
 
Június 25 és július 2. között testvér-települési tábornak adott otthont Zala-
komár. A vendégek Berekfürdőről, Csíkszentkirályról, 
Krasznahorkaváraljáról és Tiszapéterfalváról érkeztek. Az egy hét során a 
zalakomári gyerekekkel együtt ismerkedési programokon vettek részt, 
megismerték községünket és a környéket. A gyerekek között szoros barát-
ság alakult ki, könnyezve váltak el az utolsó nap egymástól. Segítőinknek 
Csárdi Tamásnak, Csizmadia Lászlónak, Einger Gábornak, Hajmási Bá-
lintnak, Hajmási Tamásnak, Harmat Adriennek, Lendvai Marika néninek, 
Marci atyának, Mikola Csabának,  Németh Zoltánnak, a Péczely Attila 
Népzenei Csoportnak, Szántó Józsefnének, Szántó Rékának, Varga Sán-
dornak, és a Zalakomári Pékségnek ezúton köszönünk minden segítséget!  

Elballagtak az általános iskola nyolcadikosai 

 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HAVILAPJA 

Ingyenes kiadvány        II. évfolyam, 8. szám – 2012. július 

 
 
 
 

EGYMÁSSAL – EGYMÁSÉRT 
Testvér-települési tábor 

 

Június 15-én, az utolsó tanítási napon vettek búcsút isko-
lánktól a végzős 8. osztályosok. Az ünnepély első felében 
a hetedikesek búcsúztak el tőlük rövid kis műsorral, majd 
az igazgatónő látta el a ballagókat néhány hasznos útra-
való gondolattal. Ezután megszólaltak maguk az ünne-
peltek is, akik megköszönték tanítóik, tanáraik munkáját, 
szüleik támogatását, majd versekkel, dalokkal búcsúztak 
az iskolától és az őket búcsúztató hetedikesektől, akiknek 
hagyományt teremtő szándékkal egy ballagó fát adtak át. 
Az ünnepély végén a diákok osztályfőnökeikkel együtt 
kivonultak az udvarra, ahol színes léggömböket ereget-
tek. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Zalakomár Község Önkormányzatá-
nak Képviselő – testülete a 76/2012 
(VI.25.) számú határozatával a Zala-
komári Napközi Otthonos Óvoda ve-
zető óvónőjének 2012. augusztus 15. 
napjától 5 év időtartamra,Varga Zol-
tánné zalakomári lakost választotta 
meg.  

Gratulálunk! 
 

Megüresedett a Zalakomár, Hunyadi 
u. 7/1 számú önkormányzati bérlakás 
Zalakomár Község Önkormányzatá-
nak Képviselő – testülete az 57/2012 
(IV.23) számú határozatával a Zala-
komár Hunyadi u. 7/1. önkormányzati 
bérlakás bérletére pályázatot ír ki. A 
részletes pályázati feltételek megte-
kinthetőek a www.zalakomar.hu ol-
dalon vagy a Polgármesteri Hivatal-
ban, ahol a pályázati adatlap is átve-
hető. 
 

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy a településen található megállni 
tilos táblákkal jelzett területeken 
(Templommal szemben, Postával 
szemben, Tavasz vendéglőnél) a par-
kolási szabályok betartását a közterü-
let-felügyelet munkatársai kiemelten 
ellenőrzik. A szabálytalanul parkolók 
akár 30.000.- Ft.-ig terjedő pénzbírság-
ra is számíthatnak. 
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A Közterület felügyelők 
ügyfélfogadási helye és 
ideje: 

 

Polgármesteri Hivatal 
(Tavasz u. 13.)  
1. számú iroda 

 

szerda 13-15 óra 
 

VÁLASZ AZ OLVASÓI LEVÉLRE 

Tisztelt Névtelen levélíró! 
 
 Szeretném megköszönni „építő” jellegű levelét, 
mely a Komári Hírmondó 2012. júniusi számában 
a 3. oldalán jelent meg. Csodálatos, hogy ilyen 
figyelemmel kíséri cselekedeteinket, vagy még-
sem? 
 Bizonyára az Ön számára érdekes részleteket 
emelte ki ebben a levélben, de fel szeretném hívni 
figyelmét bizonyos „apróságokra”, amiken elsik-
lott figyelme. Nem tartom magamat méltónak 
arra, hogy az Ön szintjére alacsonyodjak, de a falu 
lakosságának tisztánlátása érdekében mégis vála-
szolok vádaskodó levelére. 
 A leadott cikkemben csak a tényeket közöltem, 
nem támadtam senkit. Az elmúlt tíz évben bebi-
zonyosodott, hogy senki nem akarja ezt a közös-
séget ingyen összefogni. Én ezt pusztán a falu 
iránti szeretetből, erkölcsi motivációból vállaltam, 
minden egyes fillérről minden évben hivatalosan 
el tudtam számolni. Több esetben pénzt, időt, 
energiát nem sajnálva tevékenykedtem. Köszöne-
tet nem vártam, nem is kaptam, de azért azt már 
nem tartom méltónak, hogy közel tíz év alázatos 
munkája után alaptalan, megalázó vádakkal, er-
kölcstelen, magukat megnevezni nem merő embe-
rek rágalmazzanak. Ennél azért többet tettem a 
községért, azért, hogy ezen a téren Zalakomár 
előre lépjen. 
 Szíveskedjen az edzői licencnek utánajárni, ne 
tájékozatlanul, igazságtalanul vádolni. A csapat-
nak edző nem „adta a nevét”, 2003 előtt fordulha-
tott ilyen elő, de azóta, az én elnökségem alatt 
ilyen nem volt. Az MLSZ előírása, hogy a megyei 
II. osztályban kötelező már a szakképzett edző. Ezt 
a kezdetekkor megbeszéltem a Polgármester Úrral, 
az Ő hozzájárulásával hívtam Komárba szakkép-
zett mestert. 
A Stopban iszogatnak a futballisták az önkor-
mányzat adóbevételeiből, és a jegyeladásra egy-
szerű a válasz: Ez nem igaz! 
Először is: tudtommal minden önkormányzat 
normatív támogatást kap a sport és egyéb tevé-
kenységek igazgatására.  Ez nem a település adó-
bevételéből származik. A sportkör egyébként a 
normatív támogatásból kap. Mire is megy el a 
pénz? Íme, néhány példa: nevezési díjak, utazás, 
kötelező orvosi igazolási díj, könyvelői díj, játék-
engedélyek. Ezek az MLSZ által előírt kötelező 
kiadások, nem a csapatok úri dorbézolása. A je-
gyek eladásakor többször felhívtam a nézők fi-
gyelmét, hogy szendvicset, üdítőt, sört szeretnénk 
venni a játékosoknak! Vagy annyit már meg sem 
érdemelnek? Annyi jogom vezetőként azt hiszem, 
van, amilyen összeget összegyűjtők a központi 
támogatáson felül azt a csapat érdekében oda 
fordítsam, ahova szükséges. Ezek alapján már 
felszerelést sem vásárolhatnék? Tehát, azt az egy 
sört kérjük, ne sajnálja ezektől az emberektől, akik 
igyekeztek a falu hírét pozitív irányba billenteni. 
Feltételezem, arra nem gondolt, hogy azt az egy-
szeri Stoppos sörözgetést a játékosok, vagy egy 
támogató fizette. A jegybevételről szóló állítását is  

mivel egy alkalommal sem volt több tízezer 
Ft-os a bevétel, de azt elmondhatom, hogy 
előfordult a tavasszal, viszonylag sok néző 
mellett, mindössze két ember vett jegyet, 
név szerint is tudnám említeni őket, bár 
többen megtehették volna, hogy kifizetik 
azt a 300 Ft-ot. Ezek egyértelműen koholt 
vádak alapján lejáratásom irányába törté-
nik.  Emlékeztetni szeretném, hogy csapata-
ink a megyei II. osztály déli csoportjában 
versengenek, a megélhetésünk nagy részét 
az önkormányzat biztosítja, köszönettel is 
tartozunk ezért nekik és a néhány vállalko-
zónak, szponzornak, akik hozzátettek, hogy 
életben maradhasson a csapat. Most sem 
kapunk több támogatást, mint tíz évvel 
ezelőtt. Akkor csak a járásiban szerepel-
tünk, a megtett kilométerek negyede volt a 
mostaninak, azóta a benzinárak majdnem 
megduplázódtak. Kérem, adja a fent emlí-
tett költségekhez még az Ön által felhozott 
minden bizonyíték nélkül említett 3000 
forint meccspénzt és szintén az ön hazug-
ságából felhozott 150.000 Ft-ot. Ez már 
jóval a támogatás, valamint költségveté-
sünk fölé rúg, tehát itt is megbukott alapta-
lan támadása! 
 Mindenki előtt úgy gondolom az tiszta 
dolog, hogy a mezővárosi találkozókat nem 
a sportkörön megtakarított pénzen lehetne 
megrendezni, a sport ezt nem akadályozza. 
Az önkormányzati és vállalkozói támoga-
táshoz köszönetképpen én csak annyit 
tudok tenni, hogy minél jobb eredményt 
próbálok elérni felnőtt és utánpótlás csapa-
tainkkal! Ez csak nem baj? 
Szükség van-e ilyen egyesületre? 
Ha nincs egyesület, akkor nincs asztalite-
nisz, sem teke szakosztály. 
A felnőtt labdarúgócsapatunkban általában 
kezdőként hét falubeli játékos lép pályára. 
Szíveskedjen körülnézni a megyében hány 
ilyen csapat van. Pl.: Szepetneken egyetlen 
egy helyi sincs a csapatban, Zalakaroson 
mind idegenek alkották az ifi csapatot is, 
meg is lett az eredménye. A „légiósokról” se 
mondhatjuk, hogy idegenek, hisz sokan 
már ide kötődnek egyéb okokból (menny-
asszony, nagyszülők). 
 Utánpótlás csapatunk szinte minden egyes 
tagja zalakomári, tehát azt nem mondhat-
juk, hogy nincs értelme a helyi labdarúgás-
nak. Másodsorban utánpótlás csapatunk 
ezüstérmesnek mondhatja magát, felnőtt 
csapatunk a negyedik helyen végzett. Az 
osztály legjobb védelme a mienk, és egy 
játékosunk a végsőkig harcban állt a gólki-
rályi címért. 
 Ez a közösség, valamint jómagam ki mer-
jük jelenteni, hogy szívünket-lelkünket 
kitettük Zalakomárért, annak érdekében, 
hogy falunk hírnevét tovább öregbítsük. 
 Ha Ön jobban tudná vezetni ezt az egyesü- 

ületet, tegye. Miért nem jelentkezett 
egyszer sem, hogy kiváló ötleteivel 
építse a sportegyesületet? 
 Én senkit nem zavartam el a közös-
ségtől, aki közénk szeretett volna 
tartozni! Kérdezzen csak körbe a 
megyében mi a vélemény a Zalako-
mári labdarúgásról, mit gondol, 
hány település látná szívesen ezt a 
közösséget? 
 Kérem, kiváló ötleteit, meglátásait a 
következőkben ne vádaskodó sza-
vakban, hanem cselekedetekkel 
erősítse meg, ezzel elősegítve falunk 
szebb jövőjét! 
 Köszönet érte, hogy ezzel a lépéssel 
Zalakomár egyik közösségét elindí-
totta a szakadék felé, amihez néhá-
nyan örömmel asszisztálnak is! 
 Elszomorító! Már ez sem kell Zala-
komárba? 
 
                           Tóth Pajor Mátyás 
                    Zalakomár ESE elnöke 

Meghívó 
 

Minden kedves olvasónkat 
szeretettel várunk július 
18-án, 15 órára a Művelő-
dési Házba, az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér 
átadására.  
 

 

  

http://zalakomar.hu 



  

Tanévzáró ünnepély 
 
Június 15-én iskolánk tornatermében 
került sor a tanévzáró ünnepélyre. A 
Himnusz elhangzása után alsós kisdi-
ákok adtak műsort. Ezután Berkenyés 
Lászlóné igazgatónő évértékelő be-
széde következett. A beszéd után 
került sor a legjobb tanulmányi és 
közösségi munkát végző diákok meg-
jutalmazására.  
Ebben a tanévben iskolánk Arany-
könyvébe Szekrény Xénia 8.a és 
Kemes Klára 8. b osztályos tanuló 
írhatta be a nevét a nyolc év során 
végzett kimagasló tanulmányi és kö-
zösségi munkájáért.  
A jutalomkönyvek átadása után az 
igazgatónő a 2011/12-es tanévet be-
zárta, majd az osztályok a tantermek-
be vonultak, ahol a diákok az osztály-
főnököktől átvehették a bizonyítvá-
nyokat. 
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TÉRSÉGI MATEMATIKA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY ZÁRÁSA 

 
Iskolánk ősszel háromfordulós levelezős 
versenyt hirdetett matematikából és kör-
nyezetvédelemből a környező iskolák 
tanulói számára. Matematikából kilenc 
iskola 210 diákja vett részt a megméretteté-
sen 1.-8. osztályig, környezetvédelemből 
pedig öt iskola 68 tanulója jelentkezett 4.-8. 
osztályig. Az egész éves versengés ünnepé-
lyes eredményhirdetésére és zárására került 
sor kedden délután, amelyre minden iskolá-
ból a legeredményesebben szereplő diáko-
kat várták. A rendezvényt Berkenyés Lász-
lóné, a helybeli iskola igazgatója nyitotta 
meg, majd ezután a zalakomári iskola tanu-
lóinak műsora következett. 

A műsor utána került sor a 
díjak átadására. Matematiká-
ból a következő tanulók szere-
peltek a legeredményesebben: 
1. osztályban Bogdán Zsófia 
(Zalaszabar) és HörcsökiAlíz 
(Zalakomár); 2. osztályban 
Müller Barnabás és Anda Jó-
zsef ( Miháld); 3. osztályban 
Gosztonyi Dániel (Sármellék) 
és Horváth Hanna (Zalako-
már); 4. osztályban Lajos Petra 
(Zalakomár); 5. osztály Pánc-
zél Bálint (Nagyrécse); 6. osz-
tály Molnár Norbert (Galam-
bok); 7. osztály Baj Zsolt, 
Horváth Lóránt, Huszár Bian-
ka, Kovács Kinga, Rácz And-
rás (valamennyien a gelsei 
Weöres Sándor Ált. Iskola 
tanulói); 8. osztály Müller Di-
ána és Kemsei Zsófia (Miháld).  
A környezetvédelmi verseny 
helyezettjei: 4. osztály Molnár 
Tünde (Zalakaros) 

5. osztály Váradi Veronika (Ga-
lambok); 6. osztály Jakabfi Viktó-
ria (Galambok); 7. osztály Kustán 
Ramóna (Galambok); 8. osztály 
Perczel Dorina (Galambok). A 
legeredményesebb tanulók okle-
vélben és könyvjutalomban része-
sültek. 
Az eredményhirdetés után a 
résztvevők megtekinthették azt a 
kiállítást is, amelyet a környezet-
védelmi verseny résztvevőinek 
munkáiból rendeztek be az aulá-
ban, majd ezután a tornateremben 
játékos ügyességi feladatokban 
tehették próbára magukat. A jó 
hangulatú programot a meghívot-
tak megvendégelése zárta. 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Kedves Olvasó Barátunk! 
 
Az első olvasást népszerűsítő pályázatunk sikerérének okán útjára indítjuk a má-
sodik, „Ki tud többet olvasni” kihívásunkat. Feladat, hogy a mellékelt listából a 
pályázó korosztályának megfelelően a legtöbb könyvet olvassa el. 
 
A versenyre pályázhatnak: 
9-10 évesek 
11-14 évesek 
14-18 évesek 
18 év felettiek 
 
A pályázat időszaka: 2012. május 1 - 2012. szeptember 30. 
 
Az olvasásokat havonta is fogadjuk (hónap végéig), de az időszak végén is leadha-
tó. Az olvasók táborába bárki csatlakozhat! 
 
Kérjük a könyvlistába feltüntetni: 
Szerző neve 
A mű címe 
Oldalszám 
Főbb szereplők 
2 idézet 
Rövid értékelés (nem tartalom) 

 
Külön értékeljük a legtöbb könyvet és a legtöbb oldalt elolvasót! 



  

LABDARÚGÁS 
 Zalakomár labdarúgó csapatai remek eredménnyel zárták a 2011/2012-es bajnokságot. Felnőtt futballis-

ták a negyedik helyen, fiatalok pedig a második helyen végeztek. Felnőtt bajnokságban a legkevesebb 
gólt kapta a gárda, valamint Madarász Zoltán játékosunk a góllövőlista második helyén végzett! Az 
egyesület, a labdarúgók ezúton szeretnék megköszönni Zalakomár önkormányzatának, Kutasi Ta-
másnak, Vincze Ottónak, Csizmadia Lászlónak, Szabadics Józsefnek, Németh Zoltánnak és a Dél-
Zalai Takarékszövetkezetnek, hogy biztosították a foci működését településünkön! 

 

Zalakomár Egyetértés SE  
2011/2012-es megyei II. „dél” felnőtt labdarúgó bajnokságban negyedik helyezést elért csapata. 

 
Felső sor (balról jobbra): Kutasi Tamás, Mutter Attila (vezetőedző), Tóth-Pajor Szabolcs, Horváth Ti-
vadar, Fábián Sándor, Horváth Zsolt, Takács András, Tinó János, Kohn Csaba, Szabados Gábor. Alsó 
sor:Matuz Tamás, Szefcsik Péter, Csizmadia Tibor,Fenusz Tamás, ifj.Tóth-Pajor Mátyás, Papp Gá-

bor,Horváth Imre,Madarász Zoltán, Kovács Béla. 
 

Zalakomár Egyetértés SE  
2011/2012-es megyei II. „dél” ifjúsági labdarúgó bajnokságban második helyezést elért csa-

pata. 

 
Felső sor (balról jobbra): Baranyai Tamás, Horváth István, Horváth József, Szefcsik Péter, Horváth 

Zsolt, Bogdán Attila, Havas Gábor, Molnár Richárd, Horváth János, Gulyás Krisztián, Szalai Marcell. 
Alsó sor: ifj. Horváth István, Bogdán Csaba, Dávid János, Szilágyi László, Papp Gábor, Horváth Ro-

land. A képről hiányzik: Matuz Tamás. 
tpm 
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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 

Suli sport 
 
Csákvár-kupa, országos 
tájfutó bajnokság (Csák-
vár) 
 
12C kategória: 3. Loson-
czi Mária 
 
21C kategória: 3. Sziva 
László, akiknek ezúton is 
gratulálunk. 

Tanácsok hőség idejére 
 
A nagy hőségben nem 
lehet elégszer hangsú-
lyozni a folyadék folya-
matos fogyasztását.  
Ne együnk nehéz ételeket. 
Viseljünk szellős ruhákat, 
védjük a fejünket kalap-
pal, vászon-sapkával, 
kendővel. 
Ügyeljünk arra is, hogy a 
gyerekeket ne hagyjuk 
ügyeink intézésekor az 
autóban. 
Ha valakinek a lakásában 
nincsen légkondicionáló 
berendezés vagy ventillá-
tor, szellőztessen hajnal-
ban, majd sötétítsen be 
függönyökkel, rolókkal, 
de résnyire hagyja nyitva 
az ablakokat, hogy ára-
moljon, cserélődjön a friss 
levegő. 
Ne feledkezzünk meg 
idős, vagy beteg hozzátar-
tozóinkról, 
szomszédainkról, érdek-
lődjünk, van-e szükségük 
valamire, segítsünk nekik 
is. 
Gondoskodjunk házi ked-
venceinkről, nekik is 
szükségük van több vízre, 
és ne hagyjuk őket sem az 
autóban felhúzott ablak-
kal. 


