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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2000. 
(XI. 29.) sz. rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapí-
tásáról és adományozásáról szóló rendelet 7.§. (1) g.) pontja alapján 
(azon szakemberek, közösségek részére, akik Zalakomár környe-
zeti állapota megóvása, műszaki- és agrárinfrastruktúrája fej-

lesztése érdekében kimagasló eredményeket értek el) kiemelkedő 
és lelkiismeretes munkájuk elismeréseként. 

„Zalakomár Nagyközség Önkormányzat karbantartói jelenleg 7 fővel látják 
el településünk, településüzemeltetési feladatait. Teljesítményük, melyet 
hétről-hétre nyújtanak, túlmutat a munkaköri leírásban szereplő alapfelada-
tokon.A napi feladatok, melyek a klasszikus karbantartásról szólnak, évről 
évre csökkennek az önkormányzatnál és intézményeinél, ezzel mintegy 
lehetőséget teremtve olyan feladatok elvégzésére, melyekre a 2014 előtti 
időszakban nem jutott lehetőség.Karbantartóink az elmúlt 4-5 évben a tele-
pülés közmunka programjainak közvetlen irányítói lettek, maradandót al-
kotva mindkét településrészen. 
A 2016-tól kezdődő járdafelújítások nemcsak biztonságossá teszik a gyalogos 
közlekedést, hanem új színt is visznek településünk életébe. Karbantartóink 
irányításával sikerült kialakítani egy olyan csapatot, mely méltán lehet 
büszke az elvégzett munkára. A több 1000 m2-en elvégzett munka szinte 
minden zalakomári lakost érint.Az önkormányzati területeken évről-évre 
megvalósuló mezőgazdasági programok kiváló minőségű zöldséget terem-
nek, mely szintén a karbantartók odafigyelésének és lelkes munkájának 
eredménye, mely nem is működhetne a munkaidőn túli feladatok ellátása 
nélkül. 
Összességében elmondható, hogy a karbantartó csapat a rábízott felada-
tot az elvárható szintnél magasabb minőségben végzi településünkön.” 

Kitartó munkájukat ezúton is tisztelettel megköszönjük. 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 

Falunap, és „Zalakomárért” kitüntető díj átadása 

 Zalakomár Nagy-
község Önkor-
mányzata Képvise-
lő-testülete „Zala-
komárért” kitünte-
tő díjat adományo-
zott Zalakomár 
Nagyközség Ön-
kormányzata „Kar-
bantartói csoport-
jának”  

(Foto: Szakony Atti-
la/ZH) 

A 2018. 07. 07-én megrendezett falunap 
pillanatai 

(A rendezvényről részletes beszámolót olvashatnak a 
Komári Hírmondó augusztusi számában) 
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Óvodai Hírek Tanévzáró és Ballagás 
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Óvodánkban 2018.06.01-én délelőtt került sor a tanévzáró ünne-
pélyre és a nagycsoportosok ballagására.  
Varga Zoltánné óvodavezető ünnepi beszéde után a Méhecske és 
a Pillangó nagycsoportosok verseket illetve táncos-énekes mű-
sort adtak elő.   
A kis- és középső csoportosaink is elbúcsúztak a „nagyoktól” 

Kezében kis tarisznyával, szemében könnycseppel 30 gyermek 
köszönt el e napon az óvónéniktől, dajka néniktől, óvodás tár-
saktól. Szeptemberben egy új fejezet kezdődik majd az életük-
ben.  
 
Sok sikert kívánunk Nekik az iskolai tanulmányaik megkez-
déséhez! 
 

„Ballagnak a nagyok, vajon hová mennek? 
Miért hagynak itt minket, meg ezt a szép kertet? 
Kinőtték az óvodát? Unják a meséket? 
Miért szól nekik sok vers és búcsúzó ének? 
Iskolába mennek betűket tanulni, 
Sok tudománytól fognak okosodni. 
És, ha majd eljönnek látogatni minket, 
Ők olvasnak nekünk csodaszép meséket. 
Kívánjunk hát nekik szerencsés tanulást, 
Most pedig vidám búcsúzást, ballagást.” 
 

 

Kirándulások 
 

2018.06.06.-án menetrend szerinti autóbusz járattal Keszthelyre látogattunk el a Virág csoporttal. 
A Festetics kastély melletti parkba érve egy kis tavacska mellett a gyerekek elfogyasztották a tízóraijukat, majd a történelmi mo-
dellvasút kiállítást vettük célba. Mindenkit elvarázsolt a terepasztalokon kialakított méretarányos makett táj látványa, melyen 2,7 
km hosszú sínhálózaton mini mozdonyok, vagonok közlekedtek.  
Második napirendi pontként a vadászati kiállítás megtekintése következett. Nagy hatással volt a gyerekekre a sok trófea, illetve 
kitömött állat látványa. A kiállítás egy kis sarkában lehetőségük volt megsimogatni pár kijelölt állatot.  A múzeum melletti ját-
szótéren elfogyasztott ebéd után a hintómúzeumban rácsodálkoztak a 19.-20. századból származó több mint 30 kocsira és hintóra 
illetve a lovagláshoz kapcsolódó tárgyi emlékekre. 
A kastély előtt csoportképen örökítettük meg a látogatást, majd a sétálóutcán egy kis fagyizással koronáztuk meg a délutánt.  
Hosszabb gyaloglás és autóbusz igénybevételével jutottunk el a Balaton partra, ahol egy kis  játszótéri kalandozás után a hajóki-
kötőben hattyúkat és kacsákat is láttak. Pár perces sétával értünk el a vasútállomásra, ahonnét izgalmas vonatozás után, élmé-
nyekkel telve értünk vissza Zalakomárba.  
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SULI-HÍREK 

A Méhecske csoport Badacsonyban 

A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda Méhecske csoportjának nagycsoportosai Badacsonyban jártak. A csoportból volt több kis-
gyermek, aki most ült először vonaton. A hajózás néhány gyermek kivételével mindenkinek újdonságnak számított. A kikötőben 
ismerősöket is üdvözölhettünk, a Zalakomári Általános Iskola egyik osztálya szintén Badacsonyt választotta kirándulása célpontja-
ként. A közös élmény része volt az önfeledt játék, pizzázás, fagyizás. Sok új ismerettel gazdagodva, fáradtan tértünk haza délután.  
 

Ballagás 

 
Búcsút vettek iskolánktól nyol-
cadikos diákjaink, akik osztály-
főnökeikkel, Partiné Birnbauer 
Katalinnal és Hajmásiné Török 
Gyöngyivel együtt köszöntek el 
az ismerős tantermektől, tanára-
iktól és diáktársaiktól.  

Ünnepi műsorukban egy-egy szál 
virággal nem csak tanáraiknak, de 
szüleiknek is köszönetet mondtak a 
sok fáradozásért. Ezután a hetedikesek 
búcsúztatták el a ballagókat, akik ha-
gyományainkhoz híven elhelyezték a 
ballagók fáján az osztályaik névsorát 
tartalmazó emlékszalagot. Az ünne-
pély zárásaként iskolánk vezetője, 
Szakáll Tibor látta el útravalóul hasz-
nos tanácsokkal a végzős diákokat. 

 

Tanévzáró ünnepély 

 
Hagyományainkhoz híven idén is sor került az 
„Aranykönyv ceremóniára”, a nyolc év során 
kimagasló munkát végző tanulók neve és fényké-
pe bekerült az „Aranykönyvbe”. Ebben a tanév-
ben öt nyolcadikos diákot ért ez a megtiszteltetés: 
Horváth Nikolett, Horváth Tivadar és 
Hózensteiner Lia Hanna 8. a osztályos, valamint 
Takács Diána Hajnalka és Bogdán Lajos 8.b osz-
tályos tanuló írhatta alá a nevét.  

 

Június közepén zárult a Zalakomári Általános 
Iskola 2017/18-as tanéve. 
Az ünnepségen számos neves vendég is meg-
jelent.  
A rendezvényt versmondóink és gitáros kis-
együttesünk műsora nyitotta meg, majd a jutal-
mazásokra került sor. Idén is számos kisdiák 
vehette át a kimagasló tanulmányi, sport vagy 
kulturális munkájáért járó elismerést. Ezután a 
Kisénekkar fellépése következett Dr. Etler Ottóné 
vezetésével. 
A jutalmazások után Szakáll Tibor intézményve-
zető értékelte az egész éves munkát, majd az 
iskola dolgozói nevében köszöntötte és búcsúz-
tatta a nyugállományba vonuló Tóth Hajnalka 
gyógypedagógust.  
Az ünnepséget a Szózat zárta, majd a diákok a 
tantermekbe vonultak, ahol osztályfőnökeiktől 
átvehették a bizonyítványaikat. 
 

Hózensteiner Lia Hanna beírja nevét az 
„Aranykönyv”-be 
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Sport 
06.03. 

MIKLÓSFA SE-FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR  1:3 (1:0) 

Az első félidei szunyókálás után a második játékrészben tudásunk szerint 
játszottunk. 
Gólszerző:Szefcsik P.,Madarász Z.2 

Ifi:FELSŐRAJK-FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR 2:5 (0:4) 

06.10. 

FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-GUTORFÖLDE  2:3 (0:3) 

Ezt a meccset is rosszul kezdtük ,a végére azért kozmetikáztuk az ered-
ményt. 

Ifi:FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-GUTORFÖLDE 4:1 (1:0) 

U-16 BAJNOKI DÖNTŐ 

FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-ZALASZENTGRÓT 8:5  (3:4) 

CSAPATUNK ÓRIÁSIT JÁTSZVA ,HÁTRÁNYBÓL FORDÍTVA VERTE AZ 
ELŐZŐLEG ESÉLYESEBBNEK VÉLT VENDÉG CSAPA-
TOT.ELLENFELÜNK ELŐZŐLEG 22 MÉRKŐZÉSBŐL 22 NYERT. 

ZALASZENTGRÓT-FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR 4:2 (2:0) 

RENDKÍVŰL ELLENSÉGES HANGULATBAN A 95. PERCBEN LŐTT 
GÓLLAL NYERTÜK MEG A BAJNOKSÁGOT.HA MI ÍGY VISELKED-
NÉNK ZALAKOMÁRBAN ,2 HÓNAPIG ERRŐL CIKKEZNÉNEK.. 

VÉGET ÉRT A 2017-2018-AS SZEZON,MINDEN CSAPATUNK ÉRMET 
SZERZETT.KÜLÖN ÖRÖM HOGY A BAJNOKSÁG LEGFIATALABB CSA-
PATÁVAL INDULVA IS EZÜSTÖT SZEREZTÜNK AZ IFI 
BAJNOKSÁGABN. 

FELNŐTT CSAPATUNK A BRONZÉRMET TUDTA MEGSZEREZNI. 

ÉS AMI KLUBUNK LEGNAGYOBB SIKERE,HOGY U-16-OS CSAPA-
TUNK,13 ZALAKOMÁRI SRÁCCAL A SORAIBAN A AZ EGÉSZ  ZALA 
MEGYEI BAJNOKSÁG ELSŐ HELYEZETJE LETT! 

HOGY MEKKORA SIKER EZ,AZT MUTATJA HOGY KIK NYERTEK ED-
DIG ITT BAJNOKSÁGOT AZ ELMÚLT ÉV-
BEN:HÉVÍZ,ANDRÁSHIDA,NAGYKANIZSA,LENTI...ÉS MOST A ZALA-
KOMÁR! 

KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK A BIZTATÁST ÉS A SEGÍTSÉGET, KÜ-
LÖN KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST  A ZALAKOMÁRI ÖNKOR-
MÁNYZATNAK ÉS CSÁRDI TAMÁS POLGÁRMESTER ÚRNAK. 

. 
  
 

 

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 benyújtására 2018. július 
31-ig van lehetőség.   
 
Pályázati feltétel: 
- Zalakomár közigazgatási területén bejelentett lakóhely, a 
kérelem benyújtását megelőző legalább egy évben és életvi-
telszerű 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 megha-
ladja. 

 
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 esetében a tárgyévi tanévben 15.000 Ft. 
A tanulmányi ösztöndíj összege tárgyév augusztus 31. nap-
jáig 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 Önkor-
mányzati Hivatal portáján (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.), 
valamint elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról. 
A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell 
eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
 

 


