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MÓDOSÍTOTT SZOCIÁLIS RENDELET 

II. rész 

Rendszeres szociális segély 
 
A Jegyző annak az aktív korúak ellátására jogosult sze-
mélynek, aki a Szt. 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelel, rendszeres szociális segélyt állapít meg. Az 
Szt. 37/A. § (1) bekezdése szerinti személy a rendszeres 
szociális segély folyósításának feltételeként köteles 
együttműködni a Nagykanizsa és Környéke Foglalkozta-
tási Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.-vel, 
melynek keretében a) a Szolgálat a településen működő 
irodájában (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.) ügyfélszol-
gálati időben megállapító határozat jogerőre emelkedé-
sét követő 15 napon belül megjelenik,  nyilvántartásba 
veteti magát, megköti az együttműködési megállapo-
dást, megállapodik a beilleszkedést segítő programról és 
teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. 
 

Köteles továbbá a Szolgálattal való kapcsolattartásra, az 
általuk megjelölt időpontban a megjelölt helyen megje-
lenni, a Szolgálat által előírt egyéni képességeket fejlesz-
tő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadá-
son, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segí-
tő programban való részvételre, a felajánlott és az isko-
lai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben 
történő részvételre, különösen az általános iskolai vég-
zettség és az első szakképesítés megszerzésére. 
 

A Szolgálat beilleszkedést segítő programjainak típusai: 
munkaképesség javító programok, egyéni foglalkozások, 
tanácsadások, álláskeresésre, elhelyezkedésre irányuló, 
más ellátásba való juttatásra  
irányuló programtípus. A Szolgálat az Önkormányzattal 
megkötött együttműködési megállapodás alapján a 
rendszeres szociális segélyben részesülő személy nyil-
vántartásba vételét követő 60 napon belül elkészíti a 
rendszeres szociális segélyben részesülő személy beil-
leszkedést segítő programját, nyomon követi annak 
betartását. A beilleszkedési program végrehajtását éven-
te értékeli és az értékelés megküldésével tájékoztatja a 
Jegyzőt a beilleszkedési program végrehajtásáról. 
 

Az együttműködő szerv vezetője a mulasztót - határidő 
kitűzésével -  felhívja  kimentési indokai közlésére, an-
nak igazolásával. Együttműködési megállapodásban 
vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén orvosi iga-
zolás csak abban az esetben fogadható el, ha a program 
az egyén mentális állapotának nem megfelelő, illetőleg 
az azon való részvétel az egészségi állapotából adódóan 
lehetetlen. 
Az együttműködés megszegésének esetei: 

• A rendszeres szociális segélyben részesülő a 
határozat jogerőre emelkedését követő 15 na-
pon belül nem jelenik meg a Szolgálat irodájá-
ban. 

• A Szolgálat által előírt időpontban megjelenési 
kötelezettségének nem tesz eleget, és távolma-
radását nem igazolja. 

•  

• Nem vesz részt a számára előírt foglalkozáso-
kon, tanácsadáson. 

• A beilleszkedés segítő programról nem köt 
megállapodást. 

• A beilleszkedési programban foglaltakat nem 
teljesíti, 

• A szervezett foglalkoztatást a munkáltató 
rendkívüli felmondással szüntette meg, 

• A felajánlott munkalehetőséget nem fogadja 
el. 

 
Bérpótló juttatás 
 

Bérpótló juttatásra azon kérelmező jogosult aki eleget 
tesz a következő helyi rendeleteknek: 
 

a) a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 
6/2004.(III.31.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) – (2) 
bekezdésében, 9.§ (1), (5) valamint (6) bekezdésében, 
10.§ (1), (2) és a (21) bekezdésében,  foglaltaknak, illet-
ve a 11.§ -ban foglaltaknak,  
b) a 6/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) -(4) 
valamint a (7) – (8) és a (10) bekezdésében foglaltak-
nak, 
c) a 6/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelet 8.§ -ban 
foglaltaknak, 
d) a lakóházhoz tartozó ingatlanrészt (udvaron kívül) 
kertet, rendeltetési módjának megfelelően használ. 
A bérpótló juttatás iránti kérelmet benyújtó ügyfél 
nevét és lakcímét, - a kérelem beérkezésétől számított 
3 napon belül - az ügyintéző az ellenőrzés céljából a 
mezőőri szolgálat felé megküldi.  
A helyszíni szemlét, az értesítéstől számított 5 napon 
belül az eljáró szerv lebonyolítja. A szemléről jegyző-
könyvet vesz fel, mely mellé az ingatlan állapotáról 
fényképfelvételt köteles készíteni. A felvett jegyző-
könyvet a felvételtől számított 3 napon belül a Pol-
gármesteri Hivatal ügyintézőjéhez továbbítja. A felté-
telek fennállását a mezőőri szolgálat havi rendszeres-
séggel ellenőrzi, melynek eredményéről a Polgármes-
teri Hivatal ügyintézőjét értesíti. 
 

 
Következő számunkban a 

lakásfenntartási támogatás-
ról, az ápolási díjról és az 
átmeneti segélyről olvas-

hatnak 



  

ÖNKORMÁNYZAT  
 

 
 

3 

2011. január 31-én Zalakomár képviselő - testülete 
rendes, nyilvános ülést tartott a Polgármesteri Hiva-
tal Tanácstermében. 
 

Ott a következő napirendi pontok kerültek megtárgya-
lásra, és az alábbi határozatok születtek: 
 

1.) Jegyzői állásra beérkezett pályázatok elbírálása – 
Zárt ülés 
2.) Zalakomári Művelődési Ház igazgatói állására 
beérkezett pályázatok elbírálása- zárt ülés 
3.) Lakner Lajosné személyi ügye- zárt ülés 
 

4.) Zalakomár Község Önkormányzat és szervei 2010. 
évi költségvetés módosítására javaslat 
Zalakomár község önkormányzatának képviselő - testü-
lete a témával kapcsolatban 7 igen 0 tartózkodás és 0 
nem szavazattal az önkormányzat és szervei 2010. évi 
költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról a 
2/2011. rendeletet alkotta meg. 

5.) Zalakomár Község Önkormányzat és szervei 2011. 
évi elemi költségvetésének megtárgyalása 
Zalakomár község önkormányzatának képviselő – testü-
lete az önkormányzat és szervei 2011. évi elemi költség-
vetésének tervezetét az alábbi javaslatokkal kiegészítve 
annak elfogadását a 2011. február 28-án megtartandó 
ülésére elnapolta. 

• kiadási oldalon kizárólag csak a kötelező felada-
tok ellátásához szükséges előirányzatok tervezé-
se, 

• tisztítószer, irodaszer központi beszerzése 2011. 
évben, 

• azon közalkalmazottak, akik Zalakomár község 
önkormányzata által fenntartott intézménynél 
legalább 20 év óta munka jogviszonyban áll 
nyugdíjba vonulása esetén a Kjt. 30.§-a által 
adható felmentés jogintézményét biztosítja,  

• a működési költségvetési hiány összegét lehető-
ség szerint 15 Mft-ra csökkenteni szükséges, 

• a művelődési ház bővítésére vonatkozó IKSZT 
pályázatot az előirányzatok között tervezi. 

 

A képviselő – testület felkéri dr. Weller – Jakus Tamás 
jegyzőt, hogy a fenti tartalommal kiegészítve készítse 
elő az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetési 
rendelet tervezetét. 
 

6.) Zalakomár Község Önkormányzatának a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet-
tervezet megtárgyalása 
 

7.) Zalakomár Község Önkormányzatának az ingat-
lanok házszámozásáról és a közterületek elnevezésé-
ről szóló rendelettervezet megtárgyalása 
 

8.) Zalakomár Község Önkormányzatának a környe-
zetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosí-
tó javaslatának megtárgyalása 
 

Képviselő-testületi ülés 
 

9.) Zalakomár Község Önkormányzatának a há-
ziorvosi körzetekről szóló rendelet módosító 
javaslatának megtárgyalása 
 

10.) Egészségügyi alapellátásról szóló Társulási 
Megállapodás tervezetének megtárgyalása 
 

Zalakomár község önkormányzatának képviselő – 
testülete a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990.évi 
LXV. törvény 41.§. (1) bekezdésében foglalt felha-
talmazással élve a „helyi önkormányzatok társulá-
sairól és együttműködéséről” szóló 1997.évi 
CXXXV. törvény 8.§-ának rendelkezései szerint 
háziorvosi és fogorvosi alapellátás közös fenntartá-
sával kapcsolatosan az előterjesztés szerinti társulási 
megállapodást elfogadja.  
 

11.) Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
támogatási kérelme 
 

Zalakomár község képviselő – testülete a Zala me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai 
Polgári Védelmi Kirendeltségét (8800 Nagykanizsa, 
Ady Endre u. 1.) szám alatti szervezetet egyszeri 
bruttó 5.000.- Ft összegű működési költség támoga-
tásban részesíti a 2011. évi költségvetésének dologi 
kiadásának terhére. 
 

12.) Bogdán Imre és társai ingatlan felajánlás 
ügye 
 

Zalakomár község önkormányzatának képviselő – 
testülete  

• Bogdán Zsuzsanna 8744 Orosztony, Baksaházi u. 27.) 
szám alatti lakosnak a zalakomári 422. hrsz-ú – ter-
mészetben a Zalakomár, Dózsa u. 7. szám alatt talál-
ható - ingatlanból 30/1080-ad tulajdoni hányad részé-
re vonatkozó, 

• Bogdán Györgyné (8751 Zalakomár, Árpád u. 130.) 
szám alatti lakosnak a zalakomári 422. hrsz-ú – ter-
mészetben a Zalakomár, Dózsa u. 7. szám alatt talál-
ható – ingatlanból 198/1080-ad tulajdoni hányad ré-
szére vonatkozó, 

• Bogdán Györgyné született Bogdán Anna (8751 
Zalakomár, Árpád u. 130.) szám alatti lakosnak a 
zalakomári 422. hrsz-ú – természetben a Zalakomár, 
Dózsa u. 7. szám alatt található – ingatlanból 
198/1080-ad tulajdoni hányad részére vonatkozó, 

• Bogdán Imre (8751 Zalakomár, Zrínyi u. 20.) szám 
alatti lakosnak a zalakomári 422. hrsz-ú – természet-
ben a Zalakomár, Dózsa u. 7. szám alatt található – 
ingatlanból 198/1080-ad tulajdoni hányad részére vo-
natkozó, 

 

Felajánlását az ingatlanon lévő felülépítmény elbon-
tásának ellenértékeként elfogadja. 
 

13.) Zalakomári Művelődési Ház 2011. évi ren-
dezvénytervének véleményezése 
 

Zalakomár község önkormányzatának képviselő – 
testülete a Zalakomári Művelődési Ház 2011. évre 
vonatkozó rendezvénytervét az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja.  

Folytatás a 4. oldalon 
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14.) Háziorvosi és ügyeleti ellátás területi felosztásá-
ra javaslat 
 

Zalakomár község önkormányzatának képviselő – testü-
lete az M-7-es autópályának az önkormányzat illetékes-
ségi területére eső szakaszának haláleseti helyszíni házi-
orvosi, illetve ügyeleti ellátása ügyében az ÁNTSZ 
Nagykanizsai, Letenyei, Zalakarosi Kistérségi Intézete 
által előterjesztett illetékességi listát elfogadja. 
 

15.) Egyéb, aktuális ügyek 
a) Közterület- felügyelet létrehozására javaslat 
 

Zalakomár község önkormányzatának képviselő – testü-
lete a községben 2011. évben közterület felügyelet létre-
hozását határozta el.  
 

A képviselő – testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterü-
let felügyeletre vonatkozóan a 2011. évi költségvetésnél 
kerüljön tervezésre a közterület felügyelet létrehozásá-
hoz alapvetően szükséges dologi kiadásokra előirányzat, 
illetve a közterület felügyelet létrehozásáról szóló rende-
let tervezetet készítse elő és azt terjessze a képviselő – 
testület elé. 
 

b) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálko-
dás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
21/2004.(XI.30.) rendelet módosítására javaslat 
 

c) Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi 
beíratási időpontjai 
 

Zalakomár község önkormányzatának képviselő – testü-
lete a Zalakomári Napközi Otthonos Óvodába 
2011/2012. tanévre vonatkozóan a beiratkozás időpontját 
2011. április 11 – 15. időpontban határozza meg. 
 

d) Interpellációk, tájékoztatók 
e) Bogdán Mária (8751 Zalakomár, Kossuth u. 55.) 
szám alatti lakos fellebbezése – Zárt ülés 

Hírek az interneten 
 

Településünk honlapján részletesen értesülhet 
legfrissebb híreinkről, találhat képeket, videó-
kat a galériában, letölthet nyomtatványokat. 

http://zalakomar.hu 

Polgármester ügyfélfogadási ideje: 
Szerda: 13-17 óráig 
 

Jegyzői ügyfélfogadás ideje: 
Szerda: 13-17 óráig 
 

A pénztár nyitva tartása: 
Hétfő: 8-12 óráig 
Szerda: 13-16 óráig 
 

Családsegítő és gyermekjóléti központ:  
Gerő Sándor, Pusztainé Takács Ildikó, 
Varga Zoltán 
Telefon: 00 (36 93) 386-017 22-es mellék 
Email: csaladsegites@zalakomar.hu 
Hétfő: 8-12 óráig 
Kedd: 8-12 óráig 
Szerda: 13-17 óráig 
 

Falugazdász: Pusztainé Fodor Ágnes 
Minden páros héten: Kedd: 10:30-13 óráig 
 

Mentorhálózati munkatárs: 
Szmodics Ernő 
Telefon: 00 (36 93) 386-017 24-es mellék 
Kedd: 9-15 óráig 
Szerda: 9-15 óráig 
 

Közérdekű Információk 
 

Zalakomári KMB Iroda: 
Cím: Zalakomár, Árpád utca 44 
Telefon: (93) 386-428 
 

Zalakarosi Rendőrőrs: 
8749 Zalakaros, Hegyalja út 45. 
Telefon: (93)340-433  
 

Orvosi ügyelet: 
Cím: Zalakaros, Jegenye sor 1.( a mentőállomásnál) 
Telefon:(93)340-910 
Munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 08:00 
óráig, hétvégén és ünnepnapokon péntek 16:00 órától 
az első munkanap reggel 08:00 óráig 
 

Hibabejelentők: 
Közvilágítási hibabejelentő: 
Telefon: 06-80-20-50-20 (zöld szám) 
e-iroda: kozvilcc@eon-hungaria.com 
 

Áramszolgáltatási hibabejelentő: 
Telefon: 06-80/205-020, 06-40/545-545 
 

Vízmű ügyelet: 
Telefon: 06-80/314-019 
 

E-ON hibabejelentő: 
Telefon: 06-80/301-301 
 

Távközlési hibabejelentő: 
Telefon: 194 
 

Környezetvédelmi Felügyelőség: 
Telefon:06-80/401-111 
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EGYMÁSSAL - EGYMÁSÉRT 

Testvéreink vannak, számos milliók — ez a Vörösmarty-gondolat vezérelte Dr. Hajdu Lajost, Berek-
fürdő polgármesterét, amikor kezdeményezte a Kárpát-medencei közösség létrehozását. A megállapo-
dást hat érintett település polgármestere szombaton írta alá. 

 

Berekfürdőn, március 
12-én, szombaton az 
1848-49-es forradalom és 
szabadságharc évfordu-
lójáról a millenniumi 
emlékmű előtt emlékez-
tek meg. Ünnepi beszé-
det mondott Székely 
Ernő Csíkszentkirály 
polgármestere, majd a 
testvérte-lepülésekről 
érkező delegációk koszo-
rúzták meg az emlékmű-
vet. 
Ezután ünnepélyes kere-
tek között került sor a 
Megbékélés Házában 
annak a megállapodás-
nak az aláírására, mely-
ben a Kárpát –medencei 
test-vérvárosi hálózat 
létrehozásáról döntöttek 
a szövetségre lépett tele-
pülések polgármesterei. 
Olyan eseményhez ér-
keztünk ma a falu rövid, 
alig 20 éves történetében, 
amely hosszú ideig 
emblematikus napja lesz 
Berekfürdőnek — mond-
ta köszöntőjében dr. 
Hajdu Lajos polgármes-
ter. — Tíz éve már, hogy 
első testvérvárosi kap-
csolatunk létrejött a len-
gyelországi Zatorral, 
mely ma is gyümölcsöző. 
Az elmúlt években to-
vább bővült testvérvá-
rosaink száma. Ennek a 
folytatása a mai nap, 
amikor minden itt lévő 
település egymással is 
kapcsolatot létesítve, 
testvérvárosi közösséget 
hoz létre. A következők-
ben azért dolgozunk,  

hogy megerősítsük ezt a közösséget — 
ígérte. 
Az ünnepség Egymással - egymásért szlo-
gen alatt zajlott. Bevezetőt mondott Csí-
kos Sándor szín-művész, majd a minisz-
terelnökséget vezető államtitkár, Varga 
Mihály, Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

országgyűlési képviselő fordult a jelenlé-
vőkhöz, valamint a meghívott vendégek 
méltatták az eseményt: Délvidékről dr. 
Zsoldos Ferenc a Vajdasági Magyar Nem-
zeti Tanács alelnöke, Erdélyből Gyerkó 
László országgyűlési szenátor, Felvidékről 
Jakab Elemér országgyűlési képviselő, 
Kárpátaljáról Zubanics László az Ukrajnai 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke, végezetül 
Varga Miklós Zalakomár polgármestere. 
A felszólalók elismeréssel szóltak a kez-
deményezésről és reményüket fejezték ki, 
hogy sikerül azt gazdasági tartalommal is 
megtölteni. 

A szerződést a következő 
települések polgármesterei 
írták alá: 
 
Dr. Hajdu Lajos – Berek-
fürdő, Magyarország 
 

Székely Ernő – Csík 
Szentkirály, Románia 
 

Bollo Péter - 
Krasznahorkaváralja, 
Szlovákia 
 

Mészáros Pista – 
Lukácsfalva, Szerbia 
 

Tóth Bálint – 
Tiszapéterfalva, Ukrajna 
 

Varga Mikós – Zalakomár, 
Magyarország 
 
Ez a mai nap egy szimbó-
lum - hangsúlyozta zár-
szavában Jókai Anna Kos-
suth-díjas írónő. Majd-
nem azt mondtam, vér-
szerződés született, persze 
csak lelki értelemben, hi-
szen mindannyiunk vére 
benne van ebben a megál-
lapodásban. Az anyaor-
szág soha nem tagadhatja 
meg határon túli ma-
gyarjait. Ebben a gesztus-
ban erő van, majdnem 
olyan, mint 1848 március 
15-e környékén volt. Épp 
ezért azt kérem Önöktől, a 
hétköznapokon se feled-
kezzünk el arról, hogy 
magyarok vagyunk - kérte 
az írónő. 

 Varga Miklós 
 polgármester 

 

Határon túli test-
vérvárosi közössé-

get hoztak létre 
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GONDOLJ-RÁM VIRÁG 

 

Iskolánkban immáron második alkalommal került megrendezésre az 
alsó tagozatos rajzverseny. Az idén „Gondolj- rám virág” címmel kel-
let a gyermekeknek rajzokat készíteni. Galambokról, Nemesvidről, 
Zalaapátiból, Csapiból és a mi iskolánkból érkeztek gyönyörű szép 
alkotások. Nagyon sok, pályaművet, szebbnél szebb alkotásokat kellett 
értékelni a zsűrinek. A helyezések a következők szerint alakultak, csak 
a mi iskolánk tanulóit kiemelve. 

Eredmények: 
 

1. osztály: 
I. hely: Bogdán Zsófia 1. b 

 
2. osztály: 

III. hely: Bognár Barbara 2. b 
 

3. osztály: 
I. hely: Opra Rebeka 3.a 

III. hely: Szanyi Gertrúd Jusztina 3.a 
 

 

KOMPLEX TANULMÁNYI 

VERSENY 
Február 16-án rendezték iskolánk-
ban a felső tagozatos tanulók komp-
lex tanulmányi versenyét., ahol első-
sorban nem a tantárgyi tudás, hanem  
a tájékozottság, a mindennapok ta-
pasztalatai kaptak nagyobb hang-
súlyt. 
A versenyen 10 csapat vett részt, ahol 
a tanulóknak játékos feladatokat 
kellett megoldaniuk. 
 

Eredmények: 
1. helyezett:  
6. osztály „Törtetők” csapata  
(Árvai István, Bogdán László, Szek-
rény József) 
 

2. helyzett:  
5. osztály „Zsenik” csapata  
(Köncz Csilla, Bogdán Klára, Bogdán 
Renáta) 
 

3. helyezett:  
8. b osztály  „Csajok” csapata  
(Bogdán Izabella, Bogdán András, 
Bogdán Renáta ) 
 

Az alsó tagozatos gyerekek február 
22-én „Komplex tanulmányi ver-
senyen” mérették meg magukat. 
Matematikából, magyar nyelv- és 
irodalomból kellett feladatokat meg-
oldaniuk. 
A helyezések a következők lettek: 
 

1. osztály:  
I. hely: Szőke Csenge 1.a 
II. hely: Bogdán Róbert  1.a 
III. hely: Lakatos László 1.a 
 

2. osztály: 
I. hely: Horváth Viktória 2.a 
II. hely: Bognár Barbara 2.b 
III. hely: Bogdán Rajmund 2.a 
 

3. osztály: 
I. hely: Horváth Stefánia Réka 3.a 
II. hely: Szőke Renátó 3.b 
III. hely: Horváth Patrícia 3.b 
 

4. osztály: 
I. hely: Bogdán Ibolya 4.a 
 Riczu Marietta 4.b 
II. hely: Bogdán Roxána 4.a 
III. hely: Bogdán Brigitta 4.a 
 

FARSANGI MULATSÁG 
2 

 
Február 25-én rendezték meg iskolánkban a farsangot, ahol 
alsós és felsős diákok is részt vettek. 
 

 

A rendezvényt a Sorry Művé-
szeti Csoport nyitotta meg, 
majd ezután az alsósok bemu-
tatkozása következett. Az ötle-
tes jelmezek mellett mulatsá-
gos jeleneteket is láthatott a 
közönség. 
A felsősök közül kevesebben 
öltöztek be, itt inkább a cso-
portos jeleneteknek jutott a 
főszerep. 
A jelmezes felvonulás legiz-
galmasabb pillanataiban a 
négy gengszternek öltözött 
tanár néni elrabolta iskolánk 
testnevelő tanárát, és csak a 
felsorolt követelések teljesítése 
után engedték szabadon. Az 
egész iskola megmozdult,  

 

a tanár bácsi  kiszabadításá-
nak érdekében, mindenki jól 
mulatott.  
Ezután tombolasorsolás kö-
vetkezett, majd a rendez-
vényt disco zárta. 

 
Az iskolai hírek a Suli ma-
gazin, és a fiatal újságíró 

szakkörösök munkái alap-
ján készült. 

 



  

ÓVODA  
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ÉRTESÍTÉS BEÍRATÁSRÓL 

 

A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda vezetője értesíti a 
Szülőket, hogy a 2011/2012 nevelési évre történő beíratás 
 

2011. április 11-től  2011. április 15-ig történik 
(reggel  8.00 órától  délután 16.00-ig) 

 

Beíratásra kerülnek azok a gyermekek, akik 2011. augusztus 
31-ig betöltik 3. életévüket.  
Előjegyzésre kerülnek azok a gyermekek, akik 2011. augusz-
tus 31. után töltik be 3. életévüket.  
Kötelező a beíratása azon gyermekeknek, akik a nevelési év 
során betöltik 5. életévüket. 
A beíratáshoz kérjük hozza magával: 
 -  a gyermek Születési Anyakönyvi Kivonatát 
 -  a gyermek lakcímkártyáját 
 -  a gyermek TAJ kártyáját 
 -  a szülő személyi igazolványát. 
 

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az 
óvoda vezetője dönt és tájékoztatja az érintett szülőket. 
   

Lakner Lajosné
 óvodavezető 

OVI – HÍREK 
 

A Zalakomári Napköziotthonos Óvo-
dában 2011. 02.16-án a Környezeti 
Munkacsoport előadást szervezett a 
Családsegítő Szolgálat szakembere 
Pusztainé Takács Ildikó közreműkö-
désével.  
Az előadás témája: Az óvodáztatási 
támogatás feltételei, törvényi háttere. 
Az előadáson 31 szülő jelent meg. 
Bátran mertek kérdezni. A kérdésekre 
kielégítő válaszokat kaptak.   
Az előadáson szó esett a szociális 
munka lehetőségeiről, feltételeiről. 

 

FARSANG 
 

 
 

Az óvoda többéves hagyományait 
követve 
2011.02.23 -03.03.-ig  kereken egy 
egész hétig farsangoltunk az óvodá-
ban. Mind a hét csoport külön műsor-
ral próbálta elriogatni  a telet. Énekel-
tek, mondókáztak, mesét dramatizál-
tak, táncoltak, mulattak, ettek-ittak. 
Segítségünkre voltak a szervezésben 
és a lebonyolításban az SZM- tagok 
valamint a szülők közössége. A nagy-
csoportos szülők  rövid tréfás , zenés 
jelenettel kedveskedtek a gyermeke-
iknek. 

 
 

 

Intézményünk 2007. óta 
vesz részt az Integrációs 
Program megvalósításá-
ban. Ezen belül működik 
az Etnikai Munkacsoport, 
mely 2011.01.17-én vers-
mondó versenyt rende-
zett az óvoda aulájában. 

A versenyen középsős, nagycsoportos és 1. osztályos gyer-
mekek vettek részt. Az óvónők és a tanítónő felkészítette a 
gyermekeket a versenyre. A verseket a cigány népköltészet 
gyermekeknek való anyagából válogattuk. A versek előadása 
magyar nyelven történt.. A zsűri tagjai pedagógusok voltak: 
Berkenyés Lászlóné, Hatos Eszter, Lakner Lajosné és Kötőné 
Kürti Csilla voltak. A zsűri elnökének  a Nagykanizsai Halis 
István Városi Könyvtár igazgatóhelyettesét Kardos Ferencet 
kértük fel, aki a szereplő gyermekeknek emléklapot és köny-
vet adott át díjazásul. 
Március 7-én ismét meghívtuk Kardos Ferencet az óvodába. 
Minden csoportban cigány mesét mondott és énekelt gitár 
kíséretében. A gyerekek nagy örömmel hallgatták, figyelték. 
A multikulturális programok szervezésével célunk: - a társa-
dalmi érzékenység tudatos fejlesztése (sikerélmény, szerep-
vállalás, szokás és hagyománytisztelet, közösségi élmény 
átélése, tehetséggondozás, kommunikációs nevelés, érzelmi 
nevelés-szocializáció.   Kötőné Kürti Csilla 
     etnikai munkacsoport vezető 
 



  

KULTÚRA  
 

 
 
 
 
 

A Művelődési Ház szolgáltatásai: 

Internet használat: 250 Ft/óra 
Fénymásolás: 20 Ft/oldal (A/4), 30 Ft/oldal (A/3) 
Nyomtatás: 30 Ft/lap 
Számítógép használat: 100 Ft/óra 

Forrás: 63/2010. (IV.27) képviselő-testületi határozat 

HARRY POTTER RAJONGÓK 

FIGYELEM! 
 

Elindult a Harry Potter játék Művelődési 
Házban, de bármikor csatlakozhattok a játé-
kosokhoz. A játék alapjául a könyvek szolgál-
nak. Minden játéknapon 1-1 fejezet a téma. A 
második napra HARRY POTTER ÉS A 
BÖLCSEK KÖVE című könyv második és 
harmadik fejezetéből lesznek játékos felada-
tok. A játékra minden érdeklődőt, korhatár 
nélkül szeretettel várunk. 
 

A második játékdélután: április 2. 14 óra 
Játékmester: Szántó Réka 
 

További felvilágosítást a Művelődési Házban, 
kapsz. 
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NÉPI LAKODALMAS FARSANGRA 

 
A népszokás szerint a lakodalmi időszak a farsangi időszakra tehető. Településünkön az idei év 
ezen heteiben senki nem lépett oltár elé, így a Marton Józsefné által vezetett Egymásért Klub kez-
deményezésére a népi lakodalmast összekötötték a Művelődési Ház csoportjainak farsangjával. 
 

 

A lakodalmat lázas szervezés előzte meg, 
melyből mind a Művelődési Ház csoportjai, 
mind az Egymásért Klub kivette részét. A 
Klubnak hála rengeteg népi ruhát sikerült 
kölcsön kérni, így a násznép között közel 
negyven beöltözött volt jelen. 
A Művelődési Ház előtt lezajló kikérők után a 
násznép elindult a templomba, a szép szám-
mal megjelent tátogatókkal együtt. Az ifjú 
párt - az őket követő sereggel együtt - Marci 
atya várta, aki szintén korhű ruhát öltött e 
nap alkalmából. A szertartást követően a 
násznép visszament a Művelődési Házba, 
ahol kezdetét vette a dínom-dánom. 

Adjon az Úristen szerencsés jó reggelt, 
Hála, hogy e napra felvirradtunk éppen 
Mert ez a mai nap szép és emlékezetes 
Kicsit szomorú, kicsit örvendetes. 
Ezen a szép napon kedves leányuknak 
Oltár elé kell lépni, mint szép menyasszonynak. 
Menyasszony és vőlegény egymást megszerették 
Sorsukat egymásnak kezébe tették. 
Egymásnak akarnak ezentúl csak élni, 
S ma megyünk e párnak égi áldást kérni. 

A népszokáshoz híven a szakácsasszony addig nem 
engedte be a népet, amíg nem válaszoltak a nász-
nagyok a feltett kérdésekre. A násznagyok azonban 
talpraesettek voltak, így bejutottak a lakodalom szín-
helyére. 
Az est mulatsággal folytatódott, ahol mindenki jól 
érezhette magát. Vacsora után kásapénzt szedtek, 
bekötötték a menyasszony fejét, és megtartották a 
menyecsketáncot is. 
A népi lakodalom lehetőség volt arra, hogy a 
kiskomáromi illetve komárvárosi hagyományokat 
felelevenítsék, megismertessék azt a fiatalabb korosz-
tállyal is. Remélhetőleg még sok hasonló programnak 
lehetnek részesei. 

Az első forduló után az állás: 
1. Bagarus Barbara  7 pont 
2. Simon Nikolett  6 pont 
3. Szanyi Gertrúd Jusztina 5 pont 
4. Bakonyi Bálint  4 pont 
5. Kemes Klára  3 pont 
6. Lakatos Sándor  2 pont 
7. Lutor Katalin  1 pont 



  

KULTÚRA  
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÁLLANDÓ 

PROGRAMJAI 
 

Hétfő: szünnap 
 

Kedd:  S-XXXL Tánccsoport próbája 
 Női torna 
 

Szerda: Péczely Attila Népzenei 
   Csoport próbája 
   Zumba 

 

Csütörtök:  Baba-mama klub 
         Női torna 
 

Péntek: Dalkör próbája 
  Kreatív klub 

   Zumba 
 

Szombat: Harmonika Zenekar  
      próbája 

     Sorry Művészeti Csoport 
      próbája 
 

Vasárnap: szünnap   
 

KISTÉRSÉGI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 
 

A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása idén is megren-
dezte a Kistérségi Művészeti Fesztivált, melynek 2011-ben 
a Művelődési Ház adott otthont. 
 

 
Sorry Művészeti Csoport 

 
A rendezvény lehetősé-
get biztosít a bemutatko-
zásra, és arra, hogy a 
kistérségben működő 
csoportok megismerjék 
egymást. A Péczely Atti-
la Népzenei Csoport és a 
Sorry Művészeti Csoport 
mellett iskolánk tanulói 
is felléptek. 

A 3.a osztályosok bábjele-
netet adtak elő, felkészítő-
jük Kocsis Mátyásné. 
Az 5. osztályos Bogdán  
Ildikó népdalokat énekelt, 
őt Berkenyés Lászlóné 
készítette fel. 
Az 5. osztályosok egy jele-
netet is bemutattak „A 
mumus” címmel, felkészí-
tőjük Hajmásiné Török 
Gyöngyi. 
A bemutatók után a cso-
portok külön értékelést 
kaptak a szakmai zsűritől, 
amely nagy segítséget je-
lenthetett a megyei szakági 
bemutató előtt. 

A képzésekre Ön is jelentkezhet, ha az alábbi csoportok legalább egyikébe 
beletartozik: 

• Regisztrált álláskereső 
• Legalább 12 hónapja nem dolgozik és nem is regisztrált álláskereső (tar-

tósan inaktív) 
• GYED-en, GYES-en lévő, vagy GYES után munkába visszatérő (maxi-

mum 6 hónapja) 
• Roma származású 
• Megváltozott munkaképességű 
• Pályakezdő munkanélküli (25 év alatti, ha korábban még nem állt al-

kalmazásban) 
• Csak alapfokú (8 osztály), vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségű 
• Szakképesítés nélküli 

INGYENES TANFOLYAMOK 

Vannak még betöltetlen helyek az ingyenes tanfolyamokra! 
 

Nagyi segítő 
 

Otthoni idősgondozást segítő, 90 órás tanfolyam. 
 

Aki a képzést elvégzi, fel fogja ismerni a krízishelyzeteket, s tudni fogja, mikor és hogyan kell ve-
szély esetén gyors segítséget nyújtani vagy kérni. Meg fogja érteni az idős emberek igényeit, köny-
nyebben megérti, hogy mikor, mire van szükségük. Felismeri a problémákat, képes lesz segíteni azok 
megoldásában, képes lesz tanácsot adni, tudni fogja, szükség esetén hogyan találja meg a megfelelő 
szakembert. A jelentkezés feltétele befejezett általános iskola. A képzés résztvevői a tanfolyam ideje 
alatt meleg ebédet kapnak. 
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Kiadja:  Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

Hegedüs Konyhája 

Tepsis tarja csomboros káposztával töltve 
Hozzávalók: 

• 8 szelet sertéstarja (csont nélkül) 
• Só 
• Olaj 
• 60 dkg savanyú káposzta 
• 3 közepes fej vöröshagyma 
• 10 dkg liszt 
• 1 teáskanál őrölt pirospaprika 
• 30 dkg főtt füstölt hús 
• 1 kis csokor friss vagy 1 kávéskanál 

morzsolt csombor (borsikafű) 

 

Elkészítése: 
A hússzeleteket kiklopfoljuk, 
és gyengén megsózzuk. A 
savanyú káposztát kiöblít-
jük, majd vágódeszkán kicsit 
összevágjuk, hogy ne legye-
nek nagyon hosszú szálai. A 
hagymát finomra aprítjuk, 
és megfuttatjuk egy kevés 
olajon. Hozzáadjuk a kis-
kockákra vágott füstölt húst, 

kicsit megpirítjuk, azután hozzáadjuk a savanyú 
káposztát és az apróra vágott csombort, majd egy 
kicsit még tovább pirítjuk. 
A töltelékanyagból egy-egy kupacot a hússzele-
tekre halmozunk, két oldalát behajtjuk és felte-
kerjük. Hústűvel vagy fogvájóval megtűzzük. 
Paprikás lisztbe forgatjuk, aztán egy kiolajozott 
tepsibe fektetjük a tekercseket. (Az esetleg kima-
radt káposztát tegyük a húsok közé, finom köret 
lehet belőle) Lefedve sütjük kb 180 fokos előme-
legített sütőbe, kb 1 órát, majd levesszük a fóliát 
és pirosra sütjük a hústekercseket. 
Köretként héjában (sütőben sült) burgonyát ad-
junk mellé. 
Száraz fehérbor illik hozzá. 
Epebántalmakkal bajlódok vacsorára csak óvato-
san fogyasszák! 

 
Jó étvágyat! 

ÍRJ A KOMÁRI HÍRMONDÓBA! 
 
Küldj verset, novellát, vagy bármilyen irodalmi művet, 
amit szívesen megmutatnál másoknak is. Az arra érde-
meseket megjelentetjük újságunkban. Bármely korosz-
tály írását örömmel közöljük kiadványunkban. 
 

A műveket személyesen a Művelődési Házba 
várjuk, vagy a kulturhaz@zalakomar.hu e-mail 

címre. 

Ha egyszer tavasz akar lenni: az összes jégpáncélok hiába eről-
ködnek és tiltakoznak. 

Juhász Gyula 

KARATE VERSENY 
 
A Szentgrót kupán vettek részt nemrégiben a 
zalakomári karatésok.  
 

Eredményeik: 
 

Losonczi Mária  
11-12 éves leány KATA II. hely 
11-12-13-14 éves leány KUMITE III. hely 
 

Losonczi Lilla  
9-10 éves leány KUMITE III. hely 
 

Opra Laura  
11-12-13-14 éves leány KUMITE III. hely 
 
Opra Rebeka 
 9-10 éves leány KUMITE II. hely 
 

Varga Szabolcs  

13-14 éves fiú KUMITE III. hely 
 

 


