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Varga Lajosné: Szeptember 
 

Kicsi cipő koppan, megy tova 
Kicsi ember hátán iskolatáska. 
Szeptember van, vár az iskola. 
Számoláshoz színes pálcika. 

 
Tanító néni kedves szava, 

Gyurmából készült sok figura. 
Kívánom nektek okosak legyetek 

Kicsi emberből nagy és okosak legyetek. 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY A ZALAKOMÁRI 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

Szeptember 2-án délelőtt került sor a 
Zalakomári Általános Iskola tanév-
nyitó ünnepélyére. 
A Himnusz elhangzása után az óvó-
dások, majd az általános iskola tanú- 

lóinak műsora következett. 
Ezután az intézmény vezetője, Berkenyés 
Lászlóné köszöntötte a leendő első osztá-
lyosokat, akik 46-an kezdték meg tanul-
mányaikat ebben a tanévben. 
Az ünnepély végeztével a diákok a tan-
termeikbe vonultak, ahol az osztályfőnö-
kök tájékoztatták őket az első napról, az 
elsősök pedig kis ajándékcsomagot vehet-
tek át a nyolcadikosoktól, amelyben 
órarend, füzet, ceruza és színes ceruza 
volt. 
Az ünnepéllyel tehát kezdetét vette a 
2012/13-as tanév, amely 182 tanítási 
napból áll, és 2013. június 14-én fejeződik 
majd be. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT RÖVID 
HÍREI 

 
Megüresedett a Zalakomár, Hunyadi u. 7/1 
számú önkormányzati bérlakás 
 
Zalakomár Község Önkormányzatának Képvi-
selő – testülete az 57/2012 (IV.23) számú határo-
zatával a Zalakomár Hunyadi u. 7/1. önkor-
mányzati bérlakás bérletére pályázatot ír ki. A 
részletes pályázati feltételek megtekinthetőek a 
www.zalakomar.hu oldalon vagy a Polgármes-
teri Hivatalban, ahol a pályázati adatlap is át-
vehető. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódó pénzbeli támogatást Erzsébet-
utalvány váltja 
 
2012. október 01.-től lép hatályba a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 
pénzbeli támogatás természetbeni támogatássá 
való módosítása. Az augusztus és november 
hónapban folyósított pénzbeli támogatást ezek 
után Erzsébet-utalvány formájában kell folyósí-
tani. 
 
Falugazdászi tájékoztató 
 
Tájékoztatom az őstermelőket, gazdálkodókat, 
hogy az agrárkamarai törvény (2012. évi CXXVI 
törvény) értelmében regisztrációs kötelességük 
van. A regisztrációt az agrárkamara honlapján 
online kell megtenni, 2012. szeptember 30-ig.  
További információ, tájékoztató fogadó órámon, 
vagy a 30/2777-914 telefonszámon kérhető. 
 
Pusztainé Fodor Ágnes 
falugazdász 
 

A Saubermacher-Marcali Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy 2012. szeptember 21-én lomtalanítást tart. 
 

Reggel 7 órára az út mellé külön helyezzék ki a vas-, papír-, kerti-, elektronikai és veszélyes hulladékot, va-
lamint az egyéb limlomot az építési törmelék, valamint a vállalkozói hulladék kivételével. 

 

Kistérségi helyi termékszemle és fesztivál volt 2012.szeptember 1-2. án Zalakarosban. 
Községünket a termékeivel és terményeivel a Zalakomári Pékség és az Egymásért 
Klub képviselte. 

Folytatás a 3. oldalon 

FELHÍVÁS! 



  

VÁLTOZOTT AZ IGAZOLTATLAN ISKOLAI HIÁNYZÁS JOGKÖVETKEZMÉNYE 
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Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcso-
lódó törvények módosításáról szóló 2012. 
CXVIII. számú törvény újraszabályozza az 
iskoláztatási támogatás felfüggesztésének és 
szüneteltetésének rendszerét, mely rendel-
kezések 2012. szeptember 1-jétől lépnek 
hatályba. 50 kötelező tanórai foglalkozás 
elmulasztása esetén minden gyermekre, a 
gyermek életkorától, és a család jöve-
delmi helyzetétől függetlenül ugyanaz a 
jogkövetkezmény vonatkozik, azaz ilyen 
esetben az iskoláztatási támogatás folyó-
sítása szünetel. Megszűnik a felfüggesztés 
jogintézménye, azaz a családi pótlékot nem 
kell családtámogatási folyószámlára folyó-
sítani, visszamenőleges kifizetésére ismé-
telt iskolába járás esetén nem kerülhet 
sor.  
 

Az iskoláztatási támogatás szünetelésének 
időtartama alatt a rászoruló, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek sem kaphatják meg a jelenleg 
természetben nyújtott ellátást. 
A szüneteltetés megszüntetését a jegy-
zőnek akkor kell kezdeményeznie, ha a 
gyermek igazolatlan hiányzásai az öt 
kötelező tanórai foglalkozást nem halad-
ják meg. Ez enyhítést jelent a hatályos 
szabályokhoz képest, mivel jelenleg a 
szünetelés/felfüggesztés megszüntetésére 
csak akkor kerülhet sor, ha a gyermek 
egyáltalán nem hiányzik.  
Azon tanulók esetében, akik a tanítási év 
végéhez közeledve gyűjtik össze az 50 
órás hiányzást (a szüneteltetés kezdeté-
től a tanítási év végéig egy hónapnál 

rövidebb idő lenne hátra), a szünetelte-
tés csak szeptember 1-jén kezdődik meg, 
azért, hogy a szankció esetükben a többi 
tanulóhoz viszonyítva ne legyen arány-
talan. Azon tanulók esetén, akiknél a 
szüneteltetés kezdete, vagy az utolsó 
felülvizsgálat óta a tanítási év végéig 
legalább egy hónap eltelik, a szünetelte-
tés szükségességét a tanítási év végén 
felül kell vizsgálni.  
Az átmeneti rendelkezések szerint a 
családtámogatási folyószámlán össze-
gyűjtött összeget a jogosultak elveszí-
tik, ha a törvény hatályba lépését követő 
első felülvizsgálat alkalmával a gyermek 
5 kötelező tanórai foglalkozásnál többet 
mulaszt.  
 

BŐVÜL A 
KAMERARENDSZER 

 
Zalakomár Község Önkormányzata 2012. 
március végén benyújtott pályázatával 
közel 9 millió forintot nyert a már meglévő 
kamerarendszer bővítésére. A nyertes pá-
lyázattal 10 db új kamera kerül kiépítésre 
községünkben a hozzá tartozó infrastruktú-
rával. 
Az új eszközök helyei a 2009-óta üzemelte-
tett, 2010-2011-ben bővített, már meglévő 
kamerák tapasztalataira hagyatkozva kerül-
tek felmérésre és kijelölésre, a helyi KMB 
irodával egyeztetve, jellemzően a települést 
elhagyó ki és bejárati földutak, valamint a 
közbiztonság tekintetében problémát jelen-
tő helyek közelében. Ezeknek a földutak a 
megfigyelése az illegális szemétlerakások 
szempontjából is rendkívül fontos, hiszen 
az önkormányzat évente kb. 300m3 illegális 
szemet szállíttat el és számol fel.  
A térfigyelő kamerarendszer bővítése so-
rán, annak kiépítése kapcsán az önkor-
mányzat közmunkát fog alkalmazni. A 
közmunkások segítségével fog zajlani a 
kamerák felszereléséhez szükséges oszlopok 
helyének kiásása, azok leállítása, telepítése, 
a kamerák látókörébe kerülő ágak, bokrok 
eltávolítása. 

EBOLTÁS 2012 

Kiskomárom: 
 
Helye: Templom előtti téren 
Ideje: 2012. szeptember 13.  
(csütörtök) 8 – 10 óráig 
2012. szeptember 15.  
(szombat) 8 – 10 óráig 

Komárváros: 
 
Helye: Komárvárosi Idősek Klubja 
Ideje: 2012. szeptember 20.  
(csütörtök) 8 – 10 óráig 
2012. szeptember 22.  
(szombat) 8 – 10 óráig 

Oltás + féregtelenítés: 3.500.- Ft / eb 
 
Oltási könyv(ha szükséges) : 1.000.- Ft / 
könyv 
 
Az oltás alkalmával lehetőség lesz a kutya 
chip igények jelzésére is! 

PARADICSOMFESZTIVÁL LUKÁCSFALVÁN 
 

 
 
Szeptember első hétvégéjén vajdasági testvér-településünkre látogatott 
Zalakomár küldöttsége. A minden évben megrendezésre kerülő Paradi-
csomfesztiválon kulturális bemutatkozásra is sor került, ahol hagyomány-
őrző csoportjainkból verbuválódott társulat lépett fel. 



  

 
 
A klub tagjai terményeiken kívül gusztusos és finom tésztákkal: 
Vaníliás perec, Mézes puszedli, Diós pogácsa Sós perec, Paprikás 
perec, Dió torta, is elkápráztatták a látogatókat.  A vendégektől, 
a szervezőktől, kóstolóktól nagyon sok elismerést kaptunk. 
Szakmai programon is részt vettünk, nagy tetszést aratott a 
becsvölgyei polgármesterasszony értékes, gyakorlatias előadása. 
Sátrunk elkészítésében segítségünkre volt Hajmásiné Török 
Gyöngyi tanárnő, ezúton is köszönjük áldozatos munkáját. 
Utoljára, de nem utolsó sorban köszönjük még Baranyai József-
né Piroska néni, Horváth Györgyné Margit néni, Németh Lász-
lóné Marika, Vincze Józsefné Ilonka néni és az elhunyt Mazzag 
Lajosné Mariska néni családjának, hogy már többedik alkalom-
mal GYÖNYÖRŰ VISELETÜKBEN „pompázhattunk”. 
A klub tagjai ezúttal is az első szóra egy emberként jöttek, hoz-
tak, tettek együtt, egymásért, Zalakomárért. Hála érte. 
 
                                                      Marton Józsefné 
     Klubvezető 
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BEMUTATKOZTUNK ZALAKAROSBAN 
 

EGY SZALAGÁTADÁS APROPÓJÁN 
 
Az Első Világháborúban elesett katonáinak állított emléket Kisko-
márom népe 1935.június 29.-én a falu Fő terén leleplezett hősi szo-
borral. A korabeli újságtudósítás szerint a szobrot közadakozásból 
állították és 1 Pengőnél kevesebbet senki sem adott. (Kb. ennyi volt 
egy napszám). A legtöbbet – 200 Pengőt - a községben praktizáló 
egyik orvos, dr. Kerekes János adta. Szilvay Gyula, a község főjegy-
zője – aki tehetséges festőművész is volt – készítette a szobortervet 
és Cser Károly szobrászművész formázta meg, öntötte bronzba. 
 

A Péter – Pál napján tartott szobor leleplezési ünnepségen színes 
népviseletben vett részt a község apraja, nagyja. Ott voltak Kanizsa 
város, a Kanizsai járás, a szomszéd községek képviselői. Ünnepi 
beszédet tartott dr. Sárközy Lajos esperes plébános és Drózdy Győző 
a község országgyűlési képviselője. A kiskomáromi tűzoltózenekar, a 
Kiskomáromi Dal Kör (Kávé János karnagy vezetésével) és vers-
mondók színes műsorral emelték az ünnep fényét. A szobor talapza-
tát, amelynek márványtábláira 71 hősi halott neve van felvésve, 
koszorúkkal borította el a kegyelet. 
 

Azóta újabb két márványtábla került a szobor mellé, rajta 88 névvel. 
a Második Világháború kiskomáromi hőseinek és polgári áldozatai-
nak nevével. 
 

A szobor ott áll emlékműként és mementóként. Árpád Vezér, kezé-
ben az elesett honvéd és a márványtáblákon olvasható 159 név azt 
üzeni, hogy soha többé háborút! 
 
Nagybátyám - Méhész Póka Lajos - mint a szomszéd Zalaszentjakab 
község levente oktatója, meghívottként vett részt a felemelő avatási 
ünnepségen. Az ott kapott és viselt, aranyrojtokkal díszített, felira-
tos, nemzetiszínű vállszalagot becses emlékként őrizte és fiára Póka 
Viktorra hagyta, hogy vigyázzon rá, őrizze azt. Póka Viktor unoka-
öcsém külföldön tanult, ott szerzett diplomát, élete nagyobbik felét 
is ott töltötte. Ez a kis szalag, azonban mindig vele volt és emlékez-
tette szülőföldjére, magyarságára. 
 

Most, úgy döntött, hogy jó szívvel átadja Varga Miklósnak, Zalako-
már polgármesterének, a Zalakomáriaknak, hisz a község vezetői és 
lakosai híresek a múltjuk tiszteletéről, a hagyományok ápolásáról. 
Meg fogják becsülni. 
 

Horváth Dezső (Pali) 

KÖNYVKLUB 
 
Olvasó versenyünk sikerein felbuzdulva könyvklubot szervezünk 
kicsiknek és nagyoknak a Zalakomári Művelődési Házban. A klub 
célja, hogy népszerűsítse az olvasást gyerekek és felnőttek körében 
egyaránt.  
 

Első találkozás időpontja: 
Felnőtteknek: szeptember 25. (kedd 
          18 óra 
 

Gyerekeknek: szeptember 26. (szerda) 
          17:30 

 
Mindenkit szeretettel várunk a kedvenc könyvével! 

HOZD, VIDD, OLVASD! 
 
1. HOZD el azt a könyvet, amit már nem olvasol otthon, de 
másoknak ajánlanád! 
2. VIDD el azt a könyvet, ami megtetszett és 
3. OLVASD el! 
 
Biztosan van olyan könyved otthon, amit szívesen olvastál, 
de már jó ideje nem vettél le a polcról. Biztosan van olyan 
könyved, amit szívesen megosztanál másokkal.  
Ha így van, hozd el azt a Zalakomári Művelődési Házba, 
tedd a többi közé (az erre kijelölt asztalra), hogy másoknak is 
elérhető legyen.  
Ha találsz olyat az asztalon, ami felkelti az érdeklődésedet 
vidd és olvasd el! 
Minden általad hozott olvasnivaló helyett válassz egy köny-
vet!  
 
Kérünk, hogy 1 hozott könyv helyett 1 könyvet vigyél el! 
Kérjük, hogy olyan könyvet hozz el, amit saját családtagja-
idnak is szívesen ajánlanál! 
 

„A könyvek aligha íródnak egyetlen olvasónak, mindazokhoz 
szólnak, akik csodálatos kapcsolatba akarnak kerülni a szer-

zővel, olyan kapcsolatba, amit másként olvasásnak szokás 
nevezni.” (Gennagyij Gor) 



  

KÖNYVKÓSTOLÓ 

 
 

Régi könyvek kiállítása 
 

Szeretettel várunk minden könyvbarátot tárlatunkra, ahol ízelí-
tőt adunk az 1900-as évek könyvterméséből.  
 

Étlapon: 
• Szépirodalom 
• Verseskönyv 
• Mesekönyv 
• Szakkönyv 

 

Desszert:  könyvek az 1800-as évekből 
 

Helyszín: Zalakomári Művelődési Ház 
 

Megtekinthető nyitvatartási időben, szeptember 20-ig! 
 

A kiállításra a felajánlott könyveket ezúton is köszönjük tulaj-
donosaiknak! 
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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 

SZÜRETI FELVONULÁS 
 

Üresen konganak még a hordók, 
Puttonyok, kádak termésre várnak. 
Családok, barátok mind összejönnek, 
Édes szőlőt szüretelnek. 
 
Munka közben énekelnek, 
Utána gulyást ebédelnek. 
Ó-bor is kerül az asztalra, 
Friss mustot is kóstolgatnak. 
 
Szüret után jön a bál, 
Új borra vigyázz, csalóka ám, 
Könnyen a fejedbe száll! 

Varga Lajosné 

 

 

Szeptember 22-én, délben veszi kezdetét a 2012. év szüreti felvo-
nulása. Sok szeretettel várunk mindenkit tátogatni településünk  

utcáira. 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
PROGRAMAJÁNLÓJA 

 
Időszaki programok: 
 
Szeptember 20-ig 
Régi könyvek kiállítása 
 
Szeptember 22: 
Szüreti felvonulás 
 
Október 6: 
Kistérségi Művészeti Fesztivál 
 
Gyertyagyújtás az Aradi Vértanukra emlé-
kezve 
 
 

NYUGDÍJAS KLUB 
 
A Zalakomári Művelődési Ház nyugdíjas klubot szervez. 
 
Várjuk településünk nyugdíjasait hetente egy (vagy igény 
szerint több) alkalommal egy kötetlen beszélgetésre. Lehető-
séget szeretnénk biztosítani, hogy településünk idősei egy 
viszonylag központi helyen találkozhassanak, és beszélget-
hessenek.  
 
Első találkozás időpontja: szeptember 25. (kedd) 
              14 óra 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
MEGÚJULT NYITVA TARTÁSA: 

 
Hétfő:  8-12 óráig 
 
Kedd:  14-20 óráig 
 
Szerda: 14-20 óráig 
 
Csütörtök: 16-22 óráig 
 
Péntek:  14-20 óráig 
 
Szombat: 14-20 óráig 
 
Vasárnap: 17-20 óráig 
 
 


