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A suliban történt a hónapban 
                                        2. oldal 
 

      Egyszeri támogatás                                                                         
                          2. oldal 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  

Felhívás 
KÖZLEKEDÉSI ÉVES TANULÓBÉRLET TÁMOGATÁS 

 

2021. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA 
VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 

TÁMOGATÁS 
 

     Papírgyűjtés az oviban 
                               4. oldal 
 

A szociális célú tűzifa támogatásról, a 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybevett ellátás visszatérítésének 
elrendeléséről, illetve méltányosságból 
történő elengedéséről a Képviselő-testület 
jogosult dönteni. Szociális célú tűzifa 
támogatás ugyanazon lakásra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül 
a lakásban élő személyek és családok 
számától.  

A támogatás iránti kérelmet a 
Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatalnál lehet benyújtani a „Kérelem 
rendkívüli települési támogatás (szociális 
tűzifa) megállapításához” elnevezésű 
formanyomtatványon 2021. november 8. 
napjáig. 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 

 

A belügyminiszter döntött a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont „A 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása” jogcím alapján nyújtható szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról. A döntés alapján 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2021. évben 279 m3 jóváhagyott 
tűzifa mennyiség beszerzésére jogosult, ennek keretében 5.669.280 Ft 
összegű támogatásban részesült.  

Ezzel kapcsolatosan a Képviselő-testület 2021.10.07-i ülésén a 10/2021. 
(X.8.) „A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról” 
szóló rendeletét megalkotta. A rendelet hatálya kiterjed a szociális 
gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott személyekre. A rendeletben szabályozott 
támogatás megállapítására a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárási 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa 
biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható. 
Elsősorban az a háztartás részesíthető természetbeni ellátásként 
adható szociális célú tűzifa támogatásban, ahol  

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékára 
jogosult, vagy a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. 
(II. 25.) önkormányzati rendelet szerinti települési támogatásra (e 
támogatások közül különösen lakhatási támogatásra) jogosult személy él, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelnek,  

c) valamint ahol létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
kerültek, illetve idő- szakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló 
létfenntartási problémákkal küzdenek, feltéve, ha a kérelmező 
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át, 
egyedül élő esetén a 350 %-át, vagyona nincs és a lakásának fűtését 
fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.  

 

Gyümölcsfacsemeték 
átvétele 

 

Felhívjuk a gyümölcsfacsemetéket 
igénylők figyelmét, hogy a fák átvétele 
2021. október 26-án kedden 10-14 óra 
között lesz az Önkormányzat Tavasz 
u. 40. szám (volt TÜZÉP) alatti 
telephelyén. 
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„Ebihalból nem lesz más, 
csak béka, még ha bálnává 
válni volna is szándéka.” 
címmel hirdetett vetélkedőt 
a Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár a 100 éve szü-
letett Romhányi József költő, 
író tiszteletére a Zala me-
gyében élők részére. 
A vetélkedő két fordulóból 
állt: egy online, írásos 
fordulóból, amely az író 
életével kapcsolatos totót 
tartalmazta, és amelyet még 
a tavasszal kellett 
megoldani. 
 
 

ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 Eredményesen szerepeltek 

 

Író-olvasó találkozó 
 Az Országos Könyvtári Napok keretében 
Zalakomárban a könyvtárban író-olvasó 
találkozót tartottak, amelynek vendége Vig 
Balázs író volt. A rendezvényen, amelyen az 
első évfolyamosok vettek részt, játékos 
interaktív könyvbemutatóra került sor. A 
gyerekek az író felolvasásában és érdekes 
játékokon keresztül ismerkedhettek meg Víg 
Balázs: A három bajusz gazdát keres című 
könyvével.  
A vidám hangulatú találkozón mindenki 
nagyon jól érezte magát. 
 

Mesemondó délután 
 
Szeptember 30-án ünnepeltük Benedek Elek 
születésnapját és ’A népmese napját”. Ebből az 
alkalomból mesemondó délutánon vehettek részt 
iskolánk tanulói a könyvtárban. 
A rendezvényen minden évfolyam képviseltette 
magát, a résztvevők mindannyian egy szabadon 
választott mesét adtak elő. A mesemondások 
szünetében Perényi Ildikó könyvtáros tanító néni 
Benedek Elek életéről mutatott be kisfilmet.  
A találkozót közös „szabadulós játék” zárta, amelyben 
a gyerekek ügyesen hasznosították a meséről és 
Benedek Elekről szerzett ismereteiket. 
 

 

 

Az idősek világnapja alkalmából rajzversenyt hirdetett az iskola tanulói számára a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Aranytölgy Idősek 
Otthona. 
A gyerekek három témában: Én és a nagyszüleim; Legszebb emlékem a 
nagyszüleimmel és Szabadon választott téma készíthettek rajzokat. A számos beküldött 
alkotás közül a legjobbak jutalomban részesültek. Díjazott tanulók: 
Gerencsér Attila 8.b; Horváth Zalán 8.b; Horváth Kristóf 6.a; Kovács Annabella 5. ; 
Bogdán Vivien 1.a; Horváth László 2.o.; Marci Leon 3.a; Bogdán Rebeka 4.b 
 

 
 

Diáksport Fesztivál a suliban 
 
A Magyar Diáksport Szövetség támogatásával Diáksport Fesztivált 
rendeztek iskolánkban. 
A rendezvényt az iskola négy évfolyamán, 130 diák számára szervezték 
meg. 
A „Tehetséggondozás sport által” című uniós projekt keretében 
szervezett programon forgószínpad-szerűen többféle mozgásformát is 
kipróbálhattak a gyerekek a fogócskától az akadályversenyekig. A 
fesztiválon a 3–6. osztályosok vettek részt.  
 A rendezvényen, amelyhez a sporteszközöket a szövetség biztosította, 
a testedzés, a mozgás játékos formában jelent meg. 
Iskolánkban felmenő rendszerben a Komplex Alapprogram szerint 
folyik az oktatás-nevelés, és ebben nagy hangsúlyt kap a 
tehetséggondozás, a sportolás, mozgás és a közösségi gondolkodás 
fejlesztése is. 
 

 

Nagykanizsa városkörnyéki labdarúgó bajnokság 
III. korcsoport (5-6. évfolyam): 1. hely 
A csapat tagjai: Andrasek Ervin; Andrasek 
Róbert; Bogdán Gergő; Bogdán László; Karakai 
Balázs; Kovács Krisztián; Romhányi Krisztián; 
Szabó Kristóf; Szefcsik Róbert; Tinó Lionel 
 
Nagykanizsa városkörnyéki labdarúgó bajnokság 
IV. korcsoport (7-8. évfolyam) 3. hely 
A csapat tagjai: Andrasek Ervin; Bogdán Dénes; 
Bogdán Lajos; Bogdán László; Bogdán Tamás; 
Gerencsér Attila; Horváth József; Horváth Máté; 
Horváth Zalán; Pleyer Shimshon; Szolnok Márk 
 

Sport 
Jól kezdték az idei szezont focistáink is 

 
 

 

ISMÉTELTEN EGYSZERI TÁMOGATÁS 
AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL! 

 Zalakomár Nagyközség Önkormányzata az idei évben is a 
nyugdíjasok és a családok anyagi terheinek csökkentése 
érdekében rendeletet alkotott, hogy a helyi lakosok egyszeri 
támogatáshoz juthassanak!  

GYERMEKEK RÉSZÉRE Önkormányzatunk 2021. évben a 
Zalakomárban egy éve állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Zalakomár nagyközségben élő 16 év alatti 
gyermekek és a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 
folytató gyermekek és a korhatárra való tekintet nélkül a 
tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos gyermekek támogatására gyermekenként 
egyszeri 15.000 forint pénzbeli támogatást nyújt, amennyiben a 
gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 500%-át. 
A kérelmeket a gyermekek törvényes képviselője nyújthatja be, a 
hivatalban kapott kérelem nyomtatványon. A 16 évesnél idősebb 
gyermek(ek) esetében a kérelemhez csatolni kell az 
iskolalátogatási igazolást is, amely igazolja, hogy a gyermek 
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat.  

A cikk a 3. oldalon folytatódik Egyszeri támogatás....címmel 
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Következő Margaréta Móka foglalkozások 
ideje: 2021. október 20. 10,00 óra 

            2021. november 3. 10,00 óra 

Az önkormányzat a pedagógus díjazását teljes 
mértékben átvállalja! 

 

KÖZELGŐ  PROGRAMOK   
 

Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 
A kertünkben élő növények életciklusa ősszel 
lelassul, nekünk viszont még rengeteg 
tennivalót tartogat a roktóber. 
Az idén sok probléma volt a 
gyümölcstermelőknek a gombás betegségekkel, 
leginkább a csonthéjasok moníliás 
pusztulásával. A további fertőzéseket úgy 
tudjuk csökkenteni, ha most a lehullott lombot 
gondosan összegyűjtjük és megsemmisítjük. 
Ezt követően, még a fagyok beállta előtt kell 
megpermetezzük a legolcsóbb réztartalmú 
gombaölő szerek valamelyikével. 
 
A gyepek talajában helyenként elszaporodtak 
a gyomok a mohák. Fontos feladat a talaj 
fellazítása. Ezeknek az eszközöknek a kései 
meghasogatják a földet, kihúzzák a mohát és a 
gyomokat. Ezután kerülhet sor a gyep 
trágyázására, erre legalkalmasabb az apró, 
érett szarvasmarhatrágya vagy komposzt. Ha 
vegyes műtrágyát használunk, akkor 
négyzetméterenként 5-6 dekát szórjunk ki a 
frissen lenyírt gyepre. 
 
A káposztát is betakaríthatjuk. Fagytól 

EGYSZERI TÁMOGATÁS.... 

NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE Önkormányzatunk 2021. évben 15.000 forint egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti azokat a 
Zalakomárban egy éve állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Zalakomár nagyközségben élő öregségi ill. 
rokkantsági nyugdíjban, valamint az időskorúak járadékában részesülő személyeket, aki(k)nek az egy főre jutó havi 
nyugdíja/ellátása nem haladja meg az 199.500 Ft-ot.  

A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani a hivatalban kapott kérelem nyomtatványon. A 
támogatás megállapításához az öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, valamint időskorúak járadéka 
összegének igazolását (NYUFIG éves zöld igazolása vagy a Magyar Államkincstár ill. Járási Hivatal igazolása) csatolni 
szükséges.  

A támogatási kérelmet 2020. november 8-ig lehet beadni a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 9. számú 
irodájába ügyfélfogadási időben. ( Hétfő 9-12 óra között, Szerda 13-17 óra között, Péntek 9-12 óra között) 

Az egyszeri támogatás a kérelmek beérkezését követően, 2021. december elején kerül kifizetésre, a pontos időpontról 
hirdetményt teszünk közé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Művelődési Ház, a Zalakomári 

 Napköziotthonos Óvoda és a Somssich Antal Általános Iskola 
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Őszi papírgyűjtés 
 A papírt Kínában már időszámításunk előtt ismerték. Európába a 9. 

században jutott el a papírkészítés tudománya, Magyarországon az 
első papírmalmok a 16. században keletkeztek. A 19. században 
kezdték használni a gőzhajtású papírmalmot, amelyben fából is elő 
tudták állítani a papírgyártáshoz szükséges rostokat.  
Nagyon sok helyen találkozhatunk különböző minőségű papírral, 
papírból készült tárggyal. Leggyakrabban nyomtatványok, könyvek, 
újságok és csomagolóanyagok formájában.  
A feleslegessé vált papír szelektív gyűjtésével csökkenthetjük 
környezetünk hulladék terhelését és nem utolsó sorban számtalan 
fát menthetünk meg a kivágástól. 
Az újrahasznosítás után különböző formában kerül majd vissza 
hozzánk az összegyűjtött papír. Készülhet belőle például fénymásoló 
papír, boríték, újság, kartondoboz, tojástartó tálca vagy akár még 
karton bútor is. 
Óvodánkban a környezettudatosságra való nevelés jegyében 2021. 
szeptemberében papírgyűjtést szerveztünk, melynek során 2472 kg 
papír gyűlt össze: 
 

Süni csoport 729 kg 

Méhecske csoport 703 kg 

Pillangó csoport 609 kg 

Katica csoport 431 kg 

 A csoportok versenyét idén ősszel a Süni csoport nyerte. 
Ez úton szeretnénk megköszönni a szülők, hozzátartozók és dolgozók 

papírgyűjtés során nyújtott segítségét! 

 

 

ÓVODAI ESEMÉNYEK 
 

Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 

A kertünkben élő növények életciklusa ősszel 
lelassul, nekünk viszont még rengeteg tennivalót 
tartogat a roktóber. 
Az idén sok probléma volt a gyümölcstermelőknek 
a gombás betegségekkel, leginkább a csonthéjasok 
moníliás pusztulásával. A további fertőzéseket úgy 
tudjuk csökkenteni, ha most a lehullott lombot 
gondosan összegyűjtjük és megsemmisítjük. Ezt 
követően, még a fagyok beállta előtt kell 
megpermetezzük a legolcsóbb réztartalmú 
gombaölő szerek valamelyikével. 
 
A gyepek talajában helyenként elszaporodtak a 
gyomok a mohák. Fontos feladat a talaj fellazítása. 
Ezeknek az eszközöknek a kései meghasogatják a 
földet, kihúzzák a mohát és a gyomokat. Ezután 
kerülhet sor a gyep trágyázására, erre 
legalkalmasabb az apró, érett szarvasmarhatrágya 
vagy komposzt. Ha vegyes műtrágyát használunk, 
akkor négyzetméterenként 5-6 dekát szórjunk ki a 
frissen lenyírt gyepre. 

A káposztát is betakaríthatjuk. Fagytól védett 
raktárban tároljuk, vigyázzunk, mert a levelek 
alatt meztelen csigák lehetnek. Ha megszórjuk 
sóval a káposzta külsejét, megakadályozhatjuk, 
hogy egész télen benne lakmározzanak. 
 
Itt az ideje a hagymás virágok kiültetésének. Ezt 
szeptembertől egészen a fagyokig megtehetjük. 
Liliom, hóvirág, tulipán, nárcisz, jácint és még sok 
faj kapható az üzletekben, 
A hagymásokat mindig csoportosan ültessük, 
mert így a legdíszesebbek. 
 
A rózsa az egyik  legelterjedtebb kerti dísznövény. 
Az ősz vége felé közeledve csak az elnyílt 
virágokat, a beteg hajtásokat, leveleket távolítsuk 
el, a hajtások legfeljebb egyharmadát vágjuk 
vissza. Az teljes metszést tavasszal kell végezni. 
Őszi, téli ellensége a fagy, ettől kell védeni 
leginkább, azonban nem minden rózsafajta igényli 
a fokozott védelmet. A rózsával kapcsolatban most 
nem csak az óvintézkedések időszerűek, hanem 
októberben még az ültetés is bőven aktuális. 
 
 

 

http://www.edenkert.hu/profi-kertesz/aktualis-kerti-munkak/csigaolo-modszerek-meztelencsiga/4851/
http://www.edenkert.hu/profi-kertesz/aktualis-kerti-munkak/csigaolo-modszerek-meztelencsiga/4851/

