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ZALAKOMÁR DÍSZPOLGÁRA 
 Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő- testülete Varga Miklós részére 
„Zalakomár Díszpolgára” címet adományozta. 

Varga Miklós Zalakomár nagyközség 
polgármestere volt 1994 és 2014 között.  

Már az 1990 évek előtt, mint a Zalakomár 
Községi Közös Tanács tagja vett részt a település 
életében, az 1990-es, első önkormányzati 
választások után, pedig mint képviselő- testületi 
tag dolgozott. 

1994. december 11-én tartott önkormányzati 
választásokon polgármesterré választották, melyet 
további 4 sikeres választás követett.  Egészen 2014. 
október 12-ig polgármesterként dolgozott 
Zalakomár érdekében. 

A közel 20 éves munkásság alatt számtalan 
beruházást álmodott meg és valósított meg a 
településnek. 

A 90-es években az önkormányzat 
csatornáztatta a települést, óvodát és bicikli utat 
építettek. Az ezredforduló után önkormányzati 
szálláshelyet, a Fecskefészek Kulcsos házat, 
szociális bérlakásokat valósította meg. 
Önkormányzati ciklusai alatt szinte az összes 
önkormányzati út új burkolattal újulhatott meg. 

A beruházások mellett nagy szerepe volt abban, 
hogy az önkormányzat az egyik legnagyobb 
közfoglalkoztató legyen a megyében, munkát adva 
olykor több mint 200 közmunkásnak. 

A közbiztonság növelése érdekében kiépítette a 
térfigyelő kamerarendszert, mezőőrséget és 
közterület felügyeletet hozott létre, a rendőrséggel 
jó kapcsolatot ápolt. Több évnyi előkészület után 
2011-ben testvér-települési megállapodást írt alá 
öt településsel.  
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FALUNAP 
50 éves Zalakomár 2. oldal 

 

KINCSESHÁZ 
Siker a kincsesház 3. oldal 

 

ISKOLA 
Tanévzáró, ballagás 4. oldal 

 

Varga Miklós polgármester kiemelkedően jelentős 
munkájával olyan általános elismerést szerzett, mely 
hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, a 
község fejlődéséhez, maradandó értéket teremtett. 
 

ÓVODA 
Májusfa kitáncolás  5. oldal 

EGYSZERI TÁMOGATÁS 

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

A szeptember hónapban kifizetésre kerülő 
egyszeri támogatás kérhető, minden gyermek 
után 10.000.- forint. Településünk nyugdíjas 
lakóinak önkormányzatunk 18.000.- forint 
egyszeri támogatást nyújt. 

Részletek újságunk utolsó oldalán! 

 



2 2019 július 

Kis Grófo Vastag Csaba 

Péczely Attila Népzenei Csoport Roppantós táncegyüttes 
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FALUNAP ZALAKOMÁR 

2019   Önkormányzatunk 2019. július 6-án rendezte falunapi 
ünnepségét. Nagy öröm volt látni, hogy nagyon sokan 
látogattak ki rendezvényünkre, melyet minden évben úgy 
próbálunk összeállítani, hogy mindenki megtalálja a 
számára megfelelő szórakozást. 

A megannyi gyermekprogram mellett főzőverseny és 13 
órától színpadi programok várták az érdeklődőket. Az idei 
falunap, nemcsak a szokásos éves ünnepe volt 
Zalakomárnak, hanem a két településrész, Kiskomárom és 
Komárváros egyesítésének 50. évfordulója is. 

Az egész napos program két kiemelkedő 
eseménye volt a Kis Grófo és a Vastag Csaba 
koncert, melyben a kilátogatók igazán nem 
csalódhattak. Az 22 órakor kezdődő tűzijáték 
méltó befejezése volt a napnak. 
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A Kincseházat az átadás alkalmával 2019. július 4-én áldotta 
meg dr. Háda László plébános. 

A Kincsesházat a jövőben újabb eszközökkel is szeretnénk 
gazdagítani. Tervben van az udvaron mezőgazdasági 
„szektort” kialakítása. Ehhez már több eszközt összegyűjtött a 
klub, köztük „tórógráblát”, „forgatóvellát”, cséphadarót, 
szecskavágót, rövid-és hosszú szekeret. 

Az előadás zárásaként a Péczely Attila 
Népzenei Csoport meglepetése kápráztatta el a 
nagyérdeműt: Brahms Magyar táncok egy 
tételét adták elő nagy sikerrel. 
Bízunk benne, hogy az első jó hangulatú 
dalünnepet még továbbiak követik a jövőben. 
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Dalos Találkozó a 
Zalakomári Művelődési Házban 

Egykori használati tárgyakban – amelyeket 
szinte már elfeledtünk- lehet, gyönyörködni 
a falu Kincsesházában. 

Az Ady u. 2. szám alatt lévő 
önkormányzati épületben több helyiség 
került kialakításra a régiségek 
elhelyezésére, köztük hálószoba, konyha és 
a „belépőnél”, zárt verandához hasonló kis 
szoba. 

A különleges berendezések és tárgyak, 
mint a rékli, almárium, sparhelt, dunna, 
paszitos kosár, vájdling, kancsó, misekönyv, 
„plafonig érő”, pakolt ágy, derékalj, 
öltözékek, komári „gyöngyösnecc” 
összegyűjtése az Egymásért Klub érdeme. 

Azzal a céllal vezérelve, hogy az utókor 
számára méltón legyenek megőrizve a szép 
eszközök, kellékek, öltözékek. A berendezés 
híven tükrözi a régi falusi hagyományokat, 
szokásokat. 

KINCSESHÁZAT avattunk 

„Amíg a zene szól a kisfalvakban, kistelepüléseken, - a 
magyar zene, népzene, ami valóban a gyökereinket jelenti, 
táplálja és megjeleníti– addig egy ország, egy nép nem 
veszhet el, van jövője, van előtte út és kibontakozás” 

Ezekkel a szavakkal nyitotta meg köszöntő beszédével Dr. 
Péczely Péter – helyi népzenei csoportunk névadója, Dr. 
Péczely Attila fia- a Zalakomári Művelődési Házban 
megrendezett I. DalNapot. 

A zene ünnepén a Péczely Attila Népzenei Csoport 
meghívására nívós előadásokat láthattunk, hallhattunk az 
eszteregnyei Rozmaring Dalkör, a bajcsai Rezeda Dalkör, 
az egeraracsai Sziporkák, a nagykanizsai Mol Bányász 
Nyugdíjasklub, illetve Belvárosi Gyöngyvirág Nyugdíjas 
Klub, a balatonmagyaródi Kendermagosok, a Zalakarosi 
Dalárda, a Galamboki Népdalkör, a Tungsram 
Nyugdíjaskör, és a nagyrécsei Nótakedvelők Klubja 
előadásában. Helyi résztvevőként színesítette az előadást a 
Zalakomári Harmonika Zenekar.  

 



4 2019 július 

TANÉVZÁRÓ, BALLAGÁS 
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Június közepén zárult a Somssich Antal Általános Iskola 
2018/19-es tanéve. Az ünnepségen számos meghívott vendég is 
részt vett. 

A rendezvényt az első osztályosok verse és gitáros 
kisegyüttesünk műsora nyitotta meg, majd a jutalmazásokra 
került sor. Idén is számos kisdiák vehette át a kimagasló 
tanulmányi, sport vagy kulturális munkájáért járó elismerést. 
Hagyományainkhoz híven idén is sor került az „Aranykönyv 
ceremóniára”, a nyolc év során kimagasló munkát végző tanulók 
neve és fényképe bekerült az „Aranykönyvbe”. 

Ebben a tanévben három nyolcadikos diákot ért ez a 
megtiszteltetés: a 8.a-ból Molnár Gréta, a 8.b-ből Bogdán Éva és 
Horváth Annamária, tanuló írhatta be a nevét.  

Ezután a Kisénekkar fellépése következett, majd Szakáll Tibor 
intézményvezető értékelte az egész éves munkát. 

Az ünnepséget a Szózat zárta. Ezt követően a diákok a 
tantermekbe vonultak, ahol osztályfőnökeiktől átvették a 
bizonyítványaikat. 

Búcsút vettek iskolánktól nyolcadikos 
diákjaink, akik osztályfőnökeikkel, Dr. 
Balogné Nagy Katalinnal és Pásztorné 
Böjti Líviával együtt köszöntek el az 
ismerős tantermektől, tanáraiktól és 
diáktársaiktól. 
Ünnepi műsorukban egy-egy szál 
virággal nem csak tanáraiknak, de 
szüleiknek is köszönetet mondtak a sok 
fáradozásért. 

Ezután a hetedikesek búcsúztatták el a 
ballagókat, akik hagyományainkhoz 
híven elhelyezték a ballagók fáján az 
osztályaik névsorát tartalmazó 
emlékszalagot. Az ünnepély zárásaként 
iskolánk vezetője, Szakáll Tibor köszönt 
el a végzős diákoktól.  

A Zalakomári Művelődési Házzal együttműködve, 
UNIÓ-s pályázatnak köszönhetően iskolánkban négy 
szakkör is működhetett a tanév során:  

A Búvárkodjunk! szakkörön, amelynek vezetője 
Bedenek Gábor volt, a tanulóknak nemcsak a 
természettudományos ismeretei bővültek, hanem új 
tanulástechnikai módokat is megismerhettek a gyerekek. 

A Kézműves foglalkozásokon Hajmásiné Török Gyöngyi 
vezetésével, kihasználva a pályázat nyújtotta 
lehetőségeket új kézműves technikákat sajátíthattak el a 
gyerekek (pl. gyöngyszövés), az ÖKO-programokhoz 
kapcsolódóan pedig újra hasznosítási technikákat 
alkalmaztak. 

A Népismereti és hagyományőrző foglalkozásokat 
Martonné Somogyi Márta vezette. A szakkör témái 
elsősorban az év jeles napjaihoz kötődtek Márton-naptól 
kezdve egészen Pünkösdig bezárólag. 

A tanulók megismerkedtek a jeles napokhoz 
kapcsolódó hagyományokkal, népi játékokkal, de 
néhány különleges kézműves technikával is, mint pl: 
nemezelés, batikolás, szövés, viaszolás. 

A Helytörténeti szakkör foglalkozásain, amelyeket 
Feketéné Táttár Lívia vezetett a diákok megismerhették 
a két egykori falurész (Komárváros és Kiskomárom) 
történetét, ellátogattak Ormándpusztára iskolánk 
névadójának, Gróf Somssich Antalnak a sírjához, és 
megtekintették a községben található történelmi 
emlékhelyeket. 

Ezek a szakkörök, amelyek több mint harminc 
gyermeket foglalkoztattak jó hangulatban teltek. 

A foglalkozásokon készült munkákból kétszer 
(félévkor és tanév végén) is nyílt kiállítás az iskolában, 
amelyet minden érdeklődő megtekinthetett.  
 

ÉRTÉKTÁR-VÁR  szakkörök 
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Július elején került sor a Zalakomári 
Napköziotthonos Óvodában a már 
hagyományosan megrendezett 
májusfa kitáncolására. 

Az óvoda udvarán kört kialakítva 
tekinthették meg óvodásaink az Aprók 
tánca elnevezésű szakkör énekes-
táncos műsorát. A jó hangulatú 
délelőtt közös tánccal, énekléssel és a 
májusfa kidöntésével zárult. 
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Májusfa kitáncolás 
 

Június 13-án Méhecske kiscsoportosainkkal kiránduláson vettünk 
részt Zalavárban. A programot nagy izgalommal várták a 
gyerekek. Az időjárás nagyon kedvező volt. 

Miután megérkeztünk, lepakoltuk a kis hátizsákokat, ami tele 
volt sok finomsággal, innivalóval. Birtokba vettük a játszóteret, 
megbeszéltük a szabályokat. Különösen tetszett a gyerekeknek  
a „vizes” rész. Pihenésképpen jóízűen elfogyaszthatták a rágcsálni 
valókat.  A szülők által szorgalmasan összegyűjtött papír árából 
jégkrémmel leptük meg a gyerekeket, ami nagyon jól esett a nagy 
melegben. Utána újra játék következett egészen hazaindulásig.  
Jókedvűen, vidáman telt a délelőtt, nagyon jól éreztük magunkat, 
kellemesen elfáradtunk. Délután és a következő napokban sokat 
beszélgettünk az ottani élményekről. 

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy lehetővé tették 
számunkra ezt a kirándulást és kisbuszaikkal segítettek eljutni a 
zalavári vizes játszótérre. 

KIRÁNDULTAK A CSOPORTOK 
 A Virág nagycsoportos gyermekek szüleik 

kíséretében május 29-én kiránduláson vettek 
részt. Úticél a Veszprémi állatkert volt. Jó 
érzés volt látni, hogy a gyerekek a szülők 
mellett ültek végig az úton, s így bizony 
sokat beszélgettek. 

Az állatkert egész napos programot 
jelentett, próbáltunk mindent megnézni. A 
gyerekek közelebbről megismerhették az 
„állatkert lakóit”, ezáltal bővültek 
környezeti ismereteik. 

A nap végén jutott idő fagyira, valamint 
játékra az állatkert játszóterén.  
Ezzel az emlékezetes kirándulással zártuk le 
az együtt töltött négy óvodai évet. 
 

Első szülői értekezlet 
 

2019.06.13-án szülői értekezletet 
tartottunk a 2019/2020 nevelési évben 
kiscsoportot kezdő gyermekek szüleinek. 
Sokan elfogadták a meghívást, magas volt 
a részvételi arány. 

Varga Zoltánné óvodavezető köszöntötte 
a jelenlévőket, majd ismertette az óvoda 
házirendjét és a Pedagógiai Program 
rövidített változatát.  

Az óvodapedagógusok tájékoztatták a 
szülőket gyermekük óvodai jeléről, az 
óvodakezdéshez szükséges eszközökről, 
valamint a beszoktatás időpontjáról. Végül 
az óvónők a szülők által feltett kérdésekre 
válaszoltak.  

 

 

 

WORKSHOP 
 Az EFOP-3.1.3-16-2016-0001 Társadalmi felzárkóztatási és 

integrációs köznevelési intézmények támogatása pályázat keretein 
belül, mint módszertani központ 2019.06.19-én „Az óvoda és a 
család kapcsolata” című workshopot tartottunk az óvodában.  

A rendezvényen a nyár eleji időpont ellenére magas volt a 
részvételi arány, 25 fő óvodapedagógus jelentkezett. Köszönhető 
ez a témaválasztásnak, mivel egyre nagyobb problémát jelent a 
szülőkkel való kapcsolattartás minősége. 

A workshop levezetői Karancz Zoltánné és Szabó Marianna 
óvodapedagógusok voltak, magas szintű munkájukat, 
felkészültségüket ez úton is köszönjük. 

A visszajelzések alapján a résztvevők megerősítést kaptak, 
továbbá új ismeretekkel bővítették szakmai tudásukat. 
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GYERMEKEK RÉSZÉRE 
 Önkormányzatunk 2019. 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 
10.000 forint pénzbeli támogatást nyújt. 

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 támogatási kérelmet 2019. szeptember 6-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, 2019. szeptember 16 után kerül 

kifizetésre! 

 

Önkormányzatunk 2019. évben 18.000 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 2019. szeptember 6-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, 2019. szeptember 16 után kerül 

kifizetésre! 

NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE 
 

EGYSZERI TÁMOGATÁS AZ 

ÖNKORMÁNYZATTÓL! 
 Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a nyugdíjasok és családok növekvő 

anyagi terheinek csökkentésére támogatást hozott létre. 
 


