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Nyári diákmunka 
 

Megújult a Ravatalozó 
 

A komárvárosi temető ravatalozójának tetejét az idei év 
tavaszán kialakult szélviharok rendkívüli módon 
megrongálták. Az épület tetőhéjazatának egy része 
megsemmisült, így elkerülhetetlenné vált a renoválás.  
 
A felújításra júliusban került sor, melynek során a 
tetőhéjazat teljes egészében kicserélésre került. A 
korábbi kátrányzsindelyes borítást cserepes lemez 
váltotta, mely nemcsak esztétikus, hanem mindenekelőtt 
időtálló megoldás is. 
 
 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a nyári diákmunka keretében - melyhez a Zala Megyei 
Kormányhivataltól 100%-os támogatást kapott - július 01-től augusztus 31-ig két turnusban 13 fő diákot 
foglalkoztat. 

Ezen időszak alatt fő feladatuk a település közterületein található fa és fém utcabútorok, kerítések, esőbeállók 
felújítása,  újrafestése.  Remélhetőleg a  program  végére  minden, a településen  található  utcabútor  megújul. 
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KÖZLEKEDÉSI ÉVES TANULÓBÉRLET TÁMOGATÁS 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a 
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletében meghatározott feltételrendszer alapján támogatja a 
vidéken tanuló diákok közlekedési éves tanulóbérletének 
megvásárlását. (továbbiakban: bérlettámogatás).  

A kérelmeket 2020. augusztus 24. és 2020. szeptember 4. napja között 
lehet benyújtani a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve 
nagykorú gyermek által.  

Pályázati feltétel: középfokú oktatási intézményben, 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 400 %-át (2020- 
ben 114.000 Ft)  

Zalakomár nagyközség honlapjáról. A kérelmeket a fent jelzett 
határidőig a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási 
ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 

 

 

A kérelemhez csatolandó igazolások:  

a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás  

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását 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 folyósított ellátások eseté- ben 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, megjelölve a tanulmányok várható végét  

f) az éves tanulóbérlet megvásárlását igazoló számla (gyermek/ szülő nevére kiállítva) illetve az éves bérlet fénymásolata.  

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség 
honlapjáról. A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez 
kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
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Felhívás vízelvezető árkok és átereszek tisztítására 
 
Az elmúlt időszak nagyobb intenzitású esőzései rámutattak arra, hogy községünkben a vízelvezető árkok és átereszek 
állapota több helyen nem megfelelő, nagyobb csapadékmennyiség esetén nem biztosítják az esővíz zavartalan 
elfolyását. Egyes esetekben az átereszek teljesen el vannak tömődve.  
 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.31.) 
önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdése szerint: „A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, átereszek tisztán 
tartása, a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának a biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan 
tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.”  
 
Mindezek alapján felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2020. szeptember 10-ig az ingatlanuk előtti árokszakaszt, illetve 
az ingatlan megközelítését biztosító átereszt az áteresz alsó szintvonaláig tisztítsák ki. A fenti határidő lejárta után 
Önkormányzatunk ellenőrzi az árkok állapotát, a mulasztókat közigazgatási bírsággal sújthatja, melynek összege 5.000 
Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedhet. 
 
 
A jövőbeni problémák elkerülése érdekében kérjük a lakosság közreműködését. 
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Nagyboldogasszony napja 

Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a 
Megváltó édesanyjának, Máriának holttestét nem 
engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála 
után föltámasztotta és magához emelte a mennyei 
dicsőségbe. 
 
Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megem-
lékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az 
ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz „a szentséges 
Szűz elszenderülése” névvel illették. A 6. század során 
egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században 
vette át, s a 8. századtól kezdve Assumptio beatae 
Mariae-nak, azaz „a Boldogságos Szűz mennybevéte-
lé”-nek nevezték. XII. Piusz pápa 1950. november 1-
jén hirdette ki hittételként, hogy a „Boldogságos Szűz 
Mária földi életpályája befejezése után testével és 
lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”. 
„Néhány egyházatya leírása szerint maga Jézus jön el, 
hogy elvigye anyját a halál pillanatában, hogy beve-
zesse a mennyei dicsőségbe. Ezáltal Mária halálát úgy 
mutatják be, mint egy szeretetből fakadó eseményt, 
amely elvezette arra, hogy utolérje az ő isteni Fiát, s 
így osztozzon az ő halhatatlan életében. Földi létének 
végén – Pálhoz hasonlóan és nála erősebben – az a 
vágy tölthette el Máriát, hogy a testtől megváljon, s 
így örökre Krisztussal lehessen (vö. Fil 1,23).”  
Részlet II. János Pál pápa egyik katekéziséből 
 
Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi 
születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magya-
rországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt 
Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona 
Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldo-
gasszony napján hunyt el. 
 
Nagyboldogasszony ünnepét ülve egyszer a 
Napbaöltözött Asszony nagy jeléről Gellért beszélt 
István és udvara előtt: „Gellért tanácsának intéséből 
akkoron kele föl, hogy az Szűz Máriát ez Magyaror-
szágban Bódogasszonynak, avagy ez világnak Nagy-
asszonyának hívnák. Szent István királ es ez szegény 
országot Bódogasszony országának nevezé.” (Érdy-
kódex). 
 
Nagyboldogasszony hazánkban olyan kötelező ünnep 
– a katolikusoknak az Egyház szentmisén való részvé-
telt ír elő –, mely nem szükségszerűen esik vasárnap-
ra. 
 
„Istenünk,  te  a  mai  napon  túláradó dicsőséggel 
megkoronáztad  a  Boldogságos  Szűz  Máriát,  akit 
alázatosságáért tekintetre méltattál és abban a kegye-
lemben részesítettél, hogy egyszülött Fiad test szerint 
tőle szülessék. Közbenjárására add, hogy megváltá-
sunk szent titka által elnyerjük 

 az üdvösséget és részesüljünk dicsőségedből. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörök-
kön örökké. Ámen.” 
                                            Forrás: MKPK Sajtószolgálat 

 
 

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és 
mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. 
Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A zsinat leszögezi, 
hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (LG, 58). Ezért ő előttünk 
jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket. 
Domenico Ghirlandaio: Szűz Mária mennybevétele (1486–90) 
 

https://www.facebook.com/kulturhaz/photos/a.471276633030533/1741243366033847/?__cft__[0]=AZWDHwZTUEgrds0vXHVzwPtC3JmUMnjVVzT2rlcsfHCqntJgizqv-W0X0k4kjEeV2pJzOyaLZVRQT1SsPSWnTh7c5tq233wkO-jQp5o79q4c2ogmypQCVlAYq3r3hEIVqsFuM3klozaRPbKOY_K5q8nofnj_BGZ8ZC5f28KBBNSG2g&__tn__=EH-R


 

 

 

 

 

 

 

  

...mert kertészkedni jó! 
 
 Menjünk a kertbe! 

Németh Zoltán jegyzete 

 
Augusztus időjárása általában a napos, meleg, csapadékban 
szegény. Azért fontos a növények öntözése, hogy az idei termés 
ne károsodjon, a fák és cserjék jövő évi termőrügyei megfelelően 
kifejlődjenek a hajtások jobb beérése elfásodása érdekében. 
Egész hónapban alvószemzéssel szaporíthatjuk gyümölcsfáinkat, 
díszcserjéinket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tőosztással szaporítható sok évelő ( gyöngyvirág, nőszirom), 
félfás dugványozással többféle fenyő és lomblevelű örökzöld. A 
dugványokat tőzeg, sóder, perlit keverékbe tűzdeljük, öntözzük 
és fagymentes helyen teleltessük. 
Augusztus végétől ki lehet ültetni a földlabdás fenyőket egyéb 
örökzöldeket és a kétnyári virágok palántáit is. 
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 Napköziotthonos Óvoda és a Somssich Antal Általános Iskola 

Ünnep 

Augusztus 20. államalapító Szent István 
ünnepe, nemzeti ünnep, a Magyar Köztársaság 
hivatalos állami ünnepe, egyben az új kenyér 
ünnepe is. 

Talán kevesen tudják, de Szent István augusztus 
15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, 
ugyanis erre a napra hívta össze Székesfehérvárra 
a királyi tanácsot és tartott törvénynapot, élete 
végén ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz 
Máriának, majd 1038-ban ezen a napon halt meg. 
Az ünnep dátumát Szent László király tette át au-
gusztus 20-ára, mert 1083-ban VII. Gergely pápa 
hozzájárulásával ekkor emeltették oltárra I. István 
relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami szent-
té avatásával volt egyenértékű. 

I. Nagy Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20-a 
egyházi ünnepként élt tovább. Mária Terézia a 
naptárakba is felvétette nemzeti ünnepként, továb-
bá Budára hozatta István kézfejereklyéjét, a Szent 
Jobbot, amelyet minden év augusztus 20-án kör-
menetben vittek végig a városon. 
 
Az 1848-as szabadságharc leverése után betiltották 
az ünnepet, hiszen Szent István a független ma-
gyar állam jelképe volt. 1860-ban ünnepelhették 
ismét, ami valóságos nemzeti tüntetéssé vált. Az 
1867-es kiegyezés után a nap visszanyerte régi 
fényét. 1891-ben Ferenc József az ipari munkások 
számára is munkaszüneti nappá nyilvánította, 
1895-ben pedig a belügyminiszter rendeletére cí-
meres zászlókat tűztek ki a középületekre augusz-
tus 20-án. 
A két világháború között az ünnep eszméje kiegé-
szült a Szent István-i, azaz a Trianon előtti Magya-
rország visszaállítására való emlékeztetéssel, 
1945–47 között pedig csak egyházi ünnepként en-
gedélyezték. 

1849-1989 között a Magyar Népköztársaság alkot-
mányának napjaként ünnepelték, miután az 1949-
ben hatályba lépett új alkotmányt augusztus 20-ra 
időzítették. 

Az Országgyűlés 1991. évi VIII. törvény kihirdeté-
sével, augusztus 20-át hivatalos állami ünneppé 
nyilvánította, amelyet a 2012-ben hatályba lépett 
Alaptörvény is megerősített. 

                                                   Forrás: internet 
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