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Az önkormányzat hivatalos havilapja 
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Használt elem gyűjtőpontok 

MEGÚJUL AZ ADY UTCAI  
ORVOSI RENDELŐ 

 
Pályázatot nyújtottunk be az „Ön-
kormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatására”, ame-
lyen sikeresen szerepeltünk. 
29.925.017 Ft támogatást kapott az 
önkormányzat az Ady utcai házior-
vosi rendelő és védőnői tanácsadó 
épületének rendbetételére.  
Sor kerül az épület megsüllyedt 
alapjának felújítására, szigetelésére, 
a falak külső javítására, nyílászárók 
cseréjére, a tetőszerkezet felújításá-
ra. Mindezek elvégzéséhez az ön-
kormányzat még 1.575.000 Ft saját 
forrást is biztosít. 

ZÖLDSÉG-
ÁRUSÍTÁS 

 Idén is árusításra kerül-nek a járási startmunka mezőgazdasági minta-program keretein belül megtermelt zöldségek. Az árusításhoz az önkor-mányzat fa árusítóbódét vásárolt, amit az önkor-mányzati hivatal udvarán helyezett el, és augusztus második felétől már eb-ben kerül sor a termé-nyek értékesítésére.  Az árusítási napok: Hétfő – péntek: 10:00 – 12:00 Hétfő – csütörtök: 14:30 - 15:30 

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő-testület! 

 Soha nem gondoltam volna, hogy az életem részévé vált népzene iránti szeretetem és zenei tudásom átadása, mások szemében is értéket jelent.  

Fáradtságot, szabadidőt, hosszú idő alatti tanulásomat, önképzésemet gyümölcsözte-tem az általam vezetett helyi népzenei cso-portban. A népzenei hagyományok ápolása mellett a csapatépítés, a közösségépítés is részem. Folyamatosan igyekszem a népzene iránt fogékony fiatalokat felkutatni, támo-gatni. Mindezeket összegezve falum jó hír-nevét vinni.  Tevékenységem, számomra váratlanul, elis-merésre talált. Ebben az évben Zalakomár Képviselő-testülete munkámat „Zalakomár-ért” kitűntetéssel ismerte el. Ez a nagy meg-tiszteltetés megerősít abban, hogy a mun-kámnak van értelme. Ezúton szeretném megköszönni a falu közösségének tevékeny-ségem megbecsülő elismerését. Külön kö-szönöm a tisztelt Polgármester Úrnak szív-hez szóló szavait, a Képviselő-testület támo-gatását. Szeretném megköszönni a csopor-tom tagjainak is, akik nélkül nem juthattam volna ide.   Tisztelettel: Nagy Jolán 

 

A szárazelemeket a természeti és közvetlen lakókörnyezetünk védelme érdekében a vonatko-zó jogszabályok szerint elkülö-nítve kell gyűjteni. 

Ez a hulladékfajta a hazai és az európai besorolás szerint is veszélyes hulladéknak minősül. Szabálytalan elhelyezése hulladék-gazdálkodási bírságot von maga után. Zala-komárban jelenleg 2 helyen elérhető elem-gyűjtő berendezés, a Kossuth utcai COOP boltban illetve az ön-kormányzati hivatalban a portán. Az edények bárki szá-
mára szabadon hasz-
nálhatóak a hordozható 
elemek és akkumuláto-
rok kényelmes és biz-
tonságos elhelyezése 
érdekében. 
 

JÁRDAKÉSZÍTÉS 
 A 2016. évi járási startmunka „Belterületi közutak karbantar-tása” mintaprogram keretein belül 30 közfoglalkoztatott dol-gozik a zalakomári járdák rend-betételén.  Az Ifjúság - Tavasz utcák járdasza-kasza 170 m-en illetve a Kossuth - Petőfi utcák járdaszakasza 150 m-en már térkő burkolattal felújításra került. Július elején kezdték el a Tavasz utcai járda térkövezését, ami az Attila utca bejáratától, a Komár-városi temető bejáratáig fog tartani. A járda mellett elkészítették az ön-kormányzati hivatal előtti parkolót és az épülethez vezető bejárati sza-kaszt is. A parkoló 3 férőhellyel bővült. Az iskola és óvoda előtti járdaszakaszokat pedig egyedi, szí-nes térkövekkel rakják le munkása-ink, amit betonfestékkel kezeltek le. Ezzel a résszel kicsit lassabban ha-ladnak, mert a festéknek hosszú a száradási ideje, és egyszerre 8 színt kell festeniük az embereknek. A Tavasz utca végeztével az idei évben a Rákóczi utca járdaszakasza lesz még elkészítve az Erzsébet térig. 
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1956-OS EMLÉKMŰ ZALAKOMÁRBAN 

 
Önkormányzatunk április 13-án pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet- Európai Törté-nelem és Társadalom Kutatásáért Közalapít-vány által kiírt 1956-os Büszkeségpont pá-lyázatra. 

katedrálisok építésében, díszí-tésében vált népszerűvé az ólomüveg alkalmazása. Ma-napság műemlékek építésénél, épületek modern díszítésénél, ékszerkészítésnél találkozha-tunk az üvegbetonnal. A Litracon Kft. kifejlesztette a Litracon pXL® (pixelbeton) termékeket, amiben nem opti-kai szálak, hanem egy speciális műanyag csapokból álló idom vezeti a fényt. A felületen sza-bályosan megjelenő fénypont-okra, pixelekre utal a termék „pXL”elnevezése. Az „XL” pedig a nagy elemméretet hangsúlyozza, ugyanis a Litracon pXL® betonpanelek akár emeletmagasságúak is lehetnek, mely jelentősen megkönnyíti a beépítést. A paneleken a fénypontok szabá-lyos rendszerben jelennek meg, mint egy képernyő pixe-lei, ám lehetőség van a pixe-lekből egyedi minták, felíratok, logók kialakítására, akár szí-nekkel kombinálva is.  Összefoglalva, az emlékmű, ami az 1956-os forradalom és szabadságharc történelmi ese-ményeinek megemlékezésére szolgál a pixelbeton elemeknek köszönhetően éjszaka és nap-pal is ugyanolyan minőségben lesz látható. A kivitelezést augusztus 22-én kezdik el, így az idei október 23-ai megemlé-kezés már az új emlékműnél kerül megrendezésre.  

A tender célja az 1956-os forradalmat és sza-badságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatok-nak emléket állító em-lékmű létrehozása. A pályázaton az önkor-mányzat 4.318.000 Ft-ot nyert, amit kiegészít 400.000 Ft önerővel. Az emlékmű az önkor-mányzati hivatal udva-rán kerül felállításra. A terveket a Litracon Kft. készítette, ami alapján 4 db 2 m magas vasbeton pillérbe készítenek pi-xelbeton elemeket az 1 9 5 6 –os felirattal. De mi is az a pixelbe-ton betét?  Maga a pixelbeton már egy továbbfejlesztett változata az „üvegbe-tonnak” (köznyelvben átlátszó beton). Az üveg és a beton is, mára már a mindennapjaink 

részévé vált, minde-nütt körbevesz ben-nünket. E két anyag együttes alkalmazása újszerű üvegbeton szerkezetek kialakítá-sát teszi lehetővé, amely konstrukciók az építőiparban, a szerkezetépítésben, a bútoriparban és a belsőépítészetben egyaránt alkalmazha-tóak. A megjelenése, ahogy a köznyelv is nevezi átlátszó. A betonban lévő üvegré-szecskéknek köszön-hetően fény hatására át lehet látni a beto-non, illetve ha mögé teszünk egy átlátszat-lan tárgyat kirajzoló-dik az alakja. Az üveg és a beton egyaránt rendkívül hosszú történelmi múltra visszatekintő anya-gok, különösen a   

II. Virgonc tábor 
Július 27-én ért véget a II. Virgonc tábor, melyen helyi általános iskolások vehettek részt. A programok között zalakarois fürdőzés, kirán-dulások, kézműves foglal-kozások, kommunikációs játékok szerepeltek.   

KÖZLEKEDÉSI ÉVES  TANULÓBÉRLET  TÁMOGATÁS 
 Zalakomár Nagyközség Önkor-mányzat Képviselő- testülete a szo-ciális gondoskodás helyi szabályai-ról szóló önkormányzati rendeleté-ben meghatározott feltételrendszer alapján támogatja a vidéken tanuló diákok közlekedési éves tanulóbér-letének megvásárlását. (továbbiak-ban: bérlettámogatás).   A kérelmeket 2016. augusztus 20. és 2016. szeptember 1. napja között lehet benyújtani a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nagykorú gyermek által.  Pályázati feltétel: középfokú oktatási intézményben, nappali oktatás munka-rendje szerint tanulói jogviszonnyal rendelkező diák jogosult rá, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (2016- ban 71.250 Ft)  A kérelemhez csatolandó igazolások:  a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkálta-tói igazolás  b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hó- napban fo-lyósított ellátás igazoló szelvény, vagy utolsó havi bankszámla kivonat, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás, határozat  c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások eseté- ben a kére-lem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonat,  d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jöve-delem esetében az illetékes NAV igazo-lás, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról  e) iskolalátogatási igazolás, megjelölve a tanulmányok várható végét  f) az éves tanulóbérlet megvásárlását igazoló számla (gyermek/ szülő nevére kiállítva) illetve az éves bérlet fénymá-solata.  A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portai recepcióján, valamint elérhetők Zala-komár nagyközség honlapjáról. A ké-relmeket a fent jelzett határidőig a Za-lakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. -Önk 
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HELYI ÉRTÉKEK FELVÉTELE A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁRBA 

A Zalakomár Nagyközség Önkormány-zata a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. március 23-án tartott ülésén a 29/2015. (III.23.) számú határo-zatában a települési értéktár kialakítását határozta el a települési helyi értékek (zalakomárikumok) körének meghatá-rozása, védelme és megőrzése érdeké-ben. A képviselő-testület külön Települési Érték-tár Bizottságot nem alakított, a bizottsági teendők ellátásával a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottságot bízta meg. A helyi, illetve a me-gyei közművelődési feladatellátás intézmé-nyének vezetői, tisztségviselői a bizottság munkájába bevonásra kerülnek. A zalakomárikum: Zalakomár nagyközség szempontjából meghatározó jelentőségű, a nagyközséghez való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság – települési értéktár bizottsági minőségében eljárva (továbbiakban: PÜB) - annak minősít. 

A Pénzügyi – és Ügyrendi Bizottság a 2016. július 25. napján tartott ülésén az alábbi helyi értékek kerültek felvételre a települési értéktárba: 1. Ritecz Gizi néni féle komáromi diótor-ta 2. Zalakomári Szentháromság római katolikus templom 3. Kiskomáromi fehérhímzés 4. Komárvárosi világháborús emlékmű 5. Kiskomáromi I. és II. világháborús emlékmű 6. Zalakomári Szentháromság Templom orgonája 7. Csaliti kereszt 8. Ady Endre mellszobra 9. Szent Flórián szobra 10. Szent Vendel szobra 11. Kiskomáromi végvár 12. Kápolnapusztai bivalyrezervátum 13. Tarajos pajzsika termőhelye 14. Madárrezervátum 15. Testvér-települési emlékpark 16. Székelykapu 17. Kiskomáromi necc 18. Kiskomáromi népviselet 19. Zalakomári Szentháromság templom freskói 
A települési értéktárba nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti. A javaslatok be-adása folyamatos. A javaslatokat a www.zalakomar. hu honlapról letölthető adatlap segít-ségével lehet megtenni. A kitöltött adatlapokat az Önkormányzat Hivatalában lehet lead-ni, vagy az info@zalakomar.hu e-mail címre elküldeni. 

https://www.facebook.com /zalakomar/ 

HIVATALI TELEFONKÖNYV, ÜGYFÉLFOGADÁS 
Polgármester: Csárdi Tamás Telefon: 00 (36 93) 386-017 21-es mellék E-mail: polgarmester@zalakomar.hu   Jegyző: Papné Szabó Mónika Telefon: 00 (36 93) 386-017 17-es mellék E-mail: jegyzo@zalakomar.hu   Igazgatási, Településüzemel-tetési ügyek: Horváth Zoltán Szilágyi Viktória Telefon: 00 (36 93) 386-017 20-as mellék E-mail: horvath.zoltan@zalakomar.hu szilagyi.viktoria@zalakomar.hu   Adóügy: Seláf Lajos Telefon: 00 (36 93) 386-017 23-as mellék E-mail: adougy@zalakomar.hu   Anyakönyvvezetés, népességnyilvántartás, szociá-lis ügyek: (szeptember 1-ig helyettesítéssel) Csöndör László-né Telefon: 00 (36 93) 386-017 12-es mellék E-mail: nepesseg@zalakomar.hu 

Pénzügy, könyvelés, pénz-tár: Kodela Károlyn Kovács Mária  Simon Veronika Telefon: 00 (36 93) 386-017 25-as mellék E-mail: kovacs.maria@zalakomar.hu kodela.karolyne@zalakomar.hu simon.veronika@zalakomar.hu   Titkárság: Poór Adrienn Telefon: 00 (36 93) 386-017 11-es mellék E-mail: iroda@zalakomar.hu   Családsegítő és gyermekjó-léti központ: Gerő Sándor Telefon: 00 (36 93) 386-017 22-es mellék E-mail: csaladsegites@zalakomar.hu   Falugazdász: Csiszár László Telefon: 00 (36 70) 436-5329 E-mail: SzaboLi@nebih.gov.hu  Mentorhálózati munka-társ: Varga Miklósné Telefon: 00 (36 93) 386-017 24-es mellék  

Zalakomári Közös Önkor-mányzati Hivatal ügyfélfoga-dási ideje: Hétfő: 9-12 óráig Szerda: 13-17óráig Péntek: 9-12 óráig  Polgármester ügyfélfogadás ideje: Szerda: 13-17 óráig  Jegyző ügyfélfogadás ideje: Szerda: 13-17 óráig  A pénztár nyitva tartása: Hétfő: 9-12 óráig Szerda: 13-16 óráig  Családsegítő és Gyermekjólé-ti központ: Hétfő: 8-12 óráig Kedd: 8-12 óráig Szerda: 13-17 óráig  Falugazdász: Minden páros héten: Csütörtök: 8-12 óráig  Mentorhálózati munkatárs: Szerda: 9-15 óráig Csütörtök: 9-15 óráig  

MEGVÉDTE CÍMÉT  
AZ IFJÚSÁGI CSAPAT 

 Zalakomár tartalék labdarúgó csapa-ta a tavalyi év után ismét bajnoki címet ünnepelhetett kiegyensúlyo-zott magabiztos évet tudhatnak ma-guk mögött fiataljain. A 119 rúgott és 26 kapott gól mindenkép önmagá-ért beszél, valamint az is, hogy a csak a Pölöske és a Rédics tudta két vállra fektetni a komáriakat.  

 Flexibil-top - Zalakomár ESE  2015/2016 megyei II. osztály „dél” U19 labdarúgó bajnokcsapata. 
Felső sor (balról jobbra): Madarász György, 
Bogdán Csaba, Kovács Lajos, Scsavnicsár 
Szabolcs, Horváth Tamás, Kuti Róbert, Kovács 
Kevin. Alsó sor: Madarász Szabolcs, Makkai 
Richárd, Szanyi Dávid, Papp Gábor, Kuti 
István, Horváth Géza, Kovács Alex. A képről 
hiányzik: Árvai István, Czoffer Máté, Tóth 
Róbert, Horváth József 
Az egyre többet változó és szigorodó amatőr fociszabályok nagy terhet rónak a falusi foci utánpótlás versenyeztetésére ez megyeszerte, sőt országos szinten nagy fejtörés a településeknek. Szakosz-tályunk tudatos munkájának köszönhe-tően Zalakomárban nagyon úgy néz ki, hogy ez a probléma stabilan megoldható, hiszen az utóbbi években egyre több fiatal került beépítésre a csapatba.  Az ősz folyamán a megye I. osztályba való indulással egy új útra lép a labdarú-gás falunkban, újabb kihívások állnak a játékosok, vezetők előtt. Az ifjúsági csa-pat mellett öt különböző korosztályos serdülő és gyermek csapatok (U16, U13, U9, U7) fogják Zalakomárt képviselni a jövőben megyeszerte. Ezzel az egyesület rég tervezgetett célja valósul meg az utánpótlás nevelésben. A jövő nagy kérdése lehet, hogy a sportkör által biz-tosított lehetőségekkel mennyire élnek a falu fiataljai, gyermekei.  ESE 
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IMPRESSZUM 
Komári Hírmondó – Az önkormányzat hivatalos havilapja 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. (tel.: 93/386-017, e-mail: 
info@zalakomar.hu). Felelős kiadó: Csárdi Tamás polgármester 

(e-mail: polgarmester@zalakomar.hu) Felelős szerkesztő: Csárdi-Nagy Beáta (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu) 
Szerkeszti: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, a Zalakomári Általános Iskola, a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda és a Zalakomári 

Művelődési Ház 
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