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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és a Zalakomári Művelődési Ház szervezésében bensőséges megemlékezésre került sor 
május 27-én. Az első és második világháborúban elesettekre emlékeztünk a kiskomáromi  hősi szobornál. A műsor után Csárdi 
Tamás polgármester, és Marton Józsefné alpogármester asszony megkoszorúzta az emlékművet, és a résztvevők mécsesekkel és 
egy-egy szál virággal rótták le kegyeletüket a hősök előtt. Ugyanekkor került sor a komárvárosi  emlékmű koszorúzására is.  

 

Hősök napja 

Marton Józsefné alpolgármester asszony a 
következő szavakkal emlékezett a hősi halottakra: 
 
Tisztelt Megemlékezők ! 

 
Köszöntöm a megemlékezésünkön megjelenteket, 
különös tisztelettel azokat akik közvetlen 
hozzátartozójukat veszítették el a háborúban. 
Május utolsó vasárnapját a magyar nemzet  
mindenkor a hősi-halottak emlékének szenteli. 
Hősöknek, akik vérüket ontották, életüket 
kockáztatták,vagy áldozták Magyarországért. Rájuk 
emlékezünk  akik a két világháborúban,több százezren 
megsebesültek,több százezren veszítették életüket. 
Hálás vagyok azért, hogy a világégés borzalmait, 
kegyetlenségeit csak a tanulmányaimból, szüleim, 
nagyszüleim elbeszéléséből ismerhetem.   
  
Miért kell emlékeznünk? 
 

Településünkön még élnek olyanok akik átélték a sok szenvedést,testi és lelki 
fájdalmakat. 
 Élnek akik édesapai szeretet,gondoskodás nélkül nőttek föl,akik nem ismerhették 
nem emlékezhetnek  rájuk. Akik halottak napján nem róhatják le kegyeletüket, 
nem gyújthatnak gyertyát a sírjukon,mert sokukról azt sem,tudják 
hogyan,hol,mikor estek el ,sebesültek meg,hova vannak eltemetve. Szerintem a 
hozzátartozók  soha nem tudták feldolgozni ezt a fájdalmat,csak szép magyar 
kifejezéssel:  beletörődtek. 
Emlékeznünk kell az asszonyokra akik a gyermeknevelés gondja ,mérhetetlen 
fájdalmuk mellett szántottak vetettek, arattak, dolgoztak a férfiak helyett... ők is 
hősök! 
Emlékeznünk kell az édesanyákról,  akik a legnagyobb áldozatot adták... a 
gyermeküket,gyermekeiket veszítették el és méltóképpen meg sem gyászolhatták 
Őket ...ők is hősök! 
Emlékeznünk kell a harcmezőkön elesetteken kívül a civil áldozatokról... Ők is 
hősök ! 
Itt az emlékmű előtt elhelyezzük a megemlékezés virágait, koszorúit,mécsest 
gyújtunk,fejet hajtunk a hősök  emléke előtt. 
A hozzátartozók egyre fogynak,nekünk élőknek,az utókornak kell megadni a 
tiszteletet mindazoknak akik életüket adták népünkért, nemzetünkért, értünk, 
valamennyiünkért ! 
 

ADJ URAM ÖRÖK NYUGODALMAT NEKIK ! 
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2018.05.22-én tartottuk meg a „Ki állja ki az 5 próbát?” elneve-
zésű vetélkedőnket. A délelőtt közös bemelegítő tornával indult, 
melyet Varga Zoltánné óvodavezető koordinált. A vidám ráhan-
golódás után valamennyi csoport végigjárta az öt állomást, ahol 
ügyességi vetélkedőkön, találós kérdések megfejtésében, illetve 
mesedramatizálás közben bizonyíthatták rátermettségüket, te-
hetségüket. A mozgalmas délelőtt zárásaként a résztvevőket 
emléklappal és müzli szelettel jutalmaztuk. 
 
 

Óvodai Hírek 

 

Anyák napja alkalmából 
 

Koradélután az óvoda csoportjaiba vártuk sok szeretettel 
az édesanyákat és nagymamákat.  A szívüket, lelküket 
ünneplőbe öltöztetett gyermekek énekkel, verssel és apró 
meglepetés ajándékkal köszöntötték a számukra legkedve-
sebbeket. Bízunk benne, hogy a meghívott vendégek soká-
ig emlékeznek majd a meghitt pillanatokra.  
 
 

Gyermeknap az óvodában 
 

2018.05.08-án délelőtt a Máltai Szeretetszolgálat által fenn-
tartott Gondviselés Háza Aranytölgy Idősek Otthonának 
lakóit köszöntötték Anyák napja alkalmából óvodánk kö-
zépső csoportos óvodásai. Szép versekkel, dalokkal köny-
nyeket csaltak az idős emberek szemébe. A köszöntésért 
cserébe mesekönyvet és süteményt kaptak a gyerekek. 
 

A gyermeknaphoz kapcsolódóan 2018.05.23-án látogatott el hozzánk a 
Mosolybirodalom alapítvány négy munkatársa. Arcfestéssel kedves-
kedtek óvodánk valamennyi gyermekének.  
Az óvoda udvarán felállított két ugrálóvár hamar megnyerte a gyere-
kek tetszését, így várakozás közben vidáman múlatták az időt. Fény-
képek is készültek, melyeket a közeljövőben megtekinthetnek és meg-
vásárolhatnak a szülők. 
 

„Szia, játszótér!” 
 
Gyermeknapi programhetünk zárásaként autóbuszos csoportki-
ránduláson vett részt a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda 
Katica csoportja.2018.05.24-én délelőtt örömmel vették birto-
kukba gyermekeink Zalakarosban a Bodahegyi úti játszótér 
játékait. Az élménydús együttjátszás után közös fagyizással, 
sétával köszöntünk el a várostól. 
Köszönjük a szülők támogatását! 
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SULI-HÍREK 

Ünnepi megemlékezések 

 

 

Fenntarthatósági témahét 

 Április végén az országos fenntarthatósági 
témahéthez csatlakozott iskolánk is. Ezen a 
héten tanórák keretében ismerkedtek meg a 
gyerekek a fenntartható fejlődés lényegével. 
Megemlékeztünk a Föld napjáról, az udva-
ron pedig ügyességi vetélkedőt tartottunk a 
víztakarékosság jegyében. Befüvesítettük az 
iskola előtti parkban található világháborús 
emlékmű területét, és fűszerkertet alakítot-
tunk ki az iskola előkertjében. A témahéthez 
kapcsolódóan papírgyűjtésre is sor került, 
amelyen a legtöbb papírt az alsósoknál a 4.b 
osztály, a felsősöknél pedig a 6.a osztály 
gyűjtötte össze. 
 

Gyereknap 

 
Május végén vidám gyereknapi progra-
mokban vehettek részt iskolánk tanulói. A 
felsős osztályok a focipályán, az alsósok 
pedig az iskola udvarán küzdhettek meg a 
„Legjobb osztály”-nak járó serlegért. A 
különböző állomásokon ügyességi felada-
tokban vehettek részt a diákok. Idén a meg-
tisztelő díjat az alsósoknál a 4.b (osztályfő-
nök: Szita Edina), a felsősöknél a 6.a nyerte 
el. (osztályfőnök: Martonné Somogyi Már-
ta)  
Ebéd után a rendezvény a tornateremben 
folytatódott, ahol átadásra kerültek a Zöld 
Élettér Egyesület „Itt vagyunk” című művé-
szeti pályázatának díjai, amelyet a legjobb 
cigány eredetmese illusztrációért kaptak a 
tanulók: 

1. Bogdán Ibolya 6.b 
2. Nyári Viktória 5.a 
3. Molnár Attila 5.a  

A gyereknapot a DRVSZ által szervezett 
táncház zárta, amelyen Horváth Zoltán 
vezetésével fellépett a Kanizsa Csillagai 
együttes is.  

 

"Szaporodjon ez az ország 
Emberségbe, hitbe kedvbe, 
S ki honnan jött, soha soha 
ne feledje" 

          Kányádi Sándor 
 

Tanulmányút 
 
A Zalakomári Általános Iskola nevelőtes-
tülete és dolgozói kollektívája tanulmá-
nyi kiránduláson vett részt. Szlovénia 
fővárosában, Ljubljanában. 
 Utunk első állomása a Magyar Köztársaság nagykövetsége volt. Szilágyiné Bátori Edit nagykö-

vet asszony szívélyes fogadtatása megadta az alaphangot. Ismertetést kaptunk a diplomáciai 
munka folyamatáról, országok közötti kapcsolatépítésről, illetve a külhoni (Mura-vidék) ma-
gyarság képviseletéről. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a nagykövetség partnerséget és 
támogatást ígért a Béke Ösvénye programban. Határtalanul pályázat keretében e területen 
teszünk látogatást a Nagy Háború 100. évfordulóján, végigjárjuk az Isonzo-front magyar em-
lékhelyeit. 
Következő programhelyünk a Balassi Intézet volt. Molnár-Gábor Bíborka igazgató asszony 
átfogó képet fejtett a magyar kultúra képviseletéről, megismertetéséről. Az intézetben megte-
kintettünk egy kiállítást a V-4 országok fiatal képzőművészeinek jóvoltából. 
Programunk a történelmi óváros bejárásával, megismerésével folytatódott. 
Sok ismeretre, tapasztalatra szert téve szálltunk autóbuszra. 
Napunkat a Mura-vidéken, Dobronakon fejeztük be. Hancsik József ottani gazdálkodó látott 
bennünket vendégül nagyszerű, tartalmas vacsorával. 
Tartalmas, sok információt adó napon voltunk túl!                         Szakáll Tibor intézményvezető 

 
 
 

Az elmúlt héten két ünnepi megemlékezésre is sor került iskolánkban. Május végén a Hősök napja alkalmából megkoszorúztuk az iskolánk 
parkjában található világháborús emlékművet, valamint koszorút helyeztünk el az ormándpusztai temetőben gróf Somssich Antal ezredpa-
rancsnok síremlékénél is. 
Június 4-én pedig a Nemzeti Összetartozás Napjáról emlékeztünk meg az iskola aulájában. Az ünnepi műsorokat összeállította, és a tanulókat 
felkészítette: Feketéné Táttár Lívia 
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A Zala Megyei Polgárőr Szövetség jóvoltából, a Zalakomárért Polgárőr 
Egyesület májustól egy Renault Mégane típusú személygépkocsival 
járja a település utcáit. A gépkocsi továbbra is a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság tulajdonát képezi, Egyesületünk határozatlan ideig 
használhatja azt. 

           Bővült a gépjárműpark 

 

Eredményesen szerepeltek 

 

Új személygépkocsival látja el munkáját 2018. májusától mezei őrszol-
gálatunk is. Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2018. április 25-ei 
képviselő-testületi ülésén döntött arról, hogy a mezei őrszolgálat ré-
szére egy LADA Niva típusú autót vásárol, melynek üzembe helyezése 
már meg is történt. 

A nemesvidi Hóy Tibor Általános Iskola által 
szervezett Kis(s)zámoló matematika versenyen 
Szabó Kristóf 2.b osztályos tanuló második 
helyezést ért el. (felkészítő: Katona Péterné) 
Iskolánk Bölcs Baglyok nevű csapata részt vett a 
zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
által meghirdetett „Irodalmi barangolások” című 
levelezős játékban. 

 

 

A verseny ősszel indult, és a tanulóknak há-
rom fordulóban három regényt kellett elol-
vasniuk, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat 
megoldaniuk.  
A 6.a osztály csapata (tagjai: Bakonyi Mária; 
Horváth László József; Kovács Vivien; Sárközi 
Alexa; Somogyi Árpád) a megyei megméret-
tetésen 5. helyezést ért el. (felkészítő: Bencze 
Margit) 
Június 4-én Csetényben a KÓTA által szerve-
zett minősítő kórustalálkozón iskolánk gyer-
mekkórusa arany minősítést kapott.  
A műsorban zalai népdalokat, egy Bárdos 
Lajos kánont és beás dalcsokrot adtak elő.  
A kórust felkészítette és vezényelte: Dr. Etler 
Ottóné 
 

 

Középfokú és az általános iskola 5-8. évfolyamán 
tanulói jogviszonnyal rendelkezők 

tanulmányi ösztöndíj 
 
 
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 benyújtására 2018. július 31-ig van le-
hetőség.   
 
Pályázati feltétel: 
- Zalakomár közigazgatási területén bejelentett lakóhely, a kérelem benyújtását 
megelőző legalább egy évben és életvitelszerű itt tartózkodás; 
- a középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek tanulmányi átlaga 4 
vagy ezt meghaladja  
- általános iskola 5-8. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek 
tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezt meghaladja. 

 
A tanulmányi ösztöndíj összege gyermekenként: 
a) középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkezők 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. 
 
A pályázati adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- iskolalátogatási igazolás 
- tanulmányi átlagról szóló (oktatási intézmény által kiállított) igazolás 

vagy bizonyítvány 
 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján 
(8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.), valamint elérhetők Zalakomár nagyközség hon-
lapjáról. 
A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös Önkormányzati Hiva-
tal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
 
 



 

  

2018. évi  Start közmunka programjaink eredményei 
 
Március 1-jével újra elindultak a közmunka programok Zalakomárban. A belterületi 
utak karbantartása című program keretében a Bercsényi utca térkövezése már befeje-
ződött, valamint a Zrínyi utca térkövezése is a végéhez közeledik. Befejezése után a 
Hunyadi utca térkövezése következik buszmegállótól a postáig terjedő szakaszon. 
A térkövezés mellett folyamatosan végezzük a zöldterületek kaszálását, közterületek 
tisztítását, gondozását. 
 

A mezőgazdasági program keretében végéhez közeledik a zöldségnövény palánták kiültetése. A Kossuth utcai kertbe került az uborka, paradi-
csom, karfiol, a Széchenyi utcai kertbe a zöldpaprika, a Zrínyi utcai kertbe a fűszerpaprika, a két külterületi ingatlanra pedig a burgonya és a 
káposzta. A maradék palántákból a lakosság is vásárolhatott kedvezményes áron a készlet erejéig. 
A korai káposzta és az uborka árusítását megkezdjük. Az árusítás a Polgármesteri Hivatal udvarán elhelyezett fabódéban történik hétfői, szer-
dai, pénteki napokon 10-12 óra között. A megvásárolható termékekről, és árakról igyekszünk folyamatosan értesíteni a lakosságot. 
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Farkas Józsefné, Rózsi néni 1928.05.12-én született, Galambokon. Jelenleg 
Zalakomárban, a Hunyadi utcában lakik. Rózsi néni 90 éves. Születésnap-
ját május 12-én ünnepelte, Zalakomár Nagyközség polgármestere Csárdi 
Tamás, alpolgármestere Marton Józsefné és jegyzője, Papné Szabó Mónika 
társaságában. Az ünnepi alkalomra galamboki rokonai is megtisztelték, 
akik nap, mint nap gondoskodnak róla. 

Köszöntés 

Rózsi néni elmondta, hogy szép 
életet élt, de sajnálja, hogy az 
egészsége már nem a régi. Szí-
vesen tevékenykedne a kiskert-
ben, ahogy egész életében tette, 
de idősödő kora nem engedi. 
 
 
 
 
 
 
 

Rózsi néninek ezúton is kí-
vánunk további nyugodt 
éveket, jó egészséget! 
 

 

5 felsőtagozatos 68 
könyvet, 31.808 
oldalt, 10 középis-
kolás 177 könyvet, 
73.389 oldalt,  16 
felnőtt 481 köny-
vet, 199.849 oldalt 
olvasott el.  
31-en, 826 köny-
vet, 305.046 ol-
dalt olvastak fel-
hívásunkra.  
 
Köszönjük min-
dazoknak, akik 
velünk tartottak a 
játékban! 
Köszönjük Né-
meth Mária Ing-
rid munkáját, 
mellyel végig 
kísérte verse-
nyünket! 

Véget ért a Zalakomári Művelődési Ház 
2017/2018-as évre meghirdetett olvasást 
népszerűsítő országos levelezős versenye. 
Ennek során 31-en játszottak velünk. 
A verseny során a következő korosz-
tályok képviseltették magukat: általá-
nos iskola felsőtagozata, középiskola, 
felnőtt.  
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Művelődési Ház 

Sport 
 
Ada Nova–Flexibil-Top Zalakomár 0–1 
(0–0) 
A mutatott játék és a helyzetek alapján is 
a jobb csapat győzött. 
Gólszerző: Földesi. Jók: az egész hazai, ill. 
a teljes vendégcsapat. 
Ifi:Sava Borsfa-Zalakomár 1-3 
 
Elmaradt mérkőzés a 15.fordulóból: 
Flexibil-Top  Zalakomár-Baki SE 6-0 (1-0) 
A 15.forduló mérkőzésén biztos hazai 
győzelem született. 
Gólszerzők:Szakmeiszter öngól,Madarász 
Z.2,Földesi 2,Hóbor öngól 
Ifi:Zalakomár-Baki SE 5-1 
 
Flexibil-Top Zalakomár-Gelse Termál 1-1 
(0-1) 
40 percet emberhátrányban játszva is 
győzelmet érdemelt volna a hazai csapat. 
Gólszerző:Földesi 
Ifi:Zalakomár-Gelse 0-0 
 
U16-os csapatunk óriási sikert elérve 
megnyerte a Zala Megyei Bajnokság 
U16 Déli csoportját. 
1. Flexibil-Top Zalakomár  
2. Lenti Te 
3.. Keszthelyi Haladás 
4. Fc.Keszthely 
5. Becsehely 
6. Csesztreg 

7. Kiskanizsa 

9. Semjénháza 

10. Szepetnek 

11. Gyenesdiás 

A srácok a 2018. június 12. kedd 18:00 
                   2018. június 19. kedd 18:00 
időpontokban BAJNOKI Döntőt  ját-
szanak az Északi Csoport 1. helyezett 
csapatával a Zalaszentgrót csapatá-
val..A helyszínek sorsolása lapzárta 
után. 
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Helyszín: Zalakomári Általános Iskola udvara 

 (Zalakomár, Tavasz utca 15.) 
 

Program: 
12:00 Megnyitó 

12:10 Zalakomári Óvodások műsora 
12:25 Zalakomári Általános Iskola műsora 

12:40 Látványszínház gyermekeknek 
13:10 R. Kárpáti Péter gyermekműsora  
13:40 Kulturális csoportok bemutatói 

14:30 Éder Gábor 
15:20 Kulturális csoportok bemutatói 

16:00 Főzőverseny eredményhirdetése, kitüntető díj átadása 
16:25 R. Kárpáti Péter műsora 

17:10 Kulturális csoportok bemutatói 
18:15 R. Kárpáti Péter operett előadása 

19:00 Íjászbemutató 
20:00 Dér Heni 

 
Kísérőprogramok: arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár, kézműves 
vásár, lufihajtogatás, kreatív kézműves sarok, főzőverseny, íjászat 

 

A rendezvény előtt szórólap formájában eljuttatjuk minden háztartásba a 
programot! 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

 


