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Az önkormányzat hivatalos havilapja 
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FOLYTATÓDIK A KOMÁRVÁROSI TEMETŐ RENDBETÉTELE 
 

 

Előző számainkban már többször említésre került a Komár-
városi Temető kerítésének készítése illetve a temető köz-
ponti útjának térkövezése. Ezek a munkálatok nagy részben 
befejezésre kerültek, az eredmény magáért beszél.  

 
A temető D-i kerítésének 
kiépítését kezdték el munká-
saink. A folyamat első része-
ként határvonalként funkci-
onáló fasort kell kivágniuk. 
A talaj elegyenlítése és a 
pontos telekhatár kimérése 
után teljesen új kerítés be-
szerelése fog következni. A 
kerítés teljes kiépítése várha- 
 

tóan nyár elejéig is elhúzód-
hat. A kerítések felújítása, és 
az út térkövezés mellett a 
ravatalozó épületéhez tartozó 
kút cseréje illetve egy szerviz 
út készítése – ami a temető 
munkások bejutását illetve a 
térkövezés megóvását szolgál-
hatja - is a tervek között sze-
repel. 
 

PÁLYÁZATOK AZ ÉVBEN 
 

Idén is, mint minden évben 
rengeteg kecsegtető pályázat 
került kiírásra. 
 

 Önkormányzatunk a helyi 
igények és szükségletek felméré-
sével mérlegeli, melyek azok a 
pályázatok, amik Zalakomár 
előrelépését eredményezhetnék.  
Újra indulnak a közmunka prog-
ramjaink, a megszokott mező-
gazdasági projekt mellett a bel-
területi járdák rendbetételére is 
pályáztunk. A járdák rendbeté-
tele 1 éves futamidejű program 
lesz, aminek a keretein belül 
több utcában a gyalogos utak 
térkövezése fog lezajlani. 
Emellett önkormányzatunk a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban kiírt 4.1.1-
15. számú Egészségügyi alapel-
látás infrastrukturális fejlesztése 
című felhívásra adja be pályáza-
tát. A projekt az Ady utcai ren-
delő és szolgálati lakás felújítá-
sát célozná meg. A beruházás 
során a háziorvosi rendelő illet-
ve a védőnői tanácsadó eszköz-
beszerzése is megvalósulna, 
amellett, hogy az épület komfor-
tosabbá, energiahatékonyabbá 
válna. A rendelőhöz tartozó 
szolgálati lakás rendbetétele is a 
pályázat részét képezné. 
 

TEHETSÉGGONDOZÁS AZ ÓVODÁBAN 

 

Nagycsoportos óvodásaink 
közül azon gyermekek, akik 
valamely területen kiemelkedő 
képességekkel rendelkeznek, 
tehetséggondozó foglalkozá-
sokon vehetnek részt.  
A Zeneovi játékos lehetőséget 
nyújt a zenei hallás, tiszta éneklés, 
zenei alkotókészség fejlesztésére a 
zenei adottságokkal megáldott 
gyermekek részére. Az óvodai 
rendezvények kedves színfoltja 
fellépésük. 
 

A Báb szakkörben a kimagasló 
beszédkészségű, szívesen szereplő 
gyermekek beszédprodukciójának, 
nyelvi kreativitásának, előadói 
adottságainak alakítása történik. 
Minden évben két alkalommal 
bábelőadást tartanak, melyeket az 
óvoda apraja-nagyja nagy öröm-
mel fogad. 
 

Az Ügyes kezek foglalkozásainak 
célja az ábrázoló tevékenységek-
ben tehetséges gyermekek kreati-
vitásának támogatása, alkotóked-
vük felkeltése, egyéni elképzelése-
ik megvalósításának bátorítása, 
segítése. Az általuk készített alko-
tások az aulát díszítik. Minden 
évben ők készítik az óvoda adventi 
koszorúját is. 
Mindhárom tehetséggondozó 
foglalkozás heti egy alkalommal, 
10-10 gyermek részvételével, 30 
perces időtartamban valósul meg. 
 

TEREMTORNA 

 

3. helyezett Flexibil-Top Zalakomár 

Részletek a 4. oldalon 
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TILOS A KUTYÁT LÁNCON TARTANI 
 

Mit is jelent ez a változás és 
miért volt szükség rá?  Sajnos 
még ma is vannak olyanok, 
akik a kutyát egyszerű „jelző-
rendszerként” kikötve, ken-
nelbe zárva vagy hátsó kertbe 
„száműzve” tartják, egyetlen 
elvárásuk az állattal szemben, 
hogy riassza el a betörőt vagy 
a rókát. Miközben tudjuk, 
hogy a kutya az egyetlen 
olyan állatfaj, mely fajtársai-
val szemben is inkább az em-
ber társaságát választja, és 
szüksége is van rá, hiszen 
„társadalmi lénnyé” vált az 
emberrel való évezredes 
együttélésben. Az emberrel 
szembeni kutyatámadások 
vizsgálatakor azt láthatjuk, 
hogy a komoly sérüléssel vagy 
akár halállal végződő esetek 
nagy részét rosszul szociali-
zált, tehát olyan kutyák okoz-
zák, akiket megfosztottak attól 
a lehetőségtől, hogy megfelelő 
kapcsolatot alakítsanak ki az 
emberekkel.  
Bármely tartási módban lé-
nyeges, hogy a kutyának 
biztosítani kell a gazdával 
együtt töltött idő, a közös 
séták és a szabad mozgás 
lehetőségét! Törekedni kell 
arra, hogy minden kutya 
legalább időnként szabadon 
mozoghasson egy biztonságo-
san bekerített, zárt területen, 
vagy ha ez az állat viselkedése 
miatt nem lehetséges, akkor 
egyéb irányított tevékenység-
gel kell kielégíteni a mozgás-
igényét.  
 

A rendelet előírásai tehát 
egyfajta követendő irányt 
határoznak meg, segítve a 
felelős állattartási szokások 
kialakulását. Másfelől alapve-
tő, általános előírás, hogy a 
kedvtelésből tartott állatot 
úgy kell tartani, hogy az állat 
tartása lehetővé tegye annak 
természetes viselkedését, 
ugyanakkor szükségtelenül ne 
zavarja a lakóközösség életét, 
szokásrendjét. Természetesen 
még ennél is fontosabb az 
ember egészségének és testi 
épségének védelme! A két 
dolgot – a felelős állattartást 
és az ember testi épségének 
védelmét - kell szinkronba 
hoznunk, törekedni kell arra, 
hogy csak az tartson állatot, 
aki e két igénynek meg tud 
felelni. Tehát nem az az azon-
nali cél, hogy minden kutya 
lekerüljön a láncról, akkor is, 
ha az adott állat szocializált-
sága és a környezete nem 
biztosítja a biztonságos tartás 
feltételeit, de az igen, hogy 
ezután ez kutya se kerüljön 
tartósan láncra!  
A jogalkotó célja ugyanakkor, 
hogy senki ne kezdjen kutya 
tartásába, ha nincsenek meg a 
megfelelő az állat és a lakó-
környezet jogos igényeit is 
kielégítő feltételek. 
Amennyiben ellentétesen 
cselekednek, és felszólításra 
sem tesznek eleget a rendelet-
nek az Önkormányzat bírsá-
got szabhat ki az eb tartókra. 
 

Az állatvédelmi törvényt módosító kormányrendelettel 
jelentősen szigorodtak a kutyák és egyéb állatok tartásának 
szabályai, a 2016-tól életbe lépő rendelkezések szerint 
egyáltalán nem lehet tartósan kiláncolni egy kutyát.  

 

TÁJÉKOZTATÓ A FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI HALLGATÓK 
 RÉSZÉRE, PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJ  

VÁLTOZÁSAIRÓL 
 

A pályázók köre: 
 
Pályázni jogosultak azok a fel-
sőoktatási intézményben (egye-
temen, főiskolán) államilag 
finanszírozott vagy költségtérí-
téses nappali és levelező tagoza-
ton tanulmányokat folytató,  

- első alapképzési vagy  
- első mesterképzési dip-

lomájukat szerző illetve  
- első felsőoktatási szak-

képzésben résztvevő 
hallgatók,  

akik saját maguk és családjuk 
életvitelszerűen Zalakomár 
településen élnek és itt bejelen-
tett lakóhellyel rendelkeznek. 
A felsőoktatási ösztöndíj a hall-
gatói jogviszony létrejöttével 
már igényelhető. 
 

Az ösztöndíj mértéke, folyósí-
tás, az igénylés menete: 
 
A felsőoktatási ösztöndíj havi 
összege 8.000 Ft. 
Ha a hallgatónak a kérelem be-
nyújtását megelőző tanulmányi 
félévben a hivatalosan bejegyzett 
tantárgyi vizsgaosztályzatainak 
számtani átlaga legalább 3,8, 
abban az esetben 10.000 Ft a 
felsőoktatási ösztöndíj havi ösz-
szege. 
A felsőoktatási ösztöndíjat igény-
lő hallgatók a pályázat kiírását 
követően minden év október 15-
ig, valamint március 31-ig nyújt-
hatják be kérelmüket. 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a szociális gondoskodás helyi 
szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet 17. § (6) 
bekezdésének megfelelően ismét meghirdeti főiskolai és egyetemi 
hallgatók ösztöndíj pályázatát. 
 

A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt a Zalakomári Közös Ön-
kormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfél-
fogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hiva-
tal portai recepcióján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség 
honlapjáról. 
 
További információ: 

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 
8751 Zalakomár Tavasz u. 13, 9. iroda 

tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék, e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 
 
Január közepe az oktatási intézményekben a nevelési év első 
felének végét jelzi.  
 
A Zalakomári Napköziotthonos Óvodában 2016.01.25.- 
2016.01.28. közti időszakban zajlottak a félévértékelő szülői érte-
kezletek. Az óvónők beszámoltak a gyermekek fejlődési mutatói-
ról, szocializációjuk fejlődéséről, illetve a farsangi előkészülete-
ket a szülőkkel egyeztetve tervezték meg. Az iskolaköteles gyer-
mekek szülei tájékoztatást kaptak az iskolaérettség kritériumai-
ról. Elindult a védőnő részvételével a nagycsoportos gyermekek 
hallás- és látásvizsgálata. Célja, hogy minél korábban (még az 
iskolába kerülés előtt) fény derüljön az esetleges érzékszervi 
problémákra, melyek gátolhatják az iskolai teljesítőképességüket. 
 
 

NOSZTALGIATALÁLKOZÓ - FELHÍVÁS! 

A Zalakomári Művelődési Ház 2016-ban nosztalgiatalál-

kozó elnevezésű programsorozatot indít, melynek alkal-

maival lehetőséget biztosít a már nem aktív csoportok, 

klubok, szakkörök tagjainak találkozására. Március 5-én, 

az első rendezvényre a volt Ifjúsági Klub tagjait várjuk 

egy délutáni randevúra, ahol előkerülnek a régi képek, 

közös programok, élmények. Kérjük, ha tagként magadra 

ismersz, jelentkezz elérhetőségeink valamelyikén! Ha a 

többiekről tudsz, és segítenél a szervezésben értesíts 

minket. 

Zalakomári Művelődési Ház 
8751 Zalakomár 

Petőfi utca 9. 
kulturhaz@zalakomar.hu 

https://www.facebook.com/kulturhaz/ 
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KONCERT 

Január 29-én délelőtt tiszteletét tette óvo-
dánkban a M.O.V.E. zenekar, nevezetesen 
Gágó Zsófia, Tóth Attila Maximilián és Tóth 
Nándor Sebestyén.  
 

 
 
Az eredetileg rock és jazz műfajaiban tevé-
kenykedő együttes tagjai elektromos gitár, 
basszusgitár, dob, szaxofon és egyéb fúvós 
hangszerek segítségével szólaltatták meg saját 
szerzeményeik mellett, többek között a Mici-
mackó című közkedvelt mese zenéjének dal-
lamait is a gyermekek legnagyobb örömére. Az 
élményt tovább fokozandó, a hangulatos kon-
cert után a kicsik ki is próbálhatták a fent 
említett hangszereket a zenészek, illetve az 
óvónők és dadusok segítségétől és figyelmétől 
övezve.  
Fantasztikus hangulatú délelőttöt köszönhe-
tünk az előadóknak, melynek segítségével 
megalapoztuk a farsangi mulatságok hangula-
tát.  
 

MEGEMLÉKEZÉS „A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRÓL” 

 

Január 22-én emlékeztünk 
meg a magyar Himnusz szü-
letésnapjáról. A megemléke-
zésen a hatodik-hetedik 
évfolyamosok szerepeltek.  
 
Az összeállításban beszéltek a 
Himnusz keletkezésének va-
lamint megzenésítésének kö-
rülményeiről, és versrészletek 
hangzottak el. 
Ezen a napon iskolánk hete-
dik- nyolcadik évfolyamos 
tanulói csatlakozva az orszá-
gos „Együtt szaval a nemzet” 
programhoz közösen mondták 
el a Himnusz első versszakát, 
és Petőfi Sándor Nemzeti da-
lát. 
 

SULI SPORT 

Teremlabdarúgó diákolimpia megyei döntő (Zalaszentgrót) 
III. kcs.(5-6.o.): 4. Zalakomár (Major Krisztofer, Neubauer Antal, Horváth Tivadar, 
Neubauer Kevin, Tirászi Márk, Lakatos László, Kérges Zsolt, Kovács János, Bogdán 
Tibor, Vajda Bálint) 
GRATULÁCIÓ NEKIK!!! 
 

Teremlabdarúgó diákolimpia megyei döntő (Zalaegerszeg) Lány 
IV. kcs.(7-8.o.): 3. Zalakomár (Opra Rebeka, Horváth Stefánia, Papp Regina, Horváth 
Patrícia, Molnár Laura, Horváth Viktória, Bogdán Katinka, Bogdán Szilvia, Tinó Adri-
enn) 
 
Tanulásban akadályozottak te-

rematlétika diákolimpiája  
megyei döntő (Zalaegerszeg) 

 
I. kcs. (1-3.o.):  
30m futás: 
2. Váradi Roland 
 
Kislabdahajítás: 
1. Váradi Roland 
3. Kuti Ferenc 
 
Medicinlabda lökés: 
3. Váradi Roland 
 
Helyből távolugrás: 
1. Váradi Roland 
 

II. kcs. (3-5.o.): 30m futás: 
2. Szolnok Lajos 
 
Kislabdahajítás: 
2. Bogdán János 
3. Szolnok Lajos 
 
Medicinlabda lökés: 
2. Szolnok Lajos 
 
Helyből távolugrás: 
 3. Szolnok Lajos 
3. Bogdán Melinda 
 
Váltófutás: 
2. Zalakomár 
EREDMÉNYEI ALAPJÁN Szolnok Lajos, 
Váradi Roland AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE 
JUTOTT. 

ALAKFORMÁLÓ TORNA 

HÖLGYEKNEK 
DANIVAL ÉS GERGŐVEL 

SZERDÁNKÉNT 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

 

Specifikus alakformáló elemekkel 
vegyítve egy igazán pörgős, teljes 
testet átmozgató, megdolgoztató. 
Kifejezetten a core izmainak meg-
erősítésével és a természetes nőies 
vonalak megformálásával illetve  

karbantartásával.  
 

Jelszó: egészség, mozgás,  
szórakozás! 

 

VÁRUNK MINDENKIT  
SZERETETTEL MINDEN  
SZERDÁN 18:30-KOR! 

 

Az óra díja létszámtól  
függően: 500-1000 ft. 

JANUÁRI PILLANAT A MŰVELŐDÉSI HÁZBÓL 
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ZSOLA KUTYAKOZMETIKA KISRÉCSÉN 
 

Tel.: +36 30 55 777 51 
 

Standard nyírások,fürdetés, fül és szemápolás, karomvá-

gás,keverék kutyusoknak fantázia frizura, 

praktikus  és egészségügyi nyírások, mirigytisztítás. 

Ultrahangos fogtisztítás és fogkőeltávolítás 

bódítás nélkül 
Web: zsolakutyakozmetika-hu.webnode.hu 

 

ÉLMÉNYEK, EREDMÉNYEK, LEHETŐSÉGEK… 

Az elmúlt egy-másfél esztendő 
bőséggel adott feladatot peda-
gógusainknak, diákjainknak 
egyaránt. 
Alapcélkitűzésünk: a nyitott 
iskola, a közvetlen és tágabb 
környezet megismerése, a sza-
badidő és sport, azóta is kiemelt 
jelentőséggel bír.  
A pályázati lehetőségeknek 
köszönhetően jelentősen gyara-
podott torna és sporteszköz 
parkunk, javult tornatermünk 
felszereltsége is, így az eredmé-
nyek sem maradtak el. 
Labdarúgás sportágban iskolánk 
négy korcsoportban két első, egy 
második és egy harmadik helyé-
vel a járás legeredményesebbje 
lett. Egy-egy fiú és lány csapa-
tunk még a megyei döntőn is 
helyt állt. (4. és 3. hely) Remél-
jük, e szép eredményeknek kö-
szönhetően talán majd a helyi 
labdarúgás utánpótlás is biztosí-
tott lesz. 
Alsó tagozatos tanulóink a me-
gyei terematlétika versenyen 
három arany, nyolc ezüst és hat 
bronzérmet szereztek. A győzte-
sek a Fejér megyei Móron képvi-
selik majd iskolánkat. 
A nyári lovas tábor, a zánkai 
üdülés, az őszi diáktábor mara-
dandó élményt biztosítottak 
gyerekeinknek. A kikapcsolódás 
és feltöltődés öröme egybe esett 
a környezeti és fenntartható 
fejlődés nevelésének elvárásai-
val.  
Tanulóink eredményes tevé-
kenységének és pedagógusaink 
áldozatos munkájának köszön-
hetően ÖKOISKOLA címmel 
büszkélkedhetünk. E megtisztelő 
cím sokrétű követelményeket 
állít elénk a következő években 
a környezet- és természetvéde-
lem, a helyi értékek megóvása 
érdekében. E feladatok sikeres-
ségét a Göcsej és az Őrség terü-
letén lebonyolított kirándulások 
is alátámasztják. 
 

Kiemelt területünk az informati-
kaoktatás. A pályázati források 
lehetővé tették (teszik) 25 munka-
állomás üzemeltetését az informa-
tika teremben. 
Hét darab interaktív táblánk, to-
vábbá négy hordozható projekto-
runk növelik a 21. századi pedagó-
giai repertoáralkalmazás lehetősé-
geit. Az eszközök diákjaink kom-
munikációs ismereteit és élménye-
it és a valóság közvetlen megisme-
rését fejlesztik. 
Délutáni szakköreink sokszínűsége 
a művészeti és vizuális kultúra 
területén jár pozitív élményekkel.  
Negyedik évfolyamtól kezdve 
nyolcadik osztályig bezárólag 
csoportbontásban oktatjuk a né-
met nyelvet. Az így létrehozott 
haladó és felzárkóztató csoport 
javítja továbbtanulási mutatóin-
kat. 
A csoportbontás a többi tantárgy-
ból is életbe lépett a felső tagoza-
ton, így még több lehetőség nyílik 
a tehetséggondozásra is. Egyre 
több diákunk előtt nyílik út a 
gimnáziumi és szakgimnáziumi 
képzésre. A csoportbontásban 
történő oktatást folytatni kívánjuk 
a továbbiakban is. 
Szeretnénk, ha eredményeink 
helyi szinten is ismertté válnának 
oly módon, hogy a pozitív benyo-
mások erősödjenek a szülőkben is. 
Bízom a jövőben, hogy munkatár-
saink pedagógiai-módszertani 
felkészültsége, iskolánk informati-
kai felszereltsége biztos hátteret 
nyújt jelenlegi és leendő diákjaink 
számára is. Reményeim szerint az 
intézmény tervezett külső felújítá-
sa kívülről is 21. századi külsőt ad. 
A fentieket összegezve tehát, nagy 
költőnk, Vörösmarty Mihály sza-
vait idézve elmondhatjuk: 
„…jó mulatság, férfimunka volt!” 
 

Szakáll Tibor 
a Zalakomári Általános Iskola 

Intézményvezetője 
 

TEREMTORNA 

Az elmúlt hétvégén labdarúgó teremtorna került megren-
dezésre településünkön. A szép számú nézősereg, izgalmas 
és szórakoztató mérkőzéseket láthatott. A döntőben a so-
mogyi Kuti SE a Kanizsa Trendet legyőzve, megvédte tava-
lyi címét. A dobogó harmadik fokára a Zalakomár ért oda 
megelőzve a zalaegerszegi Bíztató Momentumok csapatát. 

Egyenes kieséses szakasz eredményei 
 

Középdöntő 
Nemesvid-Bíztató Momentumok FC 0:3 
Kuti SE-Vízmű 3:0 
Flexibil-Top Zalakomár-Nemesdéd 4:2 
Kanizsatrend-Rózsa Presszó 6:1 
Elődöntő 
Bíztató Momentumok FC -Kuti SE 0:2 
Flexibil-Top Zalakomár-Kanizsatrend 1:2 
III. helyért 
Bíztató Momentumok FC -Flexibil-Top Zalakomár 1:3 
Döntő 
Kuti SE-Kanizsatrend  4:0 

 
Különdíjak 
Legjobb kapus: Sári Dávid (Bíztató Momentumok FC) 
Legjobb mezőnyjátékos: Kollár Péter (Kanizsatrend) 
Gólkirály: Madarász Zoltán (Kuti SE) 
 
Teke eredmények: 
12. forduló: Zalakomár ESE – I. Magyar Cukor Manufaktúra 
SE 7-1 
13. forduló: Lovászi Bányász SK - Zalakomár ESE 6-2 
14. forduló: Zalakomár ESE – TOPODO Nagymizdó SE 3-5 

 
Asztalitenisz eredmények: 
10. forduló: Polgárdi VSE II. – Zalakomár ESE 1-17 
 


