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MŰVELŐDÉSI HÁZ! 
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Gyümölcsfacsemete ültetés programunk, melyre a 
lakosság szeptember 30-ig adhatta le igényét, 
rendkívül sikeresen indult! 

Ez az első alkalom Zalakomár történetében, hogy 
ingyenesen lehetett igényelni facsemetéket. A 
környezettudatos gondolkodás és az arra való nevelés 
egyre fontosabb életünkben. 

Erről és a fák átvételének időpontjáról és módjáról is 
olvashat 3. oldalon lévő cikkünkben. 

 

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

A napokban adta ki önkormányzatunk azt a 
beszámolót, mely a 2014-2019 közötti 
önkormányzati ciklusban elvégzett munkáról 
szólt. Kérem, olvassák el és győződjenek meg 
róla, hogy ez az öt év hasznosan telt el, telis-
tele remek eredményekkel. A kiadvány 
elektronikusan is elérhető az alábbi címen: 
https://zalakomar.hu/kiadvany2019 

Nagy siker a gyümölcsfa 
ültetési program! 

Újabb nyertes 
pályázat! 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott a 
Belügyminisztériumnál, támogatást kapunk az 
Ifjúság utca útburkolatának felújítására. 

Több éves probléma látszódik megoldódni így, 
hiszen az öt évvel ezelőtti mart aszfaltos felújítás 
rövid idő alatt csak rontott az út állapotán. 

Az előző képviselő-testület felújításáról, a 
garanciális javítás elmaradásáról és a mostani 
várható felújításról a 2. oldalon olvashat bővebben. 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és a 
Zalakomári Művelődési Ház szeretettel meghívja a 
település lakosságát, 2019. október 23-án (szerda) 17 
órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal udvarán 
álló emlékűmhöz, az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc eseményeinek tiszteletet adó ünnepi 
megemlékezésére. 

Szüreti felvonulást 
rendezett a 
Művelődési Ház 

Az idei évben is folyt a hegynek leve! A gazdag 
termést megünnepelte Zalakomár apraja és 
nagyja. Köszönjük mindenkinek, aki eljött és 
segített a szervezésben, a felvonuláson végigjött 
velünk a falun, hogy ez a szép hagyomány még 
sokáig fennmaradhasson! 
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Önkormányzatunk elkezdte felújítani 
településünk buszváróit, melynek első 
helyszíne lett az Árpád utca. 
A régi buszvárót az utcában el kellett bontanunk, hiszen 
azt teljesen tönkretették, szétverték. Az új buszváró 
betontégla falazattal készült, mely reményeink szerint 
időtálló lesz, és hosszú ideig szolgálja a buszra várókat 
rossz idő esetén. 
Az Árpád utca régóta várta nem csak a buszváróját, de 
a szemközti oldalon a buszöblét is, melynek 
megvalósításáról a Magyar Közúttal egyeztet 
önkormányzatunk. Bízunk benne, hogy hamarosan ez is 
elkészülhet.  
Következő helyszínünk, melyen felújítást fogunk 
végezni, az a Zalakomári Művelődési Házzal szembeni 
buszváró. Az elmúlt években az építmény állaga 
folyamatosan romlott, a tetőszerkezet egy része 
elrohadt, a szigetelőlemezek elhasználódtak, megérett a 
felújításra. 

 

 
 

Új buszváró az Árpád utcában! 
Z A L A K O M Á R É R T  D O L G O Z U N K !  

Településünk többi buszvárója nincs rossz 
állapotban, azonban itt is el fogjuk végezni a 
szerkezet festését, a plexi burkolások cseréjét. 

 

 

Az Árpád utcai buszváró épülete 

 

Sikeres pályázat, 
útfelújításra 

Önkormányzatunk előző képviselő-testülete 2014. 
évben felújította az Ifjúság utca útburkolatát. Az 
akkori kivitelezés egy mart aszfaltos burkolást 
jelentett, mely az önkormányzatnak akkor 3,6 
millió forintjába került. 
Azt ugyan előre lehetett tudni, hogy ez a megoldás 
nem lehet hosszú távú megoldás, a burkolat 
minősége nagyon rövid idő alatt sokat romlott, 
néhány év alatt az autókra veszélyes állapotba 
került. Garanciális javítást nem tudtunk kérni, 
mivel a kivitelező eltűnt, rendőrségi feljelentést is 
tettünk az ügyben, sajnos ez sem vezetett 
eredményre. 

 

Önkormányzatunk állami segítség nélkül nem 
tudja az utakat felújítani ahhoz, hogy minőségi 
eredményt érjünk el, pályáznunk kell további 
forrásokra. Ezt megtettük az előző években is és 
2019-ben is, hogy az utca problémája mielőbb 
megoldódjon. 
A kivitelezéshez több mint 12 millió forinttal járul 
hozzá a minisztérium, mely a teljes projekt 
költségének 85%-a. Az utca burkolata hamarosan 
megújul, bízunk benne, hogy még 2019 évben 
sikerül a projektet elvégeznünk, mely most már 
leginkább csak az időjárás függvénye lesz. Az utca 
lakóinak köszönjük a türelmet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Több mint 12 millió forint 
támogatást nyert el 
önkormányzatunk a napokban! 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
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SPORTHÍREK 

234 ingatlan fog gyümölcsfával 
gazdagodni! 

Megismerkedhettek 
az üvegtisztítással és 
használhatták 
kedvenc eszközüket a 
porszívót is. 

Bízunk abban, hogy 
kezdeményezésünk 
által 
környezettudatosabb 
és környezetése 
igényesebb 
nemzedéket sikerül 
nevelnünk a jövő 
számára. 
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2019.09.08 TESKÁND -ZALAKOMÁR 2-2 
Remek időben, remek játékkal szerzett 1 pontot a 
csapat, a csoport egyik legjobb csapata ellen. 
Gólszerző: Horváth J. 2, 
Ifi.1-1, Gólszerző: Tinó R. 
2019.09.14. ZALAKOMÁR-GELLÉNHÁZA 4-5 
Az első félidőben elrendeztük a mérkőzést a saját 
magunk kárára. A többi csak kozmetikázásra volt jó. 
Gólszerző: Horváth J. 4 
Ifi:5-2 Gólszerzők.: Tinó R. 3,Madarász F., Neubauer 
K. 
2019.09.21. LENTI TE-ZALAKOMÁR 3-0 
Sajnos ezen a meccsen szinte az egész csapat akarat 
és lelkesedés nélkül játszott. Jutalmunk egy 3 gólos 
vereség. 
Ifi:6-3 Gólszerzők: Tinó R. 2, Neubauer K. 
2019.09.28. ZALAKOMÁR-KISKANIZSA 1-0 
Fontos győzelem a rivális ellen. A gólkülönbség nem 
tükrözi a valós viszonyokat. Nagyon arányban is 
győzhetett volna a hazai csapat. 
Gólszerző: Nagy A. 
Ifi:8-0, Gólszerzők.: Tinó R. 5, Hörcsöki M, Horváth 
T., Tirászi M.  
 
 

Önkormányzatunk, Csárdi Tamás polgármester 
javaslatára, 2019. augusztus 26-án döntött arról, hogy 
módosítja a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló rendeletét és településünkön ingatlanonként 
maximum 5 db gyümölcsfa csemetét oszt ki. 

A kérelmeket szeptember 30-ig lehetett leadni az 
önkormányzati hivatalnál, melynek eredményeként 
234 ingatlanra igényeltek összesen 1118 db fát. 

Ez azt is jelenti, hogy a lakóingatlanok közel a 
negyede élt a lehetőséggel Zalakomárban. Ez az 
arány rendkívül jónak mondható, a program sikeres 
lett, mely alapján önkormányzatunk következő 
években is tervezi további fák kiosztását. 

Önkormányzatunknak eddig sem volt szégyellni 
valója a fásítás és parkosítás terén, de ezzel a több, 
mint ezer db fával már kiemelkedő eredményt 
tudhatunk magunkénak. 

 

 

Az akció során 416 db almafa-, 361 db szilvafa- és 
341 db cseresznyefacsemete iránti igény érkezett az 
Önkormányzathoz. 
A környezetünk védelmét és a környezettudatosság 
fontosságát aligha kell hangsúlyozni, hiszen nem 
csak rólunk, hanem gyermekeink, unokáink 
jövőjéről is szól. Ennek egyik első lépése a faültetés 
programunk, melyet több egyéb fog követni. 
Szeretnénk felhívni a figyelmet a hulladék égetés 
veszélyeire, a szemetelés megszűntetésének 
fontosságára is. 
Felhívjuk az igénylők figyelmét arra, hogy a 
gyümölcsfacsemetéket 2019. október 21-én, 10 órától 
lehet átvenni, az Önkormányzat, Tavasz u. 40. szám 
alatti telephelyén (volt TÜZÉP). 
A facsemeték elültetésének módjáról az átadásakor 
tájékoztató kerül kiosztásra. 

TAKARÍTÁS HETE AZ ÓVODÁBAN 
A „Takarítás hete az óvodában” 2019.09.23 – 

2019.09.27. között került megrendezésre a Környezet 
Módszertani Munkacsoport vezetésével. 
Az egészségnevelés kapcsán fontos feladatunknak 
tekintjük a környezettudatos magatartás kialakítását 
már kora gyermekkorban. Ennek kapcsán, a múlt 
években egy meghatározott napon ünnepeltük a 
„Takarítás világnapját”. Az idei nevelési évben ezt a 
tevékenységünket egy egész hétre terjesztettük ki. A 
gyermekek megismerkedhettek a takarítás 
eszközeivel, módszereivel, szerzett tudásukat a 
gyakorlatban is kamatoztathatták. Apró kezek 
varázsolták tisztává a csoportszobákat. Pókhálóztak, 
söprögettek, bútorokat mostak tisztára. 



Önkormányzati felsőoktatási ösztöndíj 
Tájékoztató a főiskolai és egyetemi hallgatók részére, pályázat útján elnyerhető ösztöndíjról 

 

Író – olvasó találkozó 
Október 2 –án a könyvtárban Nyulász Péter íróval találkozhattak 
a tanulók.  
Az író először bemutatta verses és találós kérdéses könyveit, 
amelyeket a fiatalabb korosztálynak készített. Ezután a Helka- 
trilógia keletkezési körülményeit mesélte el. 
Előadását szereposztásos felolvasás és a regényből készült 
rádiójátékkal kísért képregény vetítés is színesítette. 
Befejezésül a BerGer Szimat Szolgálat című gyerekeknek írt 
detektívsorozatáról is beszélt. 
A találkozót könyvdedikálás és személyes beszélgetés zárta. 

Halissuli tábor 
A nyári szünet végén a nagykanizsai Halis István 

Városi Könyvtárban jártunk, ahol felfedezhettük a 
különböző könyveket és sok élménnyel 
gazdagodtunk. Különböző sportágakat próbálhattunk 
ki, mint gólyalábazás, csörgőlabda és darts. 
Bemutatót tartott egy bácsi is, aki eddigi hajós 
élményeit mesélte el. Vak emberekkel is 
találkozhattunk, akik arról meséltek nekünk, hogy ők 
hogy tudják feldolgozni és megélni a vakságot.  
A városi tévébe is ellátogattunk, majd sétát tettünk a 
városban, megismerkedve a legfontosabb 
nevezetességekkel, a vasútállomáson megtekintettük 
a régi mozdonyokat. A könyvtárban a 
foglalkozásokon sokat Azoloztunk, ezzel is elmélyítve 
a könyvekről szerzett ismereteinket. 
Befejezésül egy parasztházban jártunk Kisrécsén, 
ahol régi népszokásokkal ismerkedtünk meg, 
különféle használati tárgyakat mutattak be nekünk, 
és még pónilovat is simogathattunk. A táborban 
mindenki nagyon jól érezte magát. 
Bogdán Krisztina 7.a 
 

A népmese napja 
Szeptember 30-án a könyvtárban egy mesevetélkedő 

keretében emlékeztünk meg Benedek Elek születésének 
160., halálának 90. évfordulójáról és A magyar népmese 
napjáról. A versenyen minden évfolyam és osztály 
képviseltette magát: a tanulók négy-ötfős vegyes 
csapatokban dolgoztak.  
A gyerekeknek sokféle érdekes mesével kapcsolatos 
feladatot kellett megoldani, mint például: Benedek Elek-
idézet megfejtése, mese felismerése kép alapján, szereplők 
és mesék párosítása, keresztrejtvény. A vetélkedő végén 
minden résztvevő könyvjelzőt kapott ajándékba. 
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Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
ismét meghirdeti főiskolai és egyetemi hallgatók 
ösztöndíj pályázatát. 
A pályázók köre: 

Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási intézmény-
ben (egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott 
vagy költségtérítéses nappali és levelező tagozaton 
tanulmányokat folytató, első diplomájukat szerző 
hallgatók, akik saját maguk és családjuk életvitelsze-
rűen 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 ta-
nulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett tantárgyi 
vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,8, 
abban az esetben 10.000 Ft a felsőoktatási ösztöndíj 
havi összege. 
A kérelmeket 2019. október 15-ig  a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal, igazgatási ügyintézőjéhez 
(8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda, tel.: 00 (36 93) 
386-017/16. mellék, e-mail: gyamugy@zalakomar.hu)  
kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
 

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Ön-
kormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők Za-
lakomár nagyközség honlapjáról. 



Önkormányzati választások 2019. 
Tisztelt Választópolgárok! 

2019. október 13-án kerül sor a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek megválasztására. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. 
évi választásán a választópolgárok döntenek a helyi 
képviselő-testület összetételéről, a polgármester személyéről, 
illetve a megyei közgyűlés tagjairól, akiket öt évre 
választanak meg.  
1. A települési önkormányzati képviselők választása 
A helyi önkormányzati képviselőket a település 
választópolgárai úgynevezett kislistán választják meg, azaz a 
szavazáskor a szavazólapon a választópolgár akár egy, akár 
több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány 
mandátum a településen kiosztható. (Zalakomár nagyközség 
esetében 6 fő). A megválasztott képviselők azok a jelöltek 
lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a 
legtöbb szavazatot kapták. 
2. A polgármester választása 
A polgármestert a választópolgárok közvetlenül választják. 
A választópolgár érvényesen csak egy jelöltre szavazhat. Az 
a jelölt lesz a település polgármestere, aki a legtöbb 
szavazatot kapta.  
A Zalakomári Helyi Választási Bizottság  Zalakomár 
Nagyközségben 2 polgármester jelöltet és 11 képviselő 
jelöltet vett nyilvántartásba a jelölésre nyitva álló határidőn 
belül 2019. szeptember 9-én 16 óráig. 
A jelöltek a szavazólapokon – a HVB általi sorsolás 
eredményeképpen- az alábbi sorrendben fognak szerepelni. 
Polgármester jelöltek: 
1. Csárdi Tamás (főállásban kívánja a tisztséget ellátni)- 
független jelölt 
2. Horváth József (főállásban kívánja a tisztséget ellátni)- 
független jelölt 
Képviselő jelöltek: 
1. Matyovszky Zsoltné – független jelölt 
2. Druskóczi Ferenc- független jelölt 
3. Baranyai Attila- független jelölt 
4. Tóth-Pajor Szabolcs- független jelölt 
5. Hatos Tibor István- független jelölt 
6. Hajmásiné Török Gyöngyi- független jelölt 
7. Marton László- független jelölt 
8. Nagy Gábor-független jelölt 
9. Csizmadia László- független jelölt 
10. Marton Józsefné- független jelölt 
11. Varga Szabolcs- független jelölt 
3. A megyei közgyűlés tagjainak választása 
A megyei közgyűlés tagjainak választása alkalmával a 
megye alkot egy választókerületet, melynek azonban nem 
része a megyei jogú város. Így tehát a megyei jogú városban 
lakóhellyel rendelkező választópolgárok nem vesznek részt a 
megyei közgyűlés tagjainak választásában. 
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok 
megyei listán választják.  
A megyei listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, 
hogy a választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül 
egyet választ. A megyei listák a leadott szavazatok 
arányában jutnak mandátumhoz. 
 
 
 

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
VÁLASZTÁSA 

2019. október 13-án a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásával azonos napon, a Nektv. 
szerinti tizenhárom nemzetiséghez tartozó 
választópolgárok megválasztják a települési, területi és az 
országos nemzetiségi önkormányzatok képviselőit is.  
A Nemzeti Választási Bizottság a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választását kizárólag azokon a 
településeken tűzte ki - köztük Zalakomár településen is 
roma nemzetiségi választást-, ahol a 2011. évi 
népszámlálás adatai alapján az adott nemzetiséghez 
tartózó személyek száma legalább 25 fő. 
A NVB a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választását azokban a megyékben, illetve a fővárosban 
tűzte ki, ahol a megyében/fővárosban a kitűzött települési 
választások száma legalább tíz volt. 
Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választásának kitűzését a jogalkotó nem köti külön feltétel 
teljesüléséhez, az minden nemzetiség tekintetében 
kitűzésre került. 
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a 
választópolgár gyakorolhatja választójogát, aki 2019. 
szeptember 27-én 16.00 óráig kérte, hogy valamely 
nemzetiség névjegyzékébe felvegyék. 
A Zalakomári Helyi Választási Bizottság, Zalakomár 
Nagyközségben 10 nemzetiségi képviselő-jelöltet vett 
nyilvántartásba. A jelöltek a szavazólapokon – a HVB 
általi sorsolás eredményeképpen- az alábbi sorrendben 
fognak szerepelni. 
1. Bogdán Krisztián Krisztofer- Anosztru Országos 

Cigány Egyesület 
2. Bogdán Tamás- Anosztru Országos Cigány 

Egyesület 
3. Bogdán Tibor (1990.) - LUNGO DROM 
4. Kovács Éva- LUNGO DROM 
5. Bogdán Ferenc- Anosztru Országos Cigány 

Egyesület 
6. Kovács Erika- LUNGO DROM 
7. Baranyainé Horváth Anett- LUNGO DROM 
8. Horváthné Madarász Júlia- LUNGO DROM 
9. Bogdán Tibor (1989.)- LUNGO DROM 
10. Szefcsik Péter- Anosztru Országos Cigány 

Egyesület 
Szavazáskor a szavazólapon a választópolgár akár egy, 
akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány 
mandátum a településen kiosztható. Zalakomár 
nagyközségben a megválasztható nemzetiségi képviselők 
száma: 5 fő. A megválasztott nemzetiségi képviselők azok 
a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma 
szerint a legtöbb szavazatot kapták. 
A szavazás helye: Zalakomár, Művelődési Ház (Petőfi u. 
9.) 001. számú szavazókör, 
Zalakomár, Polgármesteri Hivatal (Tavasz u. 13.) 002. 
számú szavazókör 
Zalakomár, Idősek klubja (Fő u. 2.) 003. számú szavazókör 

 Helyi Választási Iroda 
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Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és a 
Zalakomári Művelődési Ház az „Aradi 13” emlékére 
faültetésre invitálta október 4-én délután a falu lakóit. 
A megemlékezés keretében Csárdi Tamás polgármester 
beszéde után a művelődési ház udvarán tarka levelű 
japán fűz csemetéket ültettek a 170. évfordulón. 
Végezetül minden kis fára felkerült egy-egy 
honvédtiszt neve, és az utolsó mondata – mementóul. 

Október 6-án, vasárnap pedig gyertyagyújtással 
emlékeztünk az 1849-es szabadságharc hőseire. 
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Gyertyagyújtás és 
faültetés az Aradi 13 
emlékére 

FELHÍVÁS és VERSENYKIÍRÁS 
balatonmagyaródi ,, IV. SÜTI FESZTIVÁL” 

A balatonmagyaródi Kis-Balaton Alapítvány 
meghirdeti az édes, sós sütemények, illetve a torták 
versenyét, a „ IV. Süti Fesztivált ”.  Felhívással 
fordulunk minden zalakomári lakóhoz is, hogy egy 
szórakoztató verseny keretében eldönthessük, hogy kié 
lesz az év legfinomabb süteménye! Kérem, 
jelentkezzenek a versenyre Önök is! 
A verseny helyszíne:  Balatonmagyaródi Művelődési 
Ház, Időpontja: 2019. október 26. (szombat) 14.30 órai 
kezdéssel 
Nevezni és indulni a következő versenyszámban lehet: 1 
vagy akár több féle, édes, sós sütemény illetve torta 
készíthető. 
Nincs korlátozva a jelentkezők, nevezők létszáma. 
Gyerekek jelentkezését is szívesen várjuk 14 éves 
korig! 
Nevezési határidő: 2019. október 25. (péntek)   
A rendezvényre való jelentkezés, és további 
információ: Erdősné Szép Ágnes – Balatonmagyaród, 
Petőfi u. 28., Tel.: 06-30/389-42-20, Koósné Herczeg 
Mónika – Balatonmagyaród, Petőfi u. 191., Tel.: 06-
30/560-97-09 
Mindenkit szeretettel vár a Kis-Balaton Alapítvány 
csapata 

 


