a vidéken tanuló diákok 

közlekedési éves tanulóbérletének megvá-

sárlását. (továbbiakban: bérlettámogatás).  

A kérelmeket 2018. augusztus 20. és 2018. 

szeptember 1. napja között lehet benyúj-

tani a szülő vagy más törvényes képviselő, 

illetve nagykorú gyermek által.  

Pályázati feltétel: középfokú oktatási intéz-

ményben, nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulói jogviszonnyal rendelkező 

diák jogosult rá, akinek családjában az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át (2018- ban 71.250 Ft)  

A kérelemhez csatolandó igazolások:  

a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem 

benyújtását megelőző hónap nettó átlagke-

resetéről szóló munkáltatói igazolás  

 

 

Felhívás vízelvezető árkok és átereszek tisztítására 
 

b) munkanélküli ellátásról a kérelem be-

nyújtását megelőző hó- napban folyósított 

ellátás igazoló szelvény, vagy utolsó havi 

bankszámla kivonat, ennek hiányában a 

munkaügyi kirendeltség által kiállított 

igazolás, határozat  

c) a társadalombiztosítás keretében folyósí-

tott ellátások eseté- ben a kérelem benyúj-

tását megelőző hónapban kifizetett ellátás 

igazoló szelvény, ennek hiányában az utol-

só havi bankszámla kivonat,  

d) nem havi rendszerességgel szerzett, 

valamint vállalkozásból származó jövede-

lem esetében az illetékes NAV igazolás, a 

kérelem benyújtását megelőző gazdasági év 

személyi jövedelemadó alapjáról  

e) iskolalátogatási igazolás, megjelölve a 

tanulmányok várható végét  

f) az éves tanulóbérlet megvásárlását igazo-

ló számla (gyermek/ szülő nevére kiállítva) 

illetve az éves bérlet fénymásolata.  

 

KÖZLEKEDÉSI ÉVES TANULÓBÉRLET TÁMO-

GATÁS 

 

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári 

Közös Önkormányzati Hivatal portáján, 

valamint elérhetők Zalakomár nagyközség 

honlapjáról. A kérelmeket a fent jelzett 

határidőig a Zalakomári Közös Önkor-

mányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez 

kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 

 

Ilonka néni 1928. 07. 30-án szüle-

tett Zalaszentjakabon. Nemrégiben 

ünnepelte 90. születésnapját csa-

ládja körében. A jeles évforduló 

kapcsán meglátogatta őt Zalakomár 

Nagyközség polgármestere Csárdi 

Tamás, alpolgármestere Marton 

Józsefné és jegyzője, Papné Szabó 

Mónika is.  

A látogatáskor Ilonka néni korát 

meghazudtoló frissességgel, huncut 

mosolyok kíséretében mesélt arról, 

hogy a  család, az unokák, déduno-

kák tartják „fiatalon”. Szabadidejé-

ben rejtvényt fejt, ezzel tartja elmé-

jét, emlékezetét karban.  

Ilonka néninek ezúton is kíván-

juk, hogy még hosszú ideig, sok-

sok örömben lehessen része sze-

rető családja körében! 

 

 

 

Az elmúlt időszak nagyobb intenzitású 

esőzései rámutattak arra, hogy a közsé-

günkben a vízelvezető árkok és átereszek 

állapota a legtöbb helyen nem megfelelő, 

nagyobb csapadékmennyiség esetén nem 

biztosítják az esővíz zavartalan elfolyását. 

Egyes esetekben az átereszek teljesen el 

vannak tömődve. 

A Környezetvédelem helyi szabályairól 

szóló 6/2004 (III.31) önkormányzati 

rendelet 10. § (1) bekezdése szerint „A 

közterületen lévő árkok, nyitott csator-

nák, átereszek tisztán tartása, a csapa-

dékvíz akadálytalan lefolyásának a biz-

tosítása – az ingatlan előtti szakaszra 

terjedően – az ingatlan tényleges hasz-

nálójának, illetve tulajdonosának köte-

lessége.” 

 

Mindezek  alapján felhívjuk a 

lakosság figyelmét, hogy 2018. 

augusztus 31-ig az ingatlanuk 

előtti árokszakaszt, illetve az in-

gatlan megközelítését biztosító 

átereszt az áteresz alsó szintvona-

láig tisztítsák ki. 

 

 

A határidő lejárta után Önkormány-

zatunk ellenőrzi az árkok állapotát, 

és a mulasztókat közigazgatási bír-

sággal sújtja, melynek összege 

5.000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig terjed-

het. 

 
 


