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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

„Zalakomárért” kitüntető díjat kapott Marci atya 

(foto: sza) 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete Szi- Márton János plébános Úrnak „Zalakomár-
ért” kitüntető díjat adományoz a településen végzett oda-
adó és példamutató egyházi és közéleti munkásságáért. 
Munkássága során, példaértékű volt az Egyházközség együtt-
működése az Önkormányzattal. Két ciklusban képviselőként 
tevékenykedett, ahol a szociális bizottságban végzett értékes 
munkát. Bármilyen alkalomból kértük, mindig készséggel állt 
rendelkezésre. Kimagaslóan nagy szerepe volt a roma közösség 
integrációjában, amely területen országos ismertségre is szert 
tett. A nevéhez kapcsolódik az adventi időszakokban megren-
dezett népszerű és sikeres „Betlehemes nap”, amelyre már 
távolabbi településekről is érkeztek pályamunkák, illetve itt 
kell megemlíteni az ugyanebben az időben általa szervezett 
„élő Betlehem” játékot is. A gyerekekkel és a fiatalokkal kiala-
kított közvetlen, jó kapcsolata révén a ministránsok létszáma 
fokozatosan emelkedett, hiszen amennyien csak elfértek, 
mindnyájuknak megengedte, hogy segíthessenek a szentmise 
liturgiájában. Tevékenységüket, szorgalmukat nyaranta tábo-
rozással jutalmazta. 
Közel két évtizedes munkássága során közösségépítő tevé-
kenysége példaértékű lehet minden jó érzésű ember számára. 
 

KÖSZÖNÖM SZÉPEN MARCI ATYA! 

Ezt a köszönömöt nem csak én 
mondom, hanem bátran állítha-
tom, hogy minden zalakomári 
nevében beszélhetek. Ez a közel 
20 év, melyet velünk töltöttél 
Zalakomárban, nem múlhat el 
nyomtalanul. Az a példaértékű 
munka, melyet magad mögött 
hagysz egyáltalán nem, vagy 
csak nehezen pótolható. 
Az áldásos tevékenység, melyet a 
gyerekek, és főként a roma gye-
rekek körében végeztél, szintén 
pótolhatatlan. A gyerekekhez 
való mindig pozitív hozzáállásod 
az áldás mellett balszerencsét is 
hozott Zalakomárnak, hiszen a 
Püspök úr felfigyelt erre és au-
gusztus 1-jével, 19 év után, áthe-
lyezett egy másik településre. 
A vallási élet mellett több ciklu-
son át településünk önkormány-
zatának képviselő-testületét is 
erősítetted. 2006-tól kezdve sze-
mélyesen is tapasztalhattam, azt 
az önzetlen segítséget és szor-
galmat, amit településünkért 
tettél ezeken az üléseken. Ezért 
szintén köszönet jár. Köszönet a 
betlehemes napért, a táborokért, 
a Kis-Balaton túrákért, a farsangi 

ünnepségekért, vagy a pizzáért; 
melyeket a gyerekek egy-egy 
sikeresen megírt hittan dolgozat 
után kaptak és mindenért ami 
voltál, vagy és leszel nekünk 
zalakomáriaknak. 
Az érdemek, melyek hozzád 
fűződnek betölthetnék ezt az 
egész lapot, és hosszú ideig 
sorolhatnánk. Nem felejtjük el 
őket! Nagy örömömre szolgál, 
hogy nekem juthatott az a meg-
tisztelő feladat, hogy Zalakomár 
nagyközség képviselő-testülete 
és minden zalakomári lakó ne-
vében átnyújtsam a Zalakomár-
ért Kitüntető díjat. 
Bízom benne, hogy amikor a 
jövőben ránézel erre a kis emlék-
re, jó érzéssel tölt majd el, és jó 
szívvel emlékezel vissza a Zala-
komárban töltött éveidre. 
 

Kívánunk neked sok 
örömöt és sikert éle-

ted új állomásán, 
hiányozni fogsz  

nekünk! 

SZÍNHÁZ 
 

2015.06.05-én a Szegedi Látványszínház előadásán vehettek 
részt a gyermekek az óvoda aulájában. A mesében Flóra a 
tavasztündér és Gubanc a méhecske tanulságos története 
elevenedett meg. Gubanc lusta kis méhecske, aki nem szeret 
tanulni és tornázni. Ismeretek és jó erőnlét hiányában azon-
ban nem válhat belőle mézgyűjtő méh. Flóra nagy türelem-
mel tanítgatja, ösztönzi, illetve a gyerekek együtt elmondva a 
varázsigét még a pollenallergiából is meggyógyítja Őt Gu-
banc a mese végére szorgalmas, boldog mézgyűjtő méhecs-
kévé válik.  
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ÚJ MIKROBUSZ BESZERZÉSE 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal 21/2015. (IV.17.) rendelete alapján 
önkormányzatunk is jogosult volt pályáz-
ni közösségi célú feladatok ellátására 
szolgáló gépjármű beszerzésére. A 2015. 
május 7-én benyújtott támogatási kérel-
met az MVH befogadta és június 30-án 
elfogadottnak nyilvánította. 
 

A sikeres pályázatnak köszönhetően az 
Önkormányzat 7.998.924 Ft támogatásban 
részesül, mely egy Peogeot Boxer Combi 
2,2 HDI mikrobusz nettó vételárát fedezi. 
Ezen felül az ÁFA összegét, 2.081.791 Ft-ot 
az önkormányzat saját forrásból biztosítja.  
 

KÖZÉPFOKÚ ÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-8. ÉVFOLYAMÁN TANULÓI JOGVISZONNYAL  

RENDELKEZŐK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJA 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő- testülete 2015 tavaszán 
létrehozta a középfokú és az általános 
iskola 5-8. évfolyamán tanulói 
jogviszonnyal rendelkezők tanulmányi 
ösztöndíját (továbbiakban: ösztöndíj). 
 

A támogatások iránti pályázat tárgyév 
június hónapjában kiírásra került, melyet 
követően 2015. július 31-ig van lehetőség a 
pályázatok benyújtására.  
 

Pályázati feltétel: 
- Zalakomár közigazgatási területén beje-
lentett lakóhely, a kérelem benyújtását 
megelőző legalább egy évben és életvitel-
szerű itt tartózkodás; 
 

- a középfokú tanulói jogviszonnyal ren-
delkező gyermek tanulmányi átlaga 4 
vagy ezt meghaladja  
- általános iskola 5-8. évfolyamon tanulói 
jogviszonnyal rendelkező gyermek ta-
nulmányi átlaga 4,5 vagy ezt meghaladja. 
A tanulmányi ösztöndíj összege gyerme-
kenként: 
a) középfokú tanulói jogviszonnyal ren-
delkezők esetében a tárgyévi tanévben 
25.000 Ft,  
b) az általános iskola 5-8. évfolyamán 
tanulói jogviszonnyal rendelkezők eseté-
ben a tárgyévi tanévben 15.000 Ft. 
A tanulmányi ösztöndíj összege tárgyév 
augusztus 31. napjáig kifizetésre kerül. 
 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

Június elején emlékeztünk meg a Nemzeti 
Összetartozás Napjáról. A műsorban a 
hetedik-nyolcadik évfolyamosok szerepel-
tek, de beszédet mondott Szakáll Tibor 
igazgató úr, és Hatos Tibor önkormányzati 
képviselő úr is.  
A megemlékezést, amelyet a felső tagozato-
sok tekintettek meg, versek és videó beját-
szások is színesítették. A műsort összeállí-
totta és a tanulókat felkészítette: Feketéné 
Táttár Lívia. 
Másnap a hetedik-nyolcadik évfolyamosok 
a községben felkeresték a Testvértelepülé-
sek Emlékparkját, ahol bővebben is tájéko-
zódhattak ezekről a falvakról. 
 

 

Az egészséges életmód kapta a főszerepet 
azon a családi napon, amelynek megrende-
zésére az utolsó tanítási napon került sor.  

A pályázati adatlaphoz csatolandó doku-
mentumok: 
 

- iskolalátogatási igazolás 
- tanulmányi átlagról szóló (oktatási 

intézmény által kiállított) igazolás 
vagy bizonyítvány 

 

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal portai recep-
cióján, valamint elérhetők Zalakomár nagy-
község honlapjáról. 
A kérelmeket a fent jelzett határidőig a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 
igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben. 
 

CSALÁDI SPORTNAP AZ EGÉSZSÉG JEGYÉBEN 

A rendezvényen nem csak a gyerekek, de a szü-
lők is aktívan kivették a részüket a  különböző 
programokban. A megnyitó után zenés torna 
következett, majd apa-fiú focimeccs, és anya-
lánya röplabdamérkőzés és kötélhúzás vette 
kezdetét. A sportnap kísérő programjaként az 
ebédlőben zöldségeket és gyümölcsöket lehetett 
kóstolni. 
Ezután az érdeklődök különböző egészséges 
életmóddal kapcsolatos előadást hallhattak dr. 
Teke Ilona gyógyszerésztől, dr. Fekete Ilona 
biopatikustól, dr. Pintér Anna háziorvostól, és dr. 
Lenkovics Anna reumatológus orvostól, aki 
gyakorlati bemutatót is tartott a tornateremben. 
Az egészségnapot testsúly – vércukorszint- és 
vérnyomásmérés zárta. 

 
TÁJÉKOZTATÓ A SZÉPKORÚ SZEMÉLYEK JUBILEUMI JUTATÁSÁRÓL 

Ki jogosult a szépkorú sze-
mélyek jubileumi juttatásá-
ra? 
 

A személyes köszöntésre és az 
azzal járó okiratra, továbbá 
jubileumi juttatásra - legko-
rábban 2009. január 1-jétől - a 
90., a 95., a 100, a 105., a 110., 
és a 115. életévüket betöltött, 
Magyarországon bejelentett 
lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgárok és a Korm. 
rendeletben meghatározott 
további személyek jogosultak. 
A juttatás nem kapcsolódik a 
nyugdíjas státuszhoz. 
A köszöntés, valamint az 
okirat és juttatás nem jár 
annak, aki az egyes nyugdíjak 
felülvizsgálatáról  illetőleg 
egyes nyugdíjkiegészítések 
megszüntetéséről szóló 1991. 
évi XII. törvény szerinti saját 
jogán folyósított pótlékra a 
kárpótlásért felelős miniszter 
határozata alapján érdemtelen. 
  
A jubileumi juttatás összege 
-  a 90. életév betöltésekor 
90 000 forint 
 
 

-  a 95. életév betöltésekor 
95 000 forint, 
- a 100. életév betöltésekor 
100 000 forint, 
-  a 105. életév betöltésekor 
105 000 forint, 
-  a 110. életév betöltésekor 
110 000 forint, 
-  a 115. életév betöltésekor 
115 000 forint. 
Milyen módon juthatnak 
hozzá az érintett személyek a 
juttatáshoz? 
 A Közigazgatási és Elektroni-
kus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala (a továbbiakban: 
KEKKH) a szépkor betöltését 
megelőzően legalább 60 nappal 
- a lakóhelyén és a tartózkodási 
helyén - írásban keresi meg a 
szépkorú személyt, hogy a 
KEKKH által e célra rendszere-
sített és megküldött űrlapon 
jelentse be 
- azt a lakcímet, amelyen sze-
mélyes köszöntés céljából elér-
hető, vagy amelyre ennek 
hiányában az okirat elküldhető; 
- azt a lakcímet vagy bankszám-
laszámot, amelyre a jubileumi 
juttatás folyósítását kéri. 

 

A szépkorú személy eldönt-
heti, hogy a jubileumi jutta-
tást és/vagy a személyes 
köszöntést elfogadja-e. Ha 
igen, a KEKKH által meg-
küldött, a KEKKH-nek 
visszaküldendő űrlapon 
rendelkeznie kell arról, hogy 
a születésnapi köszöntés és a 
juttatás folyósítása érdeké-
ben hozzájárul-e, hogy az 
Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság Nyugdíjfolyó-
sító Igazgatósága (további-
akban: Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság), valamint a 
lakcím vagy tartózkodási 
hely szerint illetékes helyi 
önkormányzat jegyzője 
kezelhesse a személyes 
adatait a köszöntés és a 
juttatás folyósítása céljából. 
  
A jubileumi juttatást a 
Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ság a KEKKH adatszolgálta-
tását követő 15 napon belül, 
de legkorábban a szépkor 
betöltését megelőzően 5 
nappal, külön törzsszámon 
folyósítja. 
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KIRÁNDULTAK NAGYCSOPORTOSAINK 

Virág csoport kirándulása 
 
A Virág csoport óvodásai nagy 
izgalommal várták az év végi ki-
rándulást, amelyen szülők is részt 
vehettek. 
 
Kirándulásunk jelmondata: ismer-
jünk meg minél több közlekedési 
eszközt. 
Reggel háromnegyed kilenckor indult 
a vonatunk Fonyódra. Már a vonato-
zás is nagy élményt jelentett a gyere-
keknek, s érdekes módon indulás 
után rögtön előkerültek a hátizsákos 
elemózsiák annak ellenére, hogy 
mindenki reggelizett. 
Fonyódon a vasútállomás mellett 
található a hajóállomás, s eme rövid-
ke úton is találhatunk érdekességet. 
Egy mentőhelikopter felszállását 
nézhették végig a gyerekek. Így egy 
légi közlekedési eszközt is megismer-
hettek. 
Fonyódról hajóval mentünk át Bada-
csonyba, ami csodálattal töltötte el a 
gyerekeket. Sőt volt olyan szülő is, 
aki félelmét leküzdve jött el velünk 
hajókázni. 
Badacsonyban a hajóállomástól nem 
messze találtunk egy játszóteret, ahol 
a gyerekek jól érezték magukat. 
Fagyizás után ismét hajóra szállva 
indultunk Fonyódra, ahol várt ben-
nünket a lángos-sütödében megren-
delt lángos, amelyet a gyerekek jó-
ízűen fogyasztottak el. 
A vonat indulásáig még sok időnk 
volt, így a parton levő játszótéren 
játszottak a gyerekek.  
Mivel nagy meleg volt, így Fonyód 
főterén lévő kicsinyke szökőkútban 
felfrissítették magukat az ovisok, 
majd visszamentünk a játszótérre a 
vonat indulásáig. 
A vonaton ismét előkerültek a háti-
zsákok, s a gyerekek a még megma-
radt szendvicset, rágcsálni valót mind 
elfogyasztották. 
Este hat órára értünk vissza Zalako-
márba, ahol a gyerekeket a vasútál-
lomáson várták a szülők. 
Reményeink szerint otthon élmény-
beszámolót tartottak az óvodások. 
 

 

Katica csoport kirándulása 

 

A Zalakomári Napköziotthonos 
Óvoda Katica csoportosai 
2015.06.22-én élménydús kirándulá-
son vettek részt a Zalaszabari (Zo-
bori Kalandozoo) Kalandparkban.  
Szülők, gyermekek, pedagógusok 
egyaránt kitűnően érezték magukat. 
Kipróbálhatták a csúszdaparkot, 
gokart pályát, trambulinokat, len-
gőhidat. Betekintést nyertek a park 
állatsimogató részébe, gyönyörköd-
hettek a kilátó által nyújtott táj 
szépségében. Boldogan vették bir-
tokba a kialakított gépparkot és a 
nap zárásaként bátorságukat is 
kipróbálhatták a kötélpályán. 
 

 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Zalakomár  

Nagyközség  

Képviselő- testülete 

köszönetét fejezi ki 

mindazoknak, akik 

munkájukkal  

hozzájárultak a  

2015-ös falunapi 

programok  

sikereihez. 

 

Köszönjük! 

BALLAGÁS 

 
Az utolsó tanítási héten vettek búcsút iskolánktól a 
nyolcadik évfolyamosok, akik szeptembertől már új 
iskolában kezdik meg tanulmányaikat. 
A diákokat a hetedik évfolyamosok és az iskola dolgo-
zóin kívül családjuk, rokonaik, barátaik, ismerőseik is 
búcsúztatták. Az ünnepi műsorban diavetítésen felele-
venedtek az elmúlt nyolc év legemlékezetesebb pillana-
tai, majd a nyolcadikosok elköszöntek diáktársaiktól, és 
megköszönték szüleiknek, tanáraiknak is a sok éven át 
nyújtott segítséget, támogatást. 
A ballagó diákokat a tantestület nevében Szakáll Tibor 
igazgató úr búcsúztatta, a tanulók nevében pedig Lajos 
Petra és Horváth Stefánia Réka hetedikes tanuló köszönt 
el. 

 

Tanévzáró ünnepély 
 

A 2014/15-ös tanévet nagyszabású ünnepi rendezvény-
nyel fejeztük be, amelyen számos neves vendég is tiszte-
letét tette. Iskolánk tanulóin, dolgozóin és a szülőkön, 
hozzátartozókon kívül jelen voltak a megye, a község és 
a Nagykanizsai Tankerület képviselő is. 
A tanévzárón idén is sok diák vehetett át kimagasló 
tanulmányi munkájáért és közösségi munkájáért jutal-
mat, amelyet Szakáll Tibor igazgató úr adott át. Ezt 
követően az „Aranykönyv” ceremóniára került sor, 
amelyen négy nyolcadikos diák írhatta be a fényképe 
alá a nevét: Szalavári Csaba, Tóth Csenge Fanni, Zsovár 
Kinga és Kérges Valentin Zoltán. Valamennyien nyolc 
éven át végzett kimagasló tanulmányi és közösségi 
munkájukkal érdemelték ki ezt. 
Ezután megható pillanatok következtek, hiszen ismét 
egy nyugállományba vonuló tanító nénitől köszöntünk 
el. Hatos Tiborné, Teci nénit az iskola tanulóin és a 
szülői munkaközösségen kívül intézményünk vezetője, 
és Tomity Mária, tankerület-vezető is köszöntötte, mél-
tatva sok éven át végzett odaadó és lelkiismeretes mun-
káját. 
Az ünnepség a Szózattal fejeződött be, majd a tanulók 
tantermeikbe vonultak, ahol az osztályfőnöküktől átve-
hették a bizonyítványaikat. 
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Művelődési Ház 

 

Megváltozott a Fortuna Pizzéria vezetékes telefonszáma. 

Ezentúl a (93) 900 149 – es telefonszámon várják a rendeléseket! 

Fejtörő - Tíz szoba, tíz kulcs  
 
Tíz vendég érkezik egy szállodába, kivesznek egy-egy szobát. A portás összeke-
verve adja oda nekik a kulcsokat. Legfeljebb hány próbálkozás kell ahhoz, hogy 
megtudják, melyik kulcs melyik szobához jár? 

Megoldás: 

Az első ajtónál legfeljebb 9 próbálkozás kell, mert ha az első 9 kulcs közül egy 

sem talál, a tizedik biztosan. A másodiknál 8, majd 7, majd 6... Összesen 45.  

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, 
hogy Önkormányzatunk ebben az 
évben is piaci napokat tart a meg-
termelt kultúrnövények árusítására. 
 

Az árusítás minden héten hétfőn, 
szerdán illetve pénteken történik 
10.00-12.00 óráig. 
 

A lakosság nagybani piaci áron 
tudja megvásárolni a zöldségfélé-
ket. 
 

Jelenleg uborka és a káposzta, illet-
ve rövidesen cukkini és spárgatök 
árusítása történik, de pár héten be-
lül megkezdődik a paprika és a pa-
radicsom érése is. 
 

Bővebb információért érdeklődjön a 
Polgármesteri Hivatalban. 

 


