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KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  

Szűrőbuszok Zalakomárban             
2. oldal 

 

Egyszeri támogatások 
             3. oldal 

 

Óvodai események 
 4. oldal 

Sporthírek, álláshirdetés 
 6. oldal 

ÚJABB HELYSZÍNEN 
FOLYTATÓDNAK A 

JÁRDAFELÚJÍTÁSOK 
2020. évi közmunka programunkban új utcában, a Kossuth 

utcában folytatódik a térkövezés. 

Szeptember végén egy kisebb szakasz kivételével (melyhez 

későbbiekben térünk vissza) elkészült a teljes Petőfi utca 

felújítása. Továbbra is az az önkormányzat célja, hogy 

településünk minden járdája megújulhasson az elkövetkezendő 

években. 

A felújítások egyik legnagyobb projektje a Kossuth utca. Annak 

érdekében, hogy a lakosságnak a lehető legkisebb 

kellemetlenséget okozzunk az építkezés során, a régi járda bontása 

és építése együtt halad. 

NINCS KIMUTATHATÓ COVID-19 
VÍRUS A ZALAKOMÁRI SZENNYVÍZBEN 

A szennyvíz vizsgálatával lehetővé válik a vírus 

terjedésének nyomon követése nagyobb közösségekben, 

akár teljes településen. A nagy érzékenységű vizsgálat 

segítségével a járványhullám megugrása akár a nagyszámú 

klinikai tünetet mutató esetek megjelenése előtt előre 

jelezhető. A szennyvízben kimutatható 

koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes 

megbetegedések számának növekedését. 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata az elmúlt héten 

mintát vetetett és megvizsgáltatta a Zalakomári 

Szennyvíztisztitó telepén lévő szennyvizet és a 

laboratóriumban elvégzett mérések alapján a Covid-19 

vírus nem mutatható ki. Ez mindenképpen jó hír, azonban 

továbbra is nagyon fontos a fegyelmezett magatartás és a 

járványügyi szabályok betartása. 
 

OKTÓBER 23. 
Évről évre megemlékezünk a szabadságukért 

harcba szálló forradalmárokról és a megtorlás 

áldozatiról. Ez a hagyomány az idei évben sem 

lehet másként. Ez az ősz egy kicsit más… 

Ebben az évben minden egy kicsit 

más…Zalakomár Önkormányzatának udvarán áll 

az 1956-os emlékmű a hősök dicsőségére. Ide 

hívjuk Önöket, hogy egy szál virággal, vagy az 

emlékezés gyertyájával tisztelegjenek a mártírok 

emléke előtt. 

Erre 2020.október 23-án 8:00 órától 19:00 óráig 

lesz lehetőség az 56-os emlékműnél. 

A megemlékezéshez mécseseket a helyszínen 

biztosítunk. 

„Téged, ki ezt a drága élted hazádért így adtad oda, 

amíg magyar él a földön: nem felejtünk el soha!” 

Szentkúti Ferenc- Hősköltemény egy pesti srácról 
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Zalakomárban jártak a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ szűrőbuszai 
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Szűrőbuszokkal az egészségért 

Szeptember utolsó hetében megérkez-
tek településünkre a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ szűrőbuszai. 
Szeptember 23-án és 24-én 10 órától 18 óráig 
az Önkormányzati Hivatal udvarán állomá-
sozó buszokon lehetőség volt nőgyógyászati 
méhnyakszűrésre, fül-orr gégészeti vizsgá-
latra, kardiológiai szűrésre, stroke szűrésre, 
általános állapotfelmérésre, életmód tanács-
adásra és az arra jogosultak számára a vas-
tagbélszűrési mintavételi csomagok átvéte-
lére. Az ingyenesen igénybe vehető szűrése-
ken településünkről több mint 100 fő jelent 
meg, így a program sikeresnek bizonyult.  
 

 

Szociális célú tűzifa támogatás 
A belügyminiszter döntött a Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 
évi LXXI. törvény 3. melléklet I.8. pont „A tele-
pülési önkormányzatok szociális célú tüzelő-
anyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” 
jogcím alapján nyújtható szociális célú tűzifa-
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásá-
ról. A döntés alapján Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzata 2020. évben 266 m3 jóváha-
gyott tűzifa mennyiség beszerzésére jogosult, 
ennek keretében 5.405.120 Ft összegű támoga-
tásban részesült.  
Ezzel kapcsolatosan a Képviselő-testület 
2020.09.28-i ülésén a 10/2020. (IX.30.) „A szoci-
ális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támo-
gatásról” szóló rendeletét megalkotta. A rende-
let hatálya kiterjed a szociális gondoskodás he-
lyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkor-
mányzati rendeletben meghatározott szemé-
lyekre. A rendeletben szabályozott támogatás 
megállapítására a szociális gondoskodás helyi 
szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormány-
zati rendeletben foglalt eljárási rendelkezéseket 
kell alkalmazni. 
A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez 
szükséges tűzifa biztosításához természetbeni 
ellátás formájában támogatás nyújtható.  

 

Elsősorban az a háztartás részesíthető természetbeni ellátásként ad-
ható szociális célú tűzifa támogatásban, ahol  
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadé-
kára jogosult, vagy a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 
3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet szerinti települési támoga-
tásra (e támogatások közül különösen lakhatási támogatásra) jogo-
sult személy él, 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket nevelnek,  
c) valamint ahol létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethely-
zetbe kerültek, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan 
fennálló létfenntartási problémákkal küzdenek, feltéve, ha a kérel-
mező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-
át, egyedül élő esetén a 300 %-át, vagyona nincs és a lakásának fű-
tését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.  
A szociális célú tűzifa támogatásról, a jogosulatlanul és rosszhisze-
műen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve 
méltányosságból történő elengedéséről a Képviselő-testület jogosult 
dönteni. Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy 
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek 
és családok számától. A támogatás iránti kérelmet a Zalakomári Kö-
zös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani a „Kérelem rendkí-
vüli települési támogatás (szociális tűzifa) megállapításához” elne-
vezésű formanyomtatványon 2020. november 6. napjáig. 
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GYERMEKEK 
RÉSZÉRE 

NYUGDÍJASOK 
RÉSZÉRE 
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EGYSZERI TÁMOGATÁS 
AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a nyugdíjasok és 

családok növekvő anyagi terheinek csökkentésére 
támogatást hozott létre 2020 évben is! 

 

Önkormányzatunk 2020. évben a Zalakomárban 
egy éve állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Zalakomár nagyközségben élő 16 
év alatti gyermekek és a 25 évesnél fiatalabb, önálló 
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató 
gyermekek és a korhatárra való tekintet nélkül a 
tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos gyermekek 
támogatására gyermekenként egyszeri 14.000 
forint pénzbeli támogatást nyújt, amennyiben 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 500%-át. 
A kérelmeket a gyermekek törvényes képviselője 
nyújthatja be, a hivatalban kapott kérelem 
nyomtatványon. A 16 évesnél idősebb gyermek(ek) 
esetében a kérelemhez csatolni kell az 
iskolalátogatási igazolást is, amely igazolja, hogy a 
gyermek nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytat.  

 

A támogatási kérelmet 2020. november 6-ig lehet beadni a Zalakomári Közös Önkormányzati 

Hivatal 9. számú irodájába ügyfélfogadási időben. Hétfőn és pénteken 9 – 12 óra között, szerdán 

13 – 17 óra között. 

Az egyszeri támogatás a kérelmek beérkezését követő feldolgozás után, 
2020. decemberében kerül kifizetésre! 

 

Önkormányzatunk 2020. évben 14.000 
forint egyszeri pénzbeli támogatásban 
részesíti azokat a Zalakomárban egy éve 
állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Zalakomár 
nagyközségben élő öregségi, ill. 
rokkantsági nyugdíjban, valamint az 
időskorúak járadékában részesülő 
személyeket, aki(k)nek az egy főre jutó 
havi nyugdíja/ellátása nem haladja meg az 
199.500 Ft-ot. A kérelmet személyesen 
vagy meghatalmazott útján lehet 
benyújtani a hivatalban kapott kérelem 
nyomtatványon. 

A támogatás megállapításához az 
öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, 
nyugdíjszerű ellátás, valamint időskorúak 
járadéka összegének igazolását (NYUFIG 
éves zöld igazolása vagy a Magyar 
Államkincstár ill. Járási Hivatal igazolása) 
csatolni szükséges 
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ÓVODAI ESEMÉNYEK 
TAKARÍTÁS VILÁGNAPJA 

Ezt követően lehetőséget kaptak kipróbálni a söprést, 
portalanítást, pókhálózást és porszívózást is. A szorgal-
mas gyermekkezeknek köszönhetően tisztábbak lettek a 
csoportszobák és óvodánk aulája is. A környezetünk 
tisztán tartásából nem maradhatott ki az óvoda udvara 
sem. A szép őszi időjárás megengedte, hogy az avar ösz-
szegyűjtésében is aktívan részt vegyenek óvodásaink. 
Reményeink szerint a gyermekek a környezetvédelem 
nagyköveteivé válnak majd a jövőben. 

SZEPTEMBERI ÉLMÉNYEK 

Már-már hagyományosnak mondható szü-
reten vettek részt Méhecske csoportos gyerme-
keink Gyurókovics Imréné, Szilvi néninél. 
A hagyományok felelevenítése közben szorgos kis 
kezek szedték, szemezték, préselték a szőlőt. Munka 
közben felelevenítettük őszi verseinket, énekeinket. 
A finom must kortyolgatása közben az egészséges 
táplálkozás fontosságáról is beszélgettünk. 
A gyönyörű őszi napsütésben egy aktív, tartalmas 
délelőttöt töltöttünk együtt. 
A Szent Mihály –napi vásárt is nagy izgalommal 
várták Méhecskéink. A vásárfia készítése közben 
ügyesedett kezük, fejlődött finommotorikájuk. A 
vásári játékok, énekek vidámságot loptak délelőt-
tünkbe. A megvásárolt portékáért „pacsi”-val fizet-
tek, így a számlálást is gyakorolhatták. 
Fontosnak tartjuk a régi hagyományok, szokások 
megőrzését, hiszen általuk a fiatal generáció identi-
tását a magyarsághoz való kötődését is erősítjük. 

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 
A KÖNYVTÁRBAN 

 Az Országos Könyvtári Napok keretében író-ol-
vasó találkozót rendeztek a könyvtárban, amelyen 
Vig Balázs mesekönyvíró mutatkozott be. 
Az interaktív előadást a negyedik évfolyamosok tekin-
tették meg. Az író legnépszerűbb meseregényeiből olva-
sott fel részleteket és játékos feladatokkal szórakoztatta 
a gyerekeket. A könyvbemutatót vásárlás és dedikálás 
zárta. 
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Az ENSZ a Környezetvédelmi Programjához 
(UNEP) kapcsolódó takarítási világnapon arra 
buzdítja a Föld lakóit, hogy tisztítsák meg, vará-
zsolják élhetőbbé a környezetüket, és az ered-
ményt hosszú távon őrizzék meg. 
A fent említett programhoz minden nevelési évben 
csatlakozik a mi óvodánk is. 2020. szeptember 30-án a 
környezetünk tisztán tartásáról szólt a délelőtt. Az 
óvodapedagógusok először ismertették a gyermekek-
kel a környezetvédelem fontosságát, a szelektív sze-
métgyűjtés módját, továbbá felhívták a figyelmüket a 
takarítóeszközök helyes, balesetmentes használatára. 



ISKOLAI ESEMÉNYEK 
MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR 

NÉPMESE NAPJÁRÓL 
 Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy szeptem-

ber 30-án, Benedek Elek meseíró születésnapján 
programokat szervezünk a könyvtárban. 
Idén rendhagyó módon a személyes mesemondást és 
felolvasást feladatlap kitöltésével váltottuk ki, ame-
lyet egyénileg, illetve osztályonként közösen lehetett 
elkészíteni. A feladatok között szerepelt többek kö-
zött mesecímek kitalálása, mesegyűjtők és művek, 
szómagyarázatok, valamint mesealkotás megadott 
szavak felhasználásával. A kitöltésben harmadik év-
folyamtól nyolcadikig szinte minden osztály részt 
vett.  A feladatok megoldásában legeredményeseb-
ben a 4.b és az 5.a. osztályok szerepeltek. 
Meseírásban pedig az 5.a és a 8.a osztályosok érték el 
a legjobb eredményt. Az első-második évfolyamosok 
népmeseképeket raktak ki összevágott darabokból és 
népmese-illusztrációkat készítettek, melyek a könyv-
tárban kerültek kiállításra. 
 „NE CSAK ÉSSZEL, SZÍVVEL 

SZERESS!” – IRODALMI VETÉLKEDŐ 
NÓGRÁDI GÁBOR MŰVEIBŐL 

Még áprilisban hirdetett a Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár Nógrádi Gábor író tiszteletére vetél-
kedőt a Zala megyében élők részére. 
A vetélkedő két fordulóból állt: egy online, írásos for-
dulóból, amely az író életével és munkásságával kap-
csolatos feladatlapot tartalmazott. A feladatlapot má-
jus végéig kellett elkészíteni és visszaküldeni.  
Szeptemberben Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtárban került sor a második fordulóra, a 
szóbeli megmérettetésre, amelyen a zalakomári csapat 
(tagjai: Bogdán Krisztina; Perényi Ildikó és Bencze 
Margit) második helyezést ért el.  
 

ÁLOMPATAK - PATAKUNK, 
MINT IDEÁLIS ÉLŐHELY 

 

A Somssich Antal Általános Iskola diákjai im-
már harmadik alkalommal vettek részt a BISEL 
versenyen, amelynek meghirdetője az Agrármi-
nisztérium volt. 
Mindhárom csapatunk döntőbe jutott. Több mint 100 
iskola, 200 csapata szerepelt a megmérettetésen. A bio-
lógiai vizsgálatok a vízfolyások minősítésére fókuszál-
tak. Képet kaptunk a vízfolyások tisztaságáról, ökoló-
giai állapotáról, a benne található élővilágról. 
A BISEL könnyen tananyagba illeszthető, aktív módon 
integrálja a rendszert és a humánökológiát. A három-
fordulós verseny összetett feladatokat rótt a tanulókra 
- BISEL vizsgálat, videó készítése az álom patakról, pla-
kátkészítés a fejlesztési lehetőségekről (tanösvény ki-
alakítása). A fordulókra való felkészülés mellett külön-
böző programokat szerveztünk, melybe bevontunk dol-
gozói közösséget is - zöldhét, patakóra. 
A vízvizsgálatok a nagykanizsai Soós Ernő Laborató-
rium segítségével történtek. Külön köszönet Dr. Etler 
Ottó okleveles vegyészmérnök szakmai segítségéért. 
Iskolánk csapatai a döntőben kibérelték a dobogót, s el-
nyerték a közönségdíjat is. Az ünnepélyes díjátadás a 
Mezőgazdasági Múzeumban volt 2020. október 1-én. 
A csapatok felkészítői Dr. Baloghné Nagy Katalin, Par-
tiné Birnbauer Katalin, Bedenek Gábor pedagógusok 
voltak. 
A siker az intézményi kollektíva és a tanulók együttes 
munkájának a gyümölcse. 
Intézményünk értékes laboratóriumi vizsgálati eszkö-
zökkel gazdagodott az elismerések által. 

Szakáll Tibor - intézményvezető A csapat oklevélben és könyvjutalomban részesült. 
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FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR -  LENTI 
TE SE 1-2 

Győzelemre készült a hazai csapat, de sajnos az 
egyéni hibák megakadályozták, hogy 
Komárban maradjon a 3 pont. Tudtuk hogy ez 
az év nehéz lesz. Gólszerzőnk: Horváth 
Tivadar 

IFI 5:4 Gólszerzőink. Neubauer Kevin(3) Tino 
Roland János (2) 

HORVÁTH MÉH KISKANIZSA - 
FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR  3:5 

A két alsóházi csapat meccsén fontos 3 pontot 
szereztünk. Mindenki tudta, hogy győzni kell 
úgy is álltunk hozzá. A mérközés 83. percében 
sajnálatos esemény történt, egy játékosunk a 
pályán rosszul lett, azóta szerencsére felépült 
és rendben van. Gólszerzőink: Madarász 
Zoltán, Szöke Renátó, Horváth János (3)  

IFI 4:14 Gólszerzőink: Kovács Alex Máté (1), 
Tino Roland János (4), Horváth Tivadar (2), 
Neubauer Antal (3), Tirászi Márk István (2), 
Kovács Dávid (2) 

SEMJÉNHÁZA SE  - FLEXIBIL-TOP 
ZALAKOMÁR 2-0 

A mérközés elsö félidejében szégyenteljes 
teljesítményt nyújtott a csapat. A félidei 
"elbeszélgetés" hasznos volt és a második 
félidőben esély is mutatkozott a pontszerzésre. 
Fontos mérkőzés volt, de egy félidő megfelelő 
hozzáállás nem elég a Megye 1. osztályában. 

IFI 0:11 Gólszerzők: Neubauer Antal (1), Tino 
Roland János (4), Neubauer Kevin (6) 

FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR - 
TECHNOROLL TESKÁND 1:7 

Gólszerzőink: Horváth János 

Erröl a mérkőzésről sokat nem érdemes 
beszélni. Nem volt egy súlycsoportban a két 
csapat. Sajnos a hazai gárda nem tudta pótolni 
hiányzó fontos játékosait. 

IFI 4:4 Gólszerzőink: Tino Roland János (2) 
Kovács Alex Máté (1) 
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ÁLLÁSHIRDETÉS 
A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal állást 
hirdet Településüzemeltetési- hatósági ügyintéző 

munkakör betöltésére. 
A teljes munkaidős közszolgálati jogviszony 2 év határozott 
ideig szól. A pályázat benyújtásának határideje 2020. október 

19. Részletek az alábbi linken érhetőek el: 
https://zalakomar.hu/allas 

   


