
Szomszédnéni 
Produkciós Iroda 

2019. szeptember 21. szombat 
19:00 

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
NAGYTEREM 
Jegyár: 1.000 Ft 

Jegyek elővételben a helyszínen és az előadás 
napján kaphatóak. 

Cím: 8751 Zalakomár, Petőfi u. 9. 
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Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Lapja | 2019. szeptember – IX. évf. 10. 

 

GYÜMÖLCSFA IGÉNYELHETŐ 
  2. oldal 

 

SPORTHÍREK 
 3. oldal 

 

SZÜRETI FELVONULÁS 
 4. oldal 

 

FELHÍVÁS! 
 4. oldal 

Szeptember 9-én elkezdődött településünkön a 
közvilágítás korszerűsítése, mely szeptember végére 
a teljes települést lefedi. 

A LED technológiára váltás eredményeképpen 
több mint 50%-os energia csökkenéssel számol 
önkormányzatunk. 

 

 GYÜMÖLCSFA IGÉNYELHETŐ 
Önkormányzatunknál szeptember hónapban 
gyümölcsfacsemete igényelhető. 
Zalakomárban az elmúlt években több száz új fát 
ültettünk közterületre, melyekkel mára már szinte 
az összes utca fásítva van. Gyümölcsfacsemete 
támogatásunkkal a lakossági ingatlanok fásítását 
szeretnénk növelni. 

részletek a 2. oldalon 

Aradi Vértanúk napja 2019. 
Szeretettel várjuk a falu lakosait 2019. október 4-

én  (pénteken) 16:00 órakor a Művelődési Ház 
udvarára, hogy közösen ültessünk el 13 cserjét az 

„Aradi 13” emlékére! 
Megemlékező gyertyagyújtás: 

2019. október 6. (vasárnap) 17:00 - 20:00 a 
Művelődési Ház előtt. 
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Lakóingatlanonként maximum 5 db gyümölcsfa 
igényelhető szeptember 30. napjáig; a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatalnál kérhető 
formanyomtatványon.  

Igényelhető fajták: alma, szilva, cseresznye. 
A gyümölcsfa csemeték várhatóan 2019. október 22-
én (kedd) vehetők majd át. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2019. augusztus 26-án 
megtartott ülésén módosította a szociális 
gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletét. 

A módosítás értelmében 2019. szeptember 1. 
napjától a képviselő-testület a zalakomári hátrányos 
helyzetű családok, fiatalok részére az életminőségük 
javítása, lakókörnyezetük rendezettebbé tétele, fiatal 
generációk környezettudatos gondolkodásának 
erősítése érdekében gyümölcsfacsemete telepítési 
támogatás biztosít. 

A támogatás odaítélését követően a támogatott 
család vállalja, hogy a facsemetéket nem 
ajándékozza el vagy értékesíti tovább, hanem jó 
gazdájaként odaadással gondozza. Hozzájárul ahhoz, 
hogy a facsemeték elültetését és növekedését az 
önkormányzat ellenőrizze, megtekintse, arról fotót 
készítsen. 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Gyümölcsfacsemete telepítési 
támogatás igényelhető 

Időseinket köszöntöttük! 
90. születésnapjuk alkalmából 

köszöntöttük időseinket. 

Nagy Józsefné, Harcz Lászlóné és 
Kocsis Jánosné részére ezúton is 

gratulálunk és kívánunk jó egészséget, 
családjaik körében további sok boldog 

évet! 
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AKTUÁLIS 
SPORTHÍREK 

SPORTBÁLBÓL LETT 
FELSZERELÉS 

Matyovszky Zsoltné és az Ifi csapat az új szerelésben 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

2019.08.11 - 18:00  FLEXIBIL-TOP 
ZALAKOMÁR - TARR ANDRÁSHIDA  2:3 
(0:2) 
Az NB3-ból kieső zalaegerszegi csapatot 
fogadtuk az 1.fordulóban. Az első félidőben 
túlságosan tiszteltük a vendégeket, de aztán a 
fordulás után szorossá tudtuk tenni a meccset. 
A két klub lehetőségei nem egyformák. Így azt 
gondolom a szoros vereség is remek eredmény. 
Gólszerzők: Horváth J. 2 

2019.08.18 - 18:00 CSÁCS NSE-FLEXIBIL-TOP 
ZALAKOMÁR  4:1 (2:1) 
Nincs mit szépíteni a dolgot, saját magunkat 
vertük meg. Korai vezetésünk után amatőr 
gólokat kaptunk, és nem túlzás azt mondani, 
hogy legalább 1 pontot szereznünk kellett 
volna. 
Gólszerző: Madarász Z. 
Ifi: 3:3     Gólszerzők: Hörcsöki M 2,Horváth T. 

2019. március 16-án tartotta a Zalako-
már ESE azt a sportbált, melynek teljes 
bevételét a gyermekek felszerelésére for-
dították. 

„Az Iskola tornaterme megtelt a támo-
gatókkal, szórakozni vágyókkal és már az 
első percben látszott, hogy a rendezvény 
nagyon sikeres lesz” – nyilatkozta 
Matyovszky Zsoltné az esemény egyik 
főszervezője. 

Elmondta továbbá, hogy a támogatás 
hírére sokan megmozdultak, mind a 
résztvevők, mind a tombolába felajánlók 
részéről. 

A kb. 150 fő résztvevőtől összesen közel 
300 ezer forint gyűlt össze, melyet teljes 
egészében felszerelésre fordíthatott az 
egyesület. 

Míg az Ifi csapat új garnitúra mezt ka-
pott, a felnőttek melegítőnek örülhettek. 

2019.08.25 - 17:00 FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR -
POLICE-OLA LSK  6:2 (3:0) 
Használt a mérkőzés előtti „fejmosás”. Mindenkinek 
meg kellett értenie  ,hogy nem lehet félvállról venni a 
megyei 1. osztályt. Ezúttal így is volt és meg is lett az 
eredménye. Nagyszerű első félidő után biztos 
győzelmet arattunk a rendkívül sportszerű ellenfél 
ellen.   
Gólszerzők: Madarász Sz.,  Madarász Z. 3 ,Mutter A., 
Mikó (öngól) 
Ifi:3:3 Gólszerzők: Neubauer K., Neubauer A., Horváth 
T. Eboltás 2019 

Komárváros 
Helye: Komárvárosi Idősek Klubja (Fő u.2.)  
Ideje: 
2019. szeptember 13. (péntek)  8 – 10 óráig 
2019. szeptember 14. (szombat)  8 – 10 óráig 
Oltás + féregtelenítés:  5.000.- Ft / eb 
Oltási könyv (ha szükséges): 1.000.- Ft / könyv 
Helyben chipezés díja: 5.000.- Ft / eb 
Háznál oltás díja:  6.000.- Ft / eb 

Az oltást csak chipezett ebeken lehet elvégezni! 
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Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. (tel.: 93/386-017, 
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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 

FOLYTATÓDNAK A „KEREKÍTŐ” 
FOGLALKOZÁSOK A MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN! 

„Félóra höcögés, göcögés, kacagás a Kerekítő 
mondókás könyvsorozat ölbeli játékai, 
mondókái nyomán! Lovagoltatás, lógázás, 
hintáztatás, cirokázás, csúszdáztatás, zsuppolás 
élő hangszerjátékkal, népi hangszerekkel, 
népdalokkal, sétáltatókkal színesítve. A 
kisgyermekek számára a világ anyukája ölében 
és a közös játékban kerekedik ki első ízben.”- 
mondja bemutatkozásában Vajda Margit 
zenepedagógus. 

A Kerekítő foglakozásokon anyuka (és néha 
nagyszülő, apuka is) együtt énekel, játszik 
kisgyermekével. 

A foglakozásokon 0-3 éves korig vesznek részt a 
gyermekek. Garantált a jókedv és nem utolsó sorban 
kimozdulnak a négy fal közül, akik eljönnek. A 
gyermekek is megismerik egymást és mire oviba 
mennek, már barátként köszöntik egymást a 
csoportban. 
A következő időpont: 2019.09.24. 10:00 órától. 

Az oktató díjazásának 50%-val az Önkormányzat 
támogatja a programot, a fennmaradó 50% létszámtól 
függően változik. 

 

SZÜRETI FELVONULÁS 2019 
Szívünk minden melegével invitáljuk az Úr 2019. 

esztendejének trágyahordás (szeptember) havában, annak 
is 28. napján szüreti felvonulásunk megtekintésére! 

Menetünk a Kultúrtól indul harangszó után fél órával, s 
nótaszóval végigmasírozik az Árpád,-az Arany János, a 
Kossuth utcákon, majd meglátogatjuk a Péczely Közben 
az Idősek Otthona lakóit. Innen némi mulatozás után 
tovább galoppozunk a Bercsényi, a Zrínyi,- a Tavasz és 
az Ady úton, majd a Hunyadi utcában megfordulva 
folytatjuk utunkat az Erzsébet teret érintve a Fő utcán. 
Ez után még felmegyünk az Attila utcán (ahova várjuk 
szeretettel az Ifjúság utca lakóinak tátogató seregét is!), 
lemegyünk a Széchenyi utcán, majd a Petőfi utcát 
végigjárva – ha csak a murci erős be,-és kifolyása el nem 
térít bennünket kitűzött útvonalunkról – visszatérünk 
oda, ahonnan útra kelt a díszes menet. 

Kérjük a falu lakóit, hogy ha már így nekiveselkedtük 
magunkat, álljanak ki megcsodálni, meghallgatni 
bennünket, ha közeledő lármázásunkra a Floki kutya 
erőst ugatással jelezné jöttünket! 

FELHÍVÁS! 
Ha szenvedélyes gyűjtő (vagy), ha szívesen 

megmutatná(d)  másoknak is a 
gyűjteményét, (gyűjteményed) akkor várjuk 
jelentkezését (jelentkezésedet) a Művelődési 
Házban.  

Terveink szerint kiállítást rendezünk 
mindezekből novemberben „Mutasd meg 
mit gyűjtesz” címmel. 
Legyen az szalvéta, baba, maci, nyakkendő, 
miniatűr figura, hímzés, bélyeg, régi játék, 
könyv, horgászbot.... bármi, ami (neked) 
fontos, vagy közérdeklődésre tarthat 
számot. 

Szívesen biztosítunk teret, helyet a 
legőrültebb hobby bemutatásának is! 
Jelentkezni a Művelődési Ház nyitvatartási 
idejében lehet személyesen, a 93/386 314-es 
telefonszámon, vagy a 
kulturhaz@zalakomar.hu emailre írt 
levélben, illetve a 
https://www.facebook.com/kulturhaz/ 
facebook oldalunkra írt üzenettel október 
31-ig. 


