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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

Tájékoztató a főiskolai és egyetemi hallgatók részére, pályázat útján elnyerhető ösztöndíjról 
 
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 jogosultsági feltételek a korábbi 
fordulóéval megegyeznek. 
 
A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező 
hallgatót az első alkalommal benyújtott 
kérelméhez csatolt, a felsőoktatási in-
tézmény által kiállított eredeti hallgatói 
jogviszony igazoláson „a hallgatói jogvi-
szony megszűnésének - a tanulmányi 
teljesítmény és követelmények alapján - 
becsült időpontja” rovatban feltűntetett 
időpontig, de legkésőbb attól számított 
egy évig illeti meg. A tanulmányi időbe 
nem számítanak bele a külföldön vég-
zett tanulmányok, valamint a hivatalo-
san igazolt rendkívüli események (így 
különösen betegség, baleset, stb.) miatti 
halasztás időszakai. 
 

A pályázók köre: 
Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási 
intézményben (egyetemen, főiskolán) álla-
milag finanszírozott vagy költségtérítéses 
nappali és levelező tagozaton tanulmányo-
kat folytató, első diplomájukat szerző hall-
gatók, akik saját maguk és családjuk életvi-
telszerűen Zalakomár településen élnek és 
itt bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. 
Az ösztöndíj mértéke és folyósítása: 
A felsőoktatási ösztöndíj havi összege 
8.000 Ft. 
Ha a hallgatónak a kérelem benyújtását 
megelőző tanulmányi félévben a hivatalo-
san bejegyzett tantárgyi vizsgaosztályzata-
inak számtani átlaga legalább 3,8, abban az 
esetben 10.000 Ft a felsőoktatási ösztöndíj 
havi összege. 
A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félév-
re, a I. félév szeptember 1-január 31. közötti 
5 hónapjára szól. A felsőoktatási ösztöndíj 
folyósítására tanulmányi félévenként egy 
összegben kerül sor a döntést követő hónap 
15. napjáig. 
Az ösztöndíj igénylésének menete: 
A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallga-
tók a pályázat kiírását követően,  
 

az I. félév vonatkozásában október 15-ig 
nyújthatják be kérelmüket. 
A kérelemhez csatolni kell a felsőoktatási 
intézmény által kiállított, a kérelem be-
nyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony 
igazolást. Az aktív félévet minden esetben 
a félévente csatolandó hallgatói jogviszony 
igazolással igazolja a felsőfokú ösztöndíjat 
kérelmező hallgató. Ezekben az esetekben 
a felsőoktatási ösztöndíj a hallgatói jogvi-
szony létrejöttével már igényelhető. 
A beérkezett kérelmeket I. félév vonatko-
zásában november 15. napjáig bírálja a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság. 
A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt 
a Zalakomári Közös Önkormányzati Hiva-
tal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttat-
ni, ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal portáján, 
valamint elérhetők Zalakomár nagyközség 
honlapjáról. 
További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hiva-
tal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13.9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék 
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 
 

Zalakomári szüreti felvonulás és magamutogatás 

 

Az idei évben is a hagyományoknak eleget téve, 
szeptember 29-én rendeztük meg a néhány éves 
kihagyás után 2010-ben újraélesztett  szüreti fel-
vonulást.  
A szokásoknak megfelelően hintókkal és lovas 
kocsikkal jártuk végig a Zalakomárt. A legszebb 
hintón természetesen a bíró úr és neje, valamint 
fia-lánya foglaltak helyet, melyet a díszes társaság 
követett nótaszóval. Így csábítottuk az utcára a 
lakókat, kiknek a kisbíró felolvasta az előző ünnep 
óta történt jeles eseményeket, hogy mi történt 
falunkban az elmúlt egy esztendőben.  
Akik kijöttek megcsodálni menetünket, megkós-
tolhatták az idei  termés eredményét, s talán a jó 
féle murci nem ártott meg túlságosan senkinek. 
Mert - ha igaz, amit a kisbírónk kidobolt -  ha 
gazdák jó paraméterekkel rendelkeznek, akkor 
bizony elég magas lészen boraink ereje. 
Mert mint kisbíró urunk mondta vala: 
„...idén annyi legyen a mustnak az egysége, 
 mint a gazda „lőcsének” a hossza centibe!” 
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Óvodai Hírek Szülői értekezlet 

 2018.09.20-án a Zalakomári Napköziottnos Óvodában tanévnyitó szülői értekezletre került sor. A közös szülői értekezleten Varga Zoltánné 
óvodavezető ismertette a tanév rendjét, bemutatta az óvoda dolgozóit, kitért a gyermekek testi- lelki egészségének fontosságára, illetve a szülők 
együttműködését kérte a hiányzások csökkentésére való törekvésben. Majd a csoportokban folytatódott a szülői értekezlet az aktualitások meg-
beszélésével és a Szülői Munkaközösség tagjainak megválasztásával. 
 Kutyaterápiás foglalkozás 

 
A nagykanizsai Család és Gyermekjóléti központ „Összefogással a minden-
napokban – segíts, hogy segíthessünk” pályázatának köszönhetően az intéz-
ményünkbe járó óvodás gyermekek heti gyakorisággal kutyaterápiás foglalko-
záson vehetnek részt. Az első ilyen alkalmat 2018.09.20-án tartották meg a 
nagykanizsai T2 Kutyaiskola szakemberei. A foglalkozás csoportos keretek 
között zajlik. Életkoruknak, értelmi képességeiknek és érdeklődésüknek meg-
felelően fejlesztik játékos feladatokkal kutya bevonásával a gyermekeket. 
Az első foglalkozás témái: 

 Kapcsolatteremtés képességének fejlesztése kutyával, emberekkel 
 Idegen kutyával való helyes viselkedés elsajátítása  
 Ismeretek szerzése a kutya származásáról, életmódjáról, viselkedésé-

ről, gondozásáról 
 Magyar kutyafajták megismerése 
 Állatmese - figyelem fejlesztő feladat 
 Mozgásos feladat kutya bevonásával 

A foglalkozást örömmel fogadták az óvodások. A közeli 
viszontlátás reményében búcsúztak el a kutyusoktól és 
gazdáiktól. 
 

 
Takarítás világnapja 
 

tartásának fontosságáról, 
környezetvédelemről 
Ezt követően a gyerekek 
felnőtt segítségével kipró-
bálhatták a takarítóeszkö-
zöket: mosogattak, pókhá-
lóztak, port töröltek, sö-
pörtek, porszívóztak.  
Bízunk benne, hogy sike-
rült érzékenyíteni a gyer-
mekeket a környezetük 
tisztán tartására. 
 
 
 

Mihály-nap az óvodában 
 

A Környezeti - Mód-
szertani munkacsoport 
2018.09.21-én délelőtti 
órákra tűzte ki óvo-
dánkban a takarítás 
világnapjához való 
csatlakozás időpontját. 
A csoportokban az 
óvónők beszélgettek a 
gyermekekkel - életkori 
sajátosságainak megfe-
lelő formában  - a köz-
vetlen környezet tisztán 
 

Az oviban szeptember utolsó 
napjait meghatározta a Mihály-
napi vásárra való készülődés. 
Felelevenítettük a Mihály-naphoz 
fűződő népszokásokat. A hét fo-
lyamán közösen énekeltünk, 
mondókáztunk, táncoltunk, kü-
lönböző ügyességi, népi játékokat 
játszottunk.  
A hét zárásaként Mihály-napi 
vásárt tartottunk a csoportokban. 
A „vásárfiák” készítésébe bevon-
tuk a gyerekeket is. Nagy lelkese-
déssel készültek a nyakláncok, 
karkötők, perecek, sütemények. 
Izgatottan vásárolták meg és vit-
ték haza a gyerekek a nekik tetsző 
„portékát”.  
 
 

A fizetőeszköz ezen a napon az ölelés és a pacsi volt.  
 

Zene világnapja Október 1. a Zene Világnapja. 
Ebből az alkalomból – immár 
hagyományosan – az idei nevelési 
évben is megtisztelték óvodánkat 
a Péczely Attila Népzenei Csoport 
tagjai. A műsor gerincét az óvo-
dás korosztály gyermekdalai 
adták, melyeket teljesen elvará-
zsolt a csodás citerakíséret.A 
csoport vezetője, Nagy Jolán, 
bemutatta a hagyományos 
zalakomári ünnepi népviseletet is  
a kicsiknek, akik a program zárá-
saként lehetőséget kaptak a hang-
szer kipróbálására. 
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         SULI-HÍREK Közlemény 

 Új névvel nyitotta meg kapuit a Zalakomári Általános Iskola.  
Az intézmény neve 2018. szeptember 1-től Somssich Antal Általá-
nos Iskolára változott. 
Az ünnepélyes névadó november közepén kerül megrendezésre. 
 

közötti Európa téren 
folytatódott. Csodálkozva 
néztük a tér közepén 
található jelképes ország-
határt, egyik lábunk 
Olaszországban, a másik 
Szlovéniában volt. 
Élményekkel telve érkez-
tünk vissza kellemes 
szálláshelyünkre. Csak 
elismeréssel adózhatunk 
vendéglátónk szívélyes és 
kedves fogadtatásának.  
Vasárnapi programunk-
ban Celje város neveze-
tességéivel ismerkedtünk, 
visszatekintettünk a XV. 
századi magyar főúri 
családok küzdelmére, 
elsősorban Hunyadi és 
Cillei család hatalmi 
harcaira.A jól sikerült 
kirándulás szolgálta a 
földrajz, történelem, iro-
dalom, művészetek isme-
reteinek bővítését, 
adaptását a tanórák anya-
gába. 
Fejet hajtottunk dédapá-
ink hősi helytállása előtt, 
melyet az első világhábo-
rúban értünk is tettek. 

 
Szakáll Tibor  

intézményvezető 
 

 

Szlovéniai kirándulás 

 A Somssich Antal Általános Iskola 7. osztályos tanulói szeptember végén 4 napos szlovéniai kiránduláson vettek részt. Utunk első 
állomása a Muravidéken, Göntérházán a Kétnyelvű Általános Iskolában volt. Tanulóink ismerkedtek az ottani nevelői és oktatási 
lehetőségekkel. Muraszombaton az evangélikus templomban tettünk látogatást. Judit Andrajek lelkészasszony kalauzolása élménye-
ket adott.  
 Késő dékután érkeztünk meg 

Posztojnára, szálláshelyünkre. 
Kitűnő fogadtatásban és ellá-
tásban részesültünk. Másnap 
az Isonzo - folyó völgyében 
kirándultunk, ahol a természe-
ti környezet szépségeit csodál-
tuk meg. A Postojnai - csepp-
kőbarlang igazi vonzerőt 
jelentett, tanulóink csak ámul-
tak. 
Délután a Kobarid Múzeum-
ban tettünk látogatás, a Nagy 
Háború 100. évfordulója al-
kalmából. Tanulóink megis-
merkedtek az első világháború 
Isonzo - frontjával, a 
Caperottoi - áttörés történelmi 
jelentőségével. A tananyag 
megértését filmvetítés (ma-
gyar nyelvű) és terepasztal 
foglalkozás segítette.  
Szombati napunk a híres 
Doberdo fennsíkra folytató-
dott, magyar emlékhelyek 
felkeresésével. 
Külön örömet jelentettek a 
magyar nyelvű tájékoztatók.  
Visintiben megkoszorúztuk a 
Magyar Kápolnát. Az igazi 
csemegét az Adriai - tenger 
szolgáltatta. Diákjaink itt 
látták életükben először a 
tengeri panorámát. 
Utunk Gorizia és Nova Gorica  
 Mesemondás a könyvtárban 

 Október 2-án az Országos Könyvtári Napok keretében Az olva-
sás élménye - a közösség ereje címmel mesés délutánt tartottunk 
a zalakomári könyvtárban.  
A találkozón „A népmese napjáról” és Benedek Elek születés-
napjáról emlékeztünk meg. 
Először az alsósok mutatták be nagy átéléssel kedvenc meséjü-
ket, majd a felsősök. következtek, akik a Mátyás-évforduló al-
kalmából számos Mátyás-mesével örvendeztették meg a hallga-
tóságot, de természetesen nem maradtak el a klasszikus történe-
tek sem.  
A találkozó végén a gyerekek rejtvényt fejtettek, mesehősökkel 
kapcsolatos feladatlapot töltöttek ki és actvityben mesecímeket 
találtak ki.  
A jó hangulatú összejövetelen mindenki jól érezte magát, a 
végén pedig számos ismerettel és egy ajándék könyvjelzővel 
gazdagodva térhetett haza. 
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Sport 

2018.08.18. 
HÉVÍZ SK.-FLEXIBIL TOP ZALAKOMÁR   4:0 
Hévízi vendégjátékkal kezdtük a szezont a Megyei 1 osztályban. 
Két 100%-os helyzetünkből nem sikerült gólt szereznünk, ezután 
pedig kijött a nagyobb tudás. Semmi okunk az elkeseredésre. 
 

2018.08.26. 
FLEXIBIL TOP ZALAKOMÁR-CREATON LENTI 3:2  
A rendkívül jó játékerőt képviselő Lenti csapatát tudtuk felülmúlni 
egy nagyszerű mérkőzésen. A Komári "katlan"ismét égett. Az 1. 
osztály mezőnyében egyedülálló módon 9 Komári kötődésű játé-
kossal játszottunk . 
Hazai gólszerző:Madarász Z,Horváth János 2 
Ifi: 
 

2018.09.01. 
GELLÉNHÁZA-FLEXIBIL TOP ZALAKOMÁR  3:0 
Játékra alkalmatlan pályán játszva ,nem volt esélyünk a pontszer-
zésre. A bajnoki aranyra esélyes hazai csapat jobb játékerőt képvi-
sel. 
Ifi: 
 

2018.09. 09. 
FLEXIBIL TOP ZALAKOMÁR-ZALALLÖVŐ  1:0 
Hazai pályánkon ismét remekül teljesítettek a fiúk,és külön öröm 
,hogy kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést egy jó csapat ellen. 
Hazai gólszerző:Tóth Gy. 
Ifi: 
 
2018.09.15,  
Z-NET TELEKOM BECSHELY-FLEXIBIL TOP ZALAKOMÁR  5:2 
Erről a mérkőzésről nem írhatunk véleményt. Aki ott volt és 
látta,tudja miért. Talán csak annyit,12 ember ellen nehéz 10 em-
berrel játszani. 
Csapatunkból Madarász Zoltán 2 gólt szerzett. 
Ifi: 
 
2018.09.23.  
CSÁCS SE-FLEXIBIL TOP ZALAKOMÁR  2:1 
Ezúttal sem játszottunk rosszul. Az ellenfél berúgta helyzeteit mi 
sajnos nem. Ezen a mérkőzésen is bebizonyosodott ,hogy a me-
zőny csapatainak nagy részével abszolút versenyképesek vagyunk. 
Gólszerzőnk:Bagó Bálint  
Ifi:4:2 
 
2018.09.30. 
FLEXIBIL TOP ZALAKOMÁR-GYENDESDIÁS KINIZSI SK. 
1:2 
A 96. percben szerzett góllal vesztettünk,egy jó csapat ellen. 
Ellenszélben nehéz játszani. 

Ifi:10:3 

 

 

  

 

 

 

Szakma Sztárja Európabajnokság 

 A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából iskolánk 7-8. osztályos  
tanulói részt vehettek Budapesten a Szakma Sztárja Európabajnokságon A 
versenyen a tanulók betekintést nyerhettek a legnépszerűbb szakmákba, mint 
pl. szakács, fodrász, kőműves, asztalos de megismerkedhettek olyan kevésbé 
ismert  mesterségekkel is mint a dekoratőr, virágkötő, kertépítő vagy a kirakat 
rendező A kirándulás célja elsősorban az volt,  hogy a tanulókat a továbbiakban 
segítse majd az iskola – és szakmaválasztásban.      

 

Változás a fogászati alapellátás működésében 
 
 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy 2018. 

november 1. napjától kezdődően változik a fogászati alapellátás rendje.  

Az alapellátást ezt követően dr. Neumayer József fogorvos látja el, az 

alábbiakban részletezett rendelési időben: 

 hétfő: 7:30- 13:30, 

 kedd: 13:00- 18:30, 

 szerda: 7:30- 13:30 

 csütörtök: 13:00-18:30, 

 péntek: 7:30-13:30 

 

 

 

 
 


