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H Í R M O N D Ó

Ó  

KSH összeírás  
1. oldal 
 

Diákok a faluért               
1. oldal 
 

Ösztöndíj felhívás 
 2.  oldal 
 

Koronavírus tájékoztató                 
2. oldal 

 A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és 
hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére, amelyhez az adatszolgáltatók 
részvételükkel és pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak. A válaszadás minden, az adatfelvételre kijelölt 
gazdálkodó szervezet vagy személy számára kötelező. 

Az összeírók a Közös Hivatal munkatársai, Szántó-Perge Flóra és Horváth Zoltán lesznek, akik személyesen fogják 
felkeresni a településen kijelölt címeket 2020. szeptember 19. és november 22. között. 
  
Az összeírási munkához a KSH összeírói igazolványt biztosít részükre, mely személyi igazolvánnyal együtt érvényes, amit 
az adatfelvétel megkezdése előtt az összeíró köteles felmutatni. Összeíróink a KSH logójával ellátott táskával, a felvétel 
logóját tartalmazó nyakbaakasztóval is fognak rendelkezni. A felvétel elektronikusan, a KSH által biztosított tableten 
történik. Az összeírók konkrét, címlista szerinti címeket keresnek fel. 

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, adatszolgáltatók és az összeírók egészségének védelmét szem 
előtt tartva összeírónkat felkészítették a követendő magatartásra, maszkkal és kézfertőtlenítővel látták el őket. 

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használják fel, azokat más szervek, személyek részére 
nem adják ki, az eredményeket összesítve közölik a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az 
Európai Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően. 
  
A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldal nyújt további tájékoztatást. 
  
A felvétellel kapcsolatosan kérdés esetén kérem, hívja ingyenes hívható KSH zöldszámot 80/200–766 (2-es gomb, majd 
2374-es OSAP-szám megadása szükséges), amelyen készséggel adnak tájékoztatást. 
 

 

 

Tisztelt Lakosság! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) az ország valamennyi településére kiterjedő, általános 
mezőgazdasági összeírást hajt végre, „Agrárcenzus, 
2020” elnevezéssel, így az érinti településünket is.  
 

Nyári diákmunka 
 

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 foglalkoztatott. 

A diákok ezen időszak alatt elvégezték a 2020. évi eb összeírást, lefestették a Kulcsos ház területén az esőbeállókat, a 

terasz fa korlátját, a Művelődési ház és az Orvosi rendelő fém korlátját és a kerítését, a Kossuth utcai park padjait, 

valamint a Nagy Magyarország táblát, a Polgármesteri Hivatalban a Székely kaput és az árusító bódét, az Óvoda 

kerítését, az Ady utcai Orvosi Rendelő fa kerítését. 

Munkájukkal így hozzájárultak a településkép javításához, valamint az utcabútorok állagának megőrzéséhez. 

http://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok


 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 
SZEPTEMBER az első őszi hónap. 
A reggelek hűvösebbek a nappalok rövidülnek, de meleg, napos 
időszakokra is számíthatunk. 
Megkezdődik a gyümölcsösökben, szőlőben a betakarítás. Alma és 
körtefajtáknál színelő szedést végezzünk, mert a fa napos oldalán 
hamarabb érnek a termések. 
Egész hónapban ültethetünk fenyőket, örökzöldeket, virághagymákat. A 
tulipán, nárcisz, jácinthagymákat ültethetjük cserépbe is, ha a tél 
folyamán a szobába visszük, hamar virágzásnak indulnak. 
Egynyári virágok helyett ültessünk kétnyári virágpalántákat, árvácskát, 
nefelejcset, százszorszépet, törökszegfűt, díszkáposztát. 
A hónap végén már hajnali fagyokra is számíthatunk ezért a még jó 
állapotban lévő fagyérzékeny zöldségeket, virágokat takarással védjük. 
Néhány fagyos nap után még hosszú ideig teremnek. 
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 Napköziotthonos Óvoda és a Somssich Antal Általános Iskola 

Tájékoztató a főiskolai és 
egyetemi hallgatók részére, 
pályázat útján elnyerhető 

ösztöndíjról 
 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő- testületének Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága ismét meghirdeti 
főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíj 
pályázatát. 
 
A jogosultsági feltételek a korábbi 
fordulóéval megegyeznek. 
 
A pályázók köre: 
Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási 
intézményben (egyetemen, főiskolán) 
államilag finanszírozott vagy 
költségtérítéses nappali és levelező 
tagozaton tanulmányokat folytató, első 
diplomájukat szerző hallgatók, akik saját 
maguk és családjuk életvitelszerűen 
Zalakomár településen élnek és itt 
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. 
 
Az ösztöndíj mértéke és folyósítása: 
A felsőoktatási ösztöndíj havi összege 
8.000 Ft. 
Ha a hallgatónak a kérelem benyújtását 
megelőző tanulmányi félévben a 
hivatalosan bejegyzett tantárgyi 
vizsgaosztályzatainak számtani átlaga 
legalább 3,8, abban az esetben 10.000 Ft a 
felsőoktatási ösztöndíj havi összege. 
 
A kérelmeket 2020. október 15-ig  a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 
igazgatási ügyintézőjéhez (8751 
Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda, tel.: 00 
(36 93) 386-017/16. mellék, e-mail: 
gyamugy@zalakomar.hu)  kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal portáján, 
valamint elérhetők Zalakomár nagyközség 
honlapjáról. 
 
 

Lakossági tájékoztató 
a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan 

 
Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedik az új koronavírus-

fertőzöttek száma Magyarországon.  

 

Fontos, továbbra is be kell tartani a járványügyi előírásokat, aján-

lásokat: a távolságtartást, a maszk viselését tömegközlekedési 

eszközökön és zárt helyeken, valamint a rendszeres kézmosást, 

kézfertőtlenítést, a közösen, gyakran használt felületek fertőtle-

nítését. 

Az emberek felelősségteljes magatartásával megakadályozható, 

hogy azokat az országos intézkedéseket, amelyek "tavasszal 

nagyban gátolták az életünket", ne kelljen újra bevezetni. 

 

Fontos kiemelni, hogy a koronavírust érintő hírekkel kapcsolat-

ban mindig valós információkat szerezzenek Webol-

dal: https://koronavirus.gov.hu/ érhetőségeken: 

Telefon:0680/277-455,0680/277-456 E-mail: koronavi-

rus@bm.gov.hu 
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