
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Lapja | 2021. március  – XI. évf. IV. szám 

 

 Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként 
osztották szét a nép között, mely azokat részeg 
örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést 
hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A 
szakadó eső dacára mintegy 10000 ember gyűlt ösz-
sze a múzeum elé, onnan a városházához mentünk. 
A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. 

Rövid tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 
pontot. Óriási lelkesedés tört ki!... - Budára! Budára! 
Nyittassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a 
nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. A 
választmány legalább húszezer ember kíséretében 
fölment Budára a helytartó tanácshoz és előadta kí-
vánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt 
vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanács-
kozás után mindenbe beleegyezett.  

Tájékoztató pályázat útján elnyerhető ösztöndíjról  
                                                                               2.  oldal 

 

Start közmunka program                     
2. oldal 

 

„A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra 
járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz 
mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s ez 
egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a 
görögtűz: a víz nem olthatja el. Az orvosoktól a 
mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a számban és 
lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg.  

Március 15-i események                          
1. oldal 

 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  

Jókai fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem 
elszavaltatták a "Nemzeti-dal" -t. Mindkettőt kitörő 
lelkesedéssel fogadták, s a refrénben előjövő 
"esküszünk"-öt mindannyiszor visszaharsogta az 
egész sereg, mely a téren állt. Landerer nyomdájához 
mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, s a 12 
pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. 

 

 

A katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet, a 
cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja meg-
nyílt. 

A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság 
Pestre. Ez volt március 15-e.  Eredményei  olyanok,  
melyek e napot  örökre  nevezetessé  teszik a  ma-
gyar  történelemben.” 

(Részlet Petőfi Sándor naplójából) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Március 1-jével újra elindult a mezőgazdasági és a belterületi 
közutak felújítása a közmunka program, valamint új elemként a helyi 
sajátosságokra épülő program Zalakomárban.  

Idén a mezőgazdasági közmunka programunk teljes költsége 
28.461.443.-Ft, melyhez az Önkormányzat 179.158.-Ft önerőt biztosít. 
A programban 18 fő mezőgazdasági segédmunkás és 2 fő 
munkavezető vesz részt. A 2022. február 28-ig tartó program során a 
munkások a korábbi évekhez hasonlóan zöldségnövények (burgonya, 
paradicsom, étkezési és fűszer paprika) termesztésével fognak 
foglalkozni. A 2020. évhez hasonlóan igyekszünk az Önkormányzati 
piacon kiszolgálni a lakosság igényeit.  

A belterületi utak karbantartása című programunkat idén kisebb 
volumenben terveztük. A 8.636.063.-Ft támogatásból az 5 fő 
segédmunkás és 1 fő brigádvezető elvégzi a Petőfi-Kossuth összekötő 
járda Templom mögötti szakaszának, a Petőfi utca Mezőgazdasági 
Bolttól a Művelődési Házig terjedő szakaszának térkövezését. 
Befejezik a 2020-ban elkezdett Kossuth utca térkövezését a COOP 
boltig, valamint a korábbi években térkövezett járdák megsüllyedt 
szakaszainak javítását. A járdák megszépítése mellett sort kerítünk a 
kátyús útszakaszaink rendbetételére és padkázásra, valamint a zöld 
területek gondozására, és a közterületek folyamatos tisztítására is.  

Új elemként az idei évben elindítottunk egy helyi sajátosságokra 
épülő programelemet, melynek keretében 30 segédmunkás és 3 
brigádvezető kerül foglalkoztatásra. 

A program teljes költségvetése 52.424.609.-Ft, melyhez 
Önkormányzatunk 944.689.-Ft önerőt biztosít. 

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. Önkormányzatunk részére 2019 
évben visszaadott egy korábban Vízmű által használt, de 
önkormányzatunk tulajdonát képező 5,9 ha-os területet, mely jelenleg 
használaton kívüli, de alkalmas arra, hogy ott fásítást, erdősítést 
végezzünk.  

A program keretében vadkerítést építünk, és a Zalaerdő Zrt. 
közreműködésével feketedió csemetékkel fásítjuk a területet. A 
program sikeres megvalósításához beszerzésre kerül egy 50 LE 
traktor, egy 6 tonnás két tengelyes pótkocsi és egy szárzúzó is. 

2021. ÉVI START KÖZMUNKA 
PROGRAMJAINK 

 
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 2021. március 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. 

Tájékoztató a főiskolai és egyetemi 
hallgatók részére, 

pályázat útján elnyerhető ösztöndíjról 

A Zalakomári Művelődési Ház angol és német – középfokú nyelvvizsgára felkészítő – tanfolyamot 
szervez középiskolás és felsőfokú tanulmányaikat nappali tagozaton végző fiatalok számára 16 éves kortól. 
A kezdési időpontja az igényeknek megfelelően kerül kialakításra, a tanfolyam részvételi díját Zalakomár 
Nagyközség Önkormányzata részben átvállalja, támogatva ezzel az adott korosztály nyelvvizsgára való 
felkészülését. 
Jelentkezni lehet: 2021. április 20-ig a Zalakomári Művelődési Ház Facebook oldalára írt, vagy email 
címére küldött üzenettel, az életkor és iskola megjelölésével.  
Facebook: https://www.facebook.com/kulturhaz E-mail: kulturhaz@zalakomar.hu 
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