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2014. DECEMBER 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Az önkormányzat hivatalos havilapja 

Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új 
Évet kíván Zalakomár Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testülete és a Zalakomári Közös Önkormányzati  
Hivatal valamennyi dolgozója! 

 

Bővebben a 4. oldalon 

ISKOLÁNKBAN IS JÁRT A MIKULÁS Varga Lajosné: Mikulásra 
 

Az óvodákban és az iskolákban, 
Lázasan készülnek a gyerekek. 
Piros kartonpapírból, sok fajta, 
Dolgokat készítenek. 
 

Hosszú piros bundába, fehér kucsmában, 
Fáradtan érkezik a Télapó! 
Fehér, hosszú szakállát, lengeti a szél. 
Hátán hatalmas puttonyban, rengeteg 
ajándék. 
 

A kicsik kissé meglepődve, veszik át a 
csomagot, 
Lázasan kutatják a tartalmát. 
Van benne csoki, cukor, kicsi Mikulás, 
A rosszaknak persze virgács. 
 

Ghymes: Betlehembe menjünk el 

Nosza pajtás, keljünk fel, 
Betlehembe menjünk el, 
Ott született a Messiás, 
Kit megjövendölt az írás. 
Mellette van Mária, Mária, 
Szénán, szalmán szent fia. 
 
Csuda dolog, mit beszélsz, 
Álom-é ez, vagy mesélsz? 
Hogy a Messiás született, 
Betlehembe helyeztetett, 
Egy rongyos istállóba, jászolba, 
Bétakarva pólyába. 

Hadd kívánjunk egy párat 
A bőkezű gazdának: 
Sonka legyen kenyerén, 
Isten hordja tenyerén. 
 
Hadd kívánjunk egy párat 
Ennek a gazdasszonynak: 
Szeme legyen ibolya, 
Szeretgesse az ura. 

Hidd el, hogy nem mesélek, 
Igazságot beszélek. 
Mert az angyal szava hirdet: 
Igazságot, békességet. 
Mihelyt mondja Glória, Glória, 
Nékünk szerencsés óra. 
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Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 16/2014. (XI.29.) önkormányzati rendeleté-

vel megállapításra kerültek a 2015. évi intézményi térítési 

díjak, melyek a következők szerint alakulnak: 

a) Óvodás gyermek étkeztetése: 295.-Ft/fő/nap  

b) Általános iskolai menzai ebéd: 274.-Ft/fő/nap 

c) Vendégétkezési térítési díj: 606.-Ft/fő/nap  

A fentiekben meghatározott díjak az általános forgalmi 

adót tartalmazzák. 

 

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK MÓDOSÍTÁSA 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egyéb szol-

gáltatások és bérleti díjak összegéről a 116/2014. (XI.24.) számú határoza-

tában döntött, mely 2015. január 1. napjától lép életbe. A határozat alap-

ján a 2015-ös évben a díjak a következők szerint alakulnak. 

 

Egyéb szolgáltatási díjak: 

a) Hirdetési szolgáltatás képújságban 1 hétre oldalanként 500 Ft 

b) Fűnyírás Ft/m2     30 Ft 

c) Kaszálás (bozótvágó) Ft/m2    50 Ft 

d) Teleház internet használat Ft/óra   200 Ft 

e) Teleház fénymásolás, nyomtatás A/4 Ft/oldal  20 Ft 

f) Teleház fénymásolás A/3 Ft/oldal    40 Ft 

g) Teleház nyomtatás,fénymásolás (színes) A/4 Ft/oldal 50 Ft 

h) Teleház számítógép használat Ft/óra   100 Ft 

 

Bérleti díjak: 

Művelődési ház nagyterem (nem kulturális célú igénybe vétel)  

a) Fűtési szezonban Ft/óra     20.000 Ft 

b) Fűtési szezonon kívül Ft/óra    15.000 F t 

Művelődési Ház Klub helyiség 

a) Fűtési szezonban Ft/óra     7.000 Ft 

b) Fűtési szezonon kívül Ft/óra    5.000 Ft 

Művelődési Ház kisterem 

a) Fűtési szezonban Ft/óra     5.000 Ft 

b) Fűtési szezonon kívül Ft/óra    3.000 Ft 

c) Színpad bérbeadása     100.000 Ft  

d) Sátor bérbeadása Ft/m2    500 Ft/m2  

e) Sörpad bérbeadása Ft/alk/garnitúra (1 asztal 2 pad)  1000 

Ft/garnitúra.* 

 

Komári hírmondóba lakossági, céges hirdetés: 

a) 1/1 oldalas 5.000 Ft 

b) 1/2 oldalas 4.000 Ft 

c) 1/4 oldalas 3.000 Ft 

d) 1/8 oldalas 2.000 Ft 

e) 1/16 oldalas 1.500 Ft 

f) 1/32 oldalas 1.000 Ft 

ELKEZDŐDÖTT A SZOCIÁLIS TŰZIFA KIOSZTÁSA 

2014. december 02-án elkezdődött a szociális tűzifa ki-

szállítása azokhoz a családokhoz, akiknek a kérelme már 

elbírálásra került. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 

folyamatosan dolgozza fel és bírálja el a benyújtott ké-

relmeket, azonban ezek jelentős száma miatt hosszabb 

időt vesz igénybe. Minden kérelmezőt értesítünk a dön-

tésről. Ezúton is kérjük a lakosság türelmét. 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

A Zalakomári Roma Nemzetiségi Önkormányzat heti 

rendszerességgel tart ügyfélfogadást a Fő út 2. szám alatt 

az alábbi időpontokban: 

 Hétfő:  8:00 – 10:00 

 Csütörtök: 14:00 – 16:00 

 Bakonyi Sándorné 

 RNÖ elnök 
MEZEI ŐRSZOLGÁLATRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA 

KOMMUNÁLIS ADÓ MÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE 

A Képviselő-testület döntése 

értelmében a mezei őrszolgálat-

ról szóló önkormányzati rendele-

tet 2015. január 01-től az alábbi 

módosításokkal lép életbe.  

A mezei őrszolgálat ellátásához 

az őrszolgálat létszámát az éves 

költségvetési rendeletében 

határozzák meg. A rendelet azzal 

egészült ki,  

hogy a tulajdonos illetve földhaszná-

ló mentesül a járulék megfizetése 

alól, ha a területei után fizetendő 

éves mezőőri járulék összege nem 

haladja meg a 2500 Ft-ot.  A megál-

lapított mezőőri járulékot évente egy 

alkalommal, adott év október 31-ig 

egy összegben kell megfizetni az arra 

kötelezettnek, a megállapítottak 

szerint. 

A 2014. november 24-i 

ülésen Zalakomár Nagykö-

zség Önkormányzata Kép-

viselő- testülete magán-

személyek kommunális 

adójáról szóló önkor-

mányzati rendelet módo-

sítása mellett döntött. 

A rendeletben szereplő 

25.000,- Ft éves összeget 

ötezer forinttal mérsékel-

ve, az adó mértékét 2015. 

január 01. napjától 

20.000,- Ft éves összegben 

állapítja meg. 
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MÁRTON NAPI VÍGASSÁG 

A tavalyi hagyományo-

kat folytatva, de más 

formában idén is meg-

rendeztük iskolánkban 

a Márton napot. 

 A rövidített órák után 

az alsósok és felsősök 

külön programokban 

részesültek. Amíg a 

kicsik osztálykeretben 

a tanító nénikkel kö-

zösen dalt tanultak, 

filmet néztek, kézmű-

ves foglalkozásokon 

vehettek részt, addig a 

nagyobbak négy állo-

máson oldhattak meg 

különböző libával 

illetve a Márton nap-

pal kapcsolatos fela - 

datokat. A magyar 

teremben daltanu-

lás, a rajzteremben 

kézműves foglalko-

zás, a fizikában a 

Ludas Matyi című 

film kockáinak ösz-

szerakása, a biológi-

ában pedig kvíz 

játék zajlott. Minde-

zekkel párhuzamo-

san az ének terem-

ben vidám szellemi 

vetélkedőre is sor 

került.   

A Márton napot 

sportdélután zárta, 

amelyen bárki ked-

vére kipróbálhatta a 

különböző ügyességi 

feladatokat.  

 

EGÉSZSÉGNEVELÉSI VERSENY 

November közepén kör-
zeti egészségnevelési 
versenyt szervezett isko-
lánk, amelyre hat telepü-
lésről érkeztek verseny-
zők. 
 A helyi alsó tagozatos 
kisdiákokon kívül Csapi, 
Galambok, Miháld, Nagy-
récse, Sármellék és Zala-
szabar iskoláinak tanulói 
is képviseltették magu-
kat.  

 

vetélkedést a Zalako-

mári Általános Iskola 

csapata nyerte. (Laka-

tos Máté; Köncz Péter; 

Vajda Bálint; Bogdán 

Éva tanulók; Felkészítő: 

Anda Zoltánné)  

Holtversenyben máso-

dik helyezett lett a 

zalaszabari Sík Sándor 

Római Katolikus Általá-

nos Iskola és a Nagyré-

csei Körzeti Általános 

Iskola Miháldi Tagisko-

lájának csapata, har-

madik helyen pedig a 

Nagyrécsei Körzeti 
Általános Iskola diákjai 

végeztek. A helyezettek 

oklevelet és tisztálko-

dási ajándékcsomagot 
kaptak. 
 

A négyfős csapatoknak 
különböző elméleti és 
ügyességi feladatokban 
kellett helyt állniuk: lufiba 
rejtett találós kérdések 
kitalálása; egészség TOTO 
kitöltése; egészséges italok 
felismerése; zöldségnevek 
kikeresése; társ beöltözte-
tése zöldségnek vagy gyü-
mölcsnek; fűszerek felis-
merése; asztalterítés. 
A jó hangulatú, izgalmas 

 

EREDMÉNYESEN SZEREPELTEK 

Szeptember végén, „A magyar népmese 

napja” alkalmából hirdetett meseíró pá-

lyázatot a Zalakarosi Városi Könyvtár. A 

„Mesélő ceruza” elnevezésű versenyen a 

pályázóknak Varga Attiláné művész tanár 

képeihez kellett történetet kitalálni.  

A megmérettetésen iskolánk két tanulója 

is eredményesen szerepelt: Kérges Valen-

tin harmadik helyezést ért el „A volt, 

nincs kívánság” című verses meséjével, 

Lajos Petra pedig különdíjat kapott „A 

szegény ember meggondolatlan kívánsá-

ga” című ugyancsak verses meséjére. 

(Felkészítő: Bencze Margit)

ISKOLAVÁLASZTÁS ELŐTT 

Az előző hónapban a hetedikes-nyolcadikos diákok számos pályaválasztási 

programban vehettek részt. A hónap elején a nyolcadikosok megtekinthették 

a somogyzsitfai Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolát. 

November közepén pedig negyven 

hetedikes-nyolcadikos diák látoga-

tott el Zalakarosra, ahol a Freya 

Hotelt és az Art Hotelt nézhették 

meg. A tanulók ismertetőt hallhat-

tak az ottani szakmákról és munka-

lehetőségekről, ezután pedig meg-

nézhették a Freya Hotel cukrász-

üzemét is. Másnap pedig mindkét 

évfolyam Nagykanizsára utazott a 

középiskolák által szervezett pálya-

választási kiállításra, ahol a tovább-

tanulási lehetőségekről tájékozód-

hattak.  

Mindezzel párhuzamosan a nagyka-

nizsai TISZK szervezésében zajlott a 

hetedik évfolyamosok pályaválasz-

tási felmérése is, amely majd jövő-

re, az iskolaválasztásukban lesz nagy 

segítségükre. 

 

MESÉS MÉHECSKÉK 

A XI. Kárpát-medencei Mézfesztivál alkal-

mából „Mesés méhecskék” címmel hir-

dettek rajzpályázatot a szervezők. 

A pályázaton Varga Anna Boglárka 2. osz-

tályos tanul első helyezést ért el „Minden 

maci szereti a mézet” című rajzával. A 

díjkiosztóra Zalaegerszegen került sor, 

ahol a nyertes az érem és az oklevél mel-

lett tollat, mézet és mézescsuprot is ka-

pott ajándékba. 

( Felkészítő: Anda Zoltánné) 
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KOSZORÚZÁS 

 
137 éve született Ady Endre. Iskolánkban már 

évek óta hagyomány, hogy ezen a napon meg-

koszorúzzuk a parkban található szobrot, ame-

lyet Tőzsér Erzsébet ajándékozott az iskolának. 

Az idei megemlékezést is a diákönkormányzat 

szervezte. A műsorban felelevenítettük a költő 

életének legfontosabb állomásait, leghíresebb 

verseit, valamint megemlékeztünk a szobor 

készítőjéről is. A megemlékezésben elhangzott 

többek között az is, hogy a szoborral elég szoros 

a kapcsolatunk. Hiszen minden nap látjuk, és 

mindig figyel ránk, de nem utolsó sorban mindig 

„szorít nekünk” ha éppen dolgozatot írunk!  
 

 

ADVENT ELSŐ FÉNYEI 

November utolsó péntekén ná-

lunk is fellobbantak az első ad-

venti lángok. A felsősök reggel 

ünnepeltek az ötödik évfolyamo-

sok műsorával, délután pedig az 

alsósok gyújtottak gyertyát. Itt az 

ünnepi műsorban az első évfo-

lyamosok szerepeltek.  

Az adventi gyertyagyújtás az 

elkövetkező hetekben folytató-

dik, a műsorban pedig felmenő  

 
rendszerben minden évfolyam sorra kerül 

majd. 

KONCERT 

 

A zalaegerszegi Kis-Hétrét Zenei Társulás már 

tizenhárom éve szórakoztatja produkcióival a 

közönséget. 

 December elején ellátogattak iskolánkba is, 

ahol egy fergeteges koncerttel kápráztatták el 

az alsó tagozatosokat. Műsorukban a harsány 

han-gulatú dalokat találós kérdésekkel vezették 

fel, amelyből kitalálhatta a hallgatóság, hogy 

miről szól a dal.  

 

Előadásukban ismert magyar költők (Petőfi 

Sándor, Gazdag Erzsébet, Nagy László, Kányádi 

Sándor) megzenésített versei is elhangzottak. 

 

 

MIKULÁS 

Hagyományainkhoz híven idén is elláto-

gatott iskolánkba a Mikulás.  

Délelőtt végigjárta az osztályokat, és 

nem csak az alsósokhoz kopogtatott be, 

de mindenki nagy örömére a felsősöket 

is meglátogatta.  A kicsiknek ajándék-

csomagokat osztogatott, de ezen felül 

minden tanuló és dolgozó átvehette  

tőle a Szülői Munkaközösség ajándé-

kát is: egy mandarint és szaloncukrot. 

Délután pedig az ebédlőben folytató-

dott a Mikulás-nap. Itt a felsősök bu-

lizhattak kedvükre.  A vidám rendez-

vényen, ahová a legtöbben mikulás-

sapkában érkeztek, mindenki nagyon 

jól érezte magát. 

 

LEGSZEBB KARÁCSONYFA 2014 

 

A Művelődési Házban már advent első vasár-

napjára díszbe öltözött a karácsonyfa. A fe-

nyőt, az intézményt rendszeresen látogató 

gyerekekkel együtt díszítettük fel.  

Az elmúlt évekhez hasonlóan meghirdetjük 

facebookos lájkgyűjtős versenyünket. A feldí-

szített karácsonyfáról készíts képet, töltsd fel 

a Zalakomári Művelődési Ház facebook olda-

lára, majd gyűjtsd ott a lájkokat január 6 

éjfélig. A legtöbb lájkot gyűjtő elnyeri a leg-

szebb karácsonyfa 2014 címet. 

Lájkgyűjtésre fel! 

-MűvHáz 
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SPORT 

 
Tanulásban akadályozottak terematlétika 
diákolimpiája megyei döntő (Zalaegerszeg)  
I. kcs. (1-3.o.):  
30m futás: 1. Szolnok Lajos 
                     3. Szolnok Szilárd 
Kislabdahajítás: 2. Váradi Roland 
                             3. Kuti Ferenc 
Medicinlabda lökés: 1. Szolnok Lajos 
                                     2. Váradi Roland 
 Helyből távolugrás: 2. Szolnok Lajos 
                   
II. kcs. (3-5.o.):  
30m futás: 1. Nagy József 
Kislabdahajítás: 3. Nagy József 
Medicinlabda lökés: 1. Kovács Erik 
                                     3. Bogdán Csilla 
Helyből távolugrás:  1. Nagy József 
                                    2. Bogdán Csilla 
                                    3. Kovács Erik 
Váltófutás: 1. Zalakomár 
EREDMÉNYEI ALAPJÁN Szolnok Lajos, Nagy 
József AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT. Isko-
lájuk gratulál nekik! 
 
Teremlabdarúgó diákolimpia városkörnyéki 
döntő (Murakeresztúr) 
III-IV. kcs. lány (5-8.o.):  
3. Zalakomár (Horváth Stefánia, Opra Rebeka, 
Horváth Parícia, Kovács Cintia, Molnár Laura, 
Horváth Viktória, Papp Regina) 
 
Teremlabdarúgó diákolimpia városkörnyéki 

döntő (Zalakomár) 
III. kcs. (5-6.o.): 1. Zalakomár (Rozs Péter, 
Neubauer Kevin, Neubauer Antal, Horváth 
Tivadar, Tirászi Márk, Tinó Ronald, Lakatos 
László, Kérges Zsolt, Kovács Zsolt, Bakonyi 
Krisztián, Marci Olivér) 
 
Fekete István- kupa regionális tollaslabda 

verseny (Bagod) ősz 

III. kcs. (5-6.o.): 3. Balázs Fanni 
IV. kcs. (7-8.o.): 3. Balázs Fanni 

 

ÉLETMENTŐ TŰSZÚRÁS KIÁLLÍTÁS 

 

A védőoltások fontosságáról hívta fel a figyelmet az a kiállítás, melynek otthont adhat-

tunk november végén. A tárlat a ZMK Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, a Nagy-

kanizsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet és a Védőnői Szolgálatok szerve-

zésében jött létre. A kiállítás megnyitón iskolánk tanulói mondtak verset az egészség-

ről, az egészségmegőrzésről. Tárlatvezetést Dr. Buzás Judit járási tiszti főorvos tartott, 

akinek ezúton is köszönetet mondunk a kiállítás létrejöttéért. 

-MűvHáz 

MIKULÁS EST 

 

December 4-én a MiaManó színház 

előadásában A három kismalac a Miku-

lásnál című előadással kedveskedtünk  

kis-és nagygyerekeknek. Nézőkből nem 

volt hiány, nagy örömmel fogadták a 

három kismalacot, és a Mikulást. 

-MűvHáz 

KARÁCSONYI KÉPESLAP KIÁLLÍTÁS 

Karácsonyi képeslapokból nyílt 

kiállítás december 11-én a Za-

lakomári Művelődési Házban. A 

képek december 19-ig tekint-

hetők meg. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk  

nyitva tartási időben! 

 



  

 

 

4            Komári Hírmondó                   2014 március 
6            Komári Hírmondó               2014 december 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

e-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Csárdi Tamás 

Szerkesztő: Nagy Beáta 

KÉKNYELV BETEGSÉG 

Zalakomár is beleesik abba a száz-
ötven kilométeres sugárban meg-
állapított védő- és megfigyelési 
zónába, amelyet kéknyelv beteg-
ség Csongrád megyei megjelenése 
miatt jelölt ki a NÉBIH. 
A kéknyelv-betegséget terjesztő 

vírus az emberi egészségre ártal-

matlan. Az emberre az esetlege-

sen fertőzött állatokból előállított 

élelmiszerek sem jelentenek ve-

szélyt. Viszont a területéről kék-

nyelvűségre fogékony állatot 

kiszállítani csak hatósági enge-

déllyel lehet. Két kisebb, Csongrád 

megyei gazdaság állataiban is 

kimutatta a kéknyelv vírusával 

való fertőzöttséget a NÉBIH labor-

vizsgálata. A szúnyogok által ter-

jesztett vírusos állatbetegségre 

kizárólag a szarvasmarha, juh és 
kecske, valamint a vadon élő 
kérődzők fogékonyak. A magas 
lázzal járó betegség a kérődző 
állatok nyelvét, emésztőrendsze-
rét, valamint izomzatát támadja 
meg. A fertőzött állatoknál az 
elhullási arány viszonylag ala-
csony, ám a betegség súlyos 
szövődményekkel járhat, és 
sokáig elhúzódhat. Nem kell 
elhullásokra számítani a kérődző 
vadállományban, mivel e fajok 
kevésbé érzékenyek a kéknyelvű-
ségre. A betegség hazai megjele-
nése miatt a NÉBIH új védő- és 
megfigyelési zónát jelölt ki. A két 
érintett gazdaság húsz kilométe-
res körzetében lévő állattartó 
telepeken a járási állategészség-
ügyi hivatalok állatorvosai vizs-
gálják a kérődző állatállományt. 

 

Az e zónában elhelyezkedő 
gazdaságokban tilos az állatok 
mozgatása. A legalább száz, 
illetve százötven kilométeres 
sugárban megállapított védő- 
és megfigyelési zóna területé-
ről kéknyelvűségre fogékony 
állatot kiszállítani csak hatósá-
gi engedéllyel lehet. Mivel a 
betegséget vérszívó szúnyo-
gok terjesztik, a gazdáknak 
gondoskodniuk kell az állomá-
nyok szúnyogellenes kezelésé-
ről is. A korlátozás alatt lévő 
térségekről részletes informá-
ció (településlista és térképek) 
és a védőkörzetet elrendelő 
határozat és a megfigyelési 
körzetet elrendelő határozat 
is hozzáférhető. A NÉBIH kéri 
a szarvasmarhát, juhot vagy 
kecskét tartó gazdákat, hogy 

 

a kéknyelv-betegség tüne-
teire legyenek fokozott 
figyelemmel, és gyanú 
esetén haladéktalanul 
forduljanak állatorvoshoz 
vagy a járási állat-
egészségügyi hivatalok 
munkatársaihoz az alábbi 
elérhetőségek egyikén: 

https://www.nebih.gov.hu

/elerhetosegek 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal 

Állat-egészségügyi 

és Állatvédelmi Igazgatás 
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KARÁCSONYI 

ÜNNEPLÉS 

Szeretettel várunk mindenkit 

december 19-én 18 órára a 

Zalakomári Művelődési Házba 

közös karácsonyi ünnepünkre, 

ahol a Művelődési Ház cso-

portjai mellett fellépnek az 

ovisok és az iskolások is. 

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, 

nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint 

mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda 

nélkül élni. (Márai Sándor)” 


