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Ingyenes villanyóra csere    

                               3. oldal          

Augusztus 20:  az ünnep 
története             2. oldal 
 

Istentisztelet és kiállítás 
megnyitás          1. oldal 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  

Pályázati feltétel:  

középfokú oktatási intézményben, nappali oktatás munkarendje szerint tanulói 
jogviszonnyal rendelkező diák jogosult rá, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
400 %-át (2022- ben 114.000 Ft)  

KÖZLEKEDÉSI ÉVES TANULÓBÉRLET TÁMOGATÁS 

 

A kérelemhez csatolandó 
igazolások:  

a) munkaviszonyban állók 
esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap nettó 
átlagkeresetéről szóló 
munkáltatói igazolás  

b) munkanélküli ellátásról a 
kérelem benyújtását megelőző 
hó- napban folyósított ellátás 
igazoló szelvény, vagy utolsó 
havi bankszámla kivonat, 
ennek hiányában a munkaügyi 
kirendeltség által kiállított 
igazolás, határozat  

c) a társadalombiztosítás 
keretében folyósított ellátások 
eseté- ben a kérelem 
benyújtását megelőző 
hónapban kifizetett ellátás 
igazoló szelvény, ennek 
hiányában az utolsó havi 
bankszámla kivonat,  

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális 
gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározott 
feltételrendszer alapján támogatja a vidéken tanuló diákok közlekedési éves 
tanulóbérletének megvásárlását. (továbbiakban: bérlettámogatás).  

A kérelmeket 2022. augusztus 22. és 2022. szeptember 5. napja között 
lehet benyújtani a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nagykorú gyermek 
által.  

 

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások eseté- ben a kérelem 
benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában 
az utolsó havi bankszámla kivonat,  

d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jövedelem 
esetében az illetékes NAV igazolás, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év 
személyi jövedelemadó alapjáról  

e) iskolalátogatási igazolás, megjelölve a tanulmányok várható végét  

f) az éves tanulóbérlet megvásárlását igazoló számla (gyermek/ szülő nevére 
kiállítva) illetve az éves bérlet fénymásolata.  

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 
portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról. A kérelmeket 
a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös Önkormányzati  Hivatal  
igazgatási  ügyintézőjéhez  kell  eljuttatni,  ügyfélfogadási  időben. 

 

 Ünnepi istentiszteletre várjuk a falu lakóit 2022. 08. 21-én (vasárnap) 9,00 órakor 

 a komárvárosi Idősek Klubja udvarára. 

A szertartás után Fodor Balázs diakónus  megszenteli a  

„Komárváros egyházi emlékei” elnevezésű szakrális kiállítást. 

A szertartásra és a gyűjtemény megtekintésére mindenkit szeretettel várunk! 

Sport: Eredményes utánpótlás 

nevelés                      4. oldal 
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Az 1867-es kiegyezést követően az ünnep visszanyerte régi fényét, 

majd 1891-ben Ferenc József az ipari munkások számára is mun-

kaszüneti nappá nyilvánította, 1895-ben pedig a belügyminiszter el-

rendelte a középületek fellobogózását címeres zászlóval. 

A két világháború között az ünneplés kiegészült az össznemzeti 

célkitűzésre, a Szent István-i (Trianon előtti) Magyarország vissza-

állítására való folyamatos emlékeztetéssel. Augusztus 20. 1945-ig 

nemzeti ünnep volt, ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként 

még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. István ereklyéjét a Szent 

Koronával együtt a második világháború végén a nyilasok Nyugatra 

szállították. A Szent Jobbot 1945. augusztus 18-án hozták vissza 

Ausztriából Budapestre, és 1947-ig ismét szereplője volt a Szent 

István-napi ünnepnek. (A Szent Korona csak 1978-ban került vissza 

az Egyesült Államokból.) 

A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti 

tartalma miatt nem volt vállalható, de teljes megszüntetését vagy 

jelentéktelenné süllyesztését sem látta célszerűnek, és ahogy az a 

tisztán vallási ünnepek egy részével történt, inkább tartalmilag 

újította meg. Először az új kenyér ünnepének nevezték el 

augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését mint új - 

szocialista - államalapítást, 1949. augusztus 20-ra időzítették. 

Ezután 1949-1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként 

ünnepelték. 1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a 

Népköztársaság ünnepévé is nyilvánította. 

A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 

óta ennek megfelelően rendezik meg a Szent Jobb-körmenetet. 

Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg: 

az első szabad választáson létrejött Országgyűlés 1991. március 5-i 

döntése a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 

23. - közül Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság hiva-

talos állami ünnepe rangjára. 

Magyarországon augusztus 20. napja az államalapítás és ál-

lamalapító Szent István király emlékének nemzeti ünnepe.  

A hagyományoknak megfelelően, az ünnep elmaradhatatlan 

része Magyarország lobogójának felvonása, a honvédtisztek 

avatása a Kossuth téren, az esti tűzijáték a Duna-parton, vala-

mint az új kenyér és az ország tortájának megkóstolása.  

Forrás: internet Múlt-kor történelmi magazin 

 

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar 

ünnepnap: Szent István király napja, a 

keresztény magyar államalapítás, a magyar 

állam ezeréves folytonosságának emléknapja. 

Uralkodása idején I. István még augusztus 15-

ét, Nagyboldogasszony napját avatta 

ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a 

királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete 

végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel 

az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő 

maga is azon a napon halt meg. 

Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-

ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájá-

rulásával oltárra emeltette I. István (illetve még abban az év-

ben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfe-

hérvári Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. 

I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve egyházi 

ünnepként élt tovább e nap. István kultusza ugyan bajor és 

német városokban, valamint Namurben és Monte 

Cassinóban is elterjedt, de az egyetemes egyház nevében 

csak 1686-ban XI. Ince pápa nyilvánította szentté. A pápa 

akkor elrendelte, hogy Buda vára töröktől való visszafoglalá-

sának évfordulóján az egész katolikus világ évente emlékez-

zen meg Szent István ünnepéről, amelyet az egyetemes 

egyház augusztus 16-án tart. 

1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ün-

nepek számát, s így a Szent István-nap kimaradt az ünnepek 

sorából. Mária Terézia (1740-1780) ismét elrendelte a Szent 

István-nap megtartását, sőt azt nemzeti ünnepként a naptá-

rakba is felvétette. 1771-ben ő hozatta Bécsbe, majd Budára 

István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, amelyet ez időtől 

körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án. 

István ereklyéjét a legenda szerint 1083-as szentté emelése-

kor épen találták a koporsójában, s már az 1222-es Arany-

bulla is törvénybe iktatta tiszteletét. Valószínűleg a tatárjárás 

vagy a török idők alatt veszett el, később (1590 körül) a 

raguzai (dubrovniki) dominikánus kolostorban találtak rá, ta-

lán még IV. Béla vitette oda menekülése során. (A Szent 

Jobbot - amelynek ezüst ereklyetartóját 1862-ben készítették 

- ma Budapesten a Szent István-bazilikában őrzik.) 

Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem 

tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a 

független magyar állam szimbóluma volt. Először 1860-ban 

ünnepelhették meg a napot, amely országszerte nemzeti 

tüntetéssé vált.  
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Az erjedés befejeződésére utal, ha a cefre már nem édes,  kicsit 
kiérzik belőle az alkohol és savanykás az íze. Ezután lehetőleg 
azonnal főzzük le a cefrét, így elkerüljük az aroma veszteséget. 
Ha mégis tárolnunk kell, akkor legyen színültig a hordó, 
légmentesen zárjuk le és tároljuk minél hűvösebb helyen a 
lefőzésig.                                                                                                                                                    
Az elkészült pálinkát érlelni kell, kb. 3-4 hónap alatt teljesedik 
ki az ízvilága, múlik el a karcos, nyers jellege.  Lehetőleg 
üvegballonban tároljuk kb. 3/4-ig töltve a ballont, hogy 
levegőzni tudjon. Az érés során 2-3 fokot veszít a szeszfokából 
ez természetes jelenség. 

 

                                            

 

Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 
Érdekességek a pálinka készítés rejtelmeiről.                                                                                                   

 
A pálinka 100%-ban gyümölcsből készült párlat, 
semmilyen adalékanyagot nem tartalmazhat, 
répacukrot és mézet sem.                                                                                                                                       
A jó minőségű, a gyümölcs jellegét magán hordozó 
pálinkát csak fogyasztásra érett, egészséges 
gyümölcsből lehet készíteni. A lefőzhető párlat 
mennyisége a cukortartalomtól függ, az íz és aroma 
pedig a gyümölcs fajtától és az érési fokától.                                                                                                       
 
A cefrébe szánt gyümölcs legyen tiszta, érett, hibától 
mentes, távolítsuk el a rothadt, éretlen, penészes 
darabokat . Legalkalmasabb az a termés  amely már 
leszakadt a fáról, de még nem esett a földre.                                                                                                                                                                            
A minőségi pálinka készítéséhez az első lépés a 
minőségi cefre készítése. Ez a legfontosabb folyamat, 
ezen múlik a párlat minőségének  90 %-a.  Cefrézésre 
a legjobb az olyan helyiség ahol folyamatosan 
legalább 20 C körüli hőmérséklete tudunk 
biztosítani, ha ugyanis hosszabb ideig 15 fok alá 
süllyed a hőmérséklet, leállhat az erjedés. Ha túl 
meleg van, akkor viszont megecetesedhet a cefre.   
 
Mossuk  meg a gyümölcsöket  különösen ügyeljünk 
arra, hogy a cefrébe ne kerüljön talajjal szennyezett 
gyümölcs, mert ez fogyaszthatatlan szúrós szagú 
csípős ízű, párlatot eredményezhet .             
A gyümölcsöket aprítsuk fel, ezzel segítjük az 
erjedést . Az aprítás történhet kézzel, szecskázóval, 
gyümölcsaprítóval, szőlődarálóval. A csonthéjasok 
magját el kell távolítani, ezt lehet kézzel, vagy a 
gyümölcshúst olyan ritka lyukú rostán áttörve,  amin 
a magok nem férnek át. 

A cefrét egy kellően nagy zárható edényben 
gyűjtjük.                                                                                                                          
A birs, alma, körte magas pektin tartalmú ezért 
nehezen eresztenek levet, így nehézkesebb az 
erjedésük is és a kihozatal sem olyan jó, mint pl. a 
barack vagy a szilvacefre esetében. Ezt lehet segíteni 
ún. pektinbontó enzim hozzáadásával  Ha ilyet nem 
tudunk, vagy nem akarunk használni akkor a túl 
kemény húsú gyümölcsöt kicsit előfőzhetjük, majd 
utána  zúzzuk össze.  Különösen igaz ez a birsre.                                                                                                                                                                       
A cefrés hordót kb  3/4-ig töltötsük cefrével. Ekkor 
lezárjuk, de nem teljesen szorosan, mert az 
erjedéskor CO2 keletkezik.  Az erjedés megindulása 
után  bunda keletkezik a cefre tetején, ezt minden 
nap nyomjuk le a cefrébe, és óvatosan keverjük át a 
cefrét. A lényeg, hogy a cefre tetején képződő CO2 
párna megmaradjon, mert ez védi a cefrét a 
levegőtől. 
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Utánpótlás bajnoki cím 

 Zalakomár labdarúgó csapatai jól szerepeltek az 
elmúlt bajnoki versenyeken.  

A szakosztály felnőtt csapata a megyei I. osztályban 
7. helyezést, U19-es csapata 6. helyezést, U14-es és 
U13-as csapatai pedig első helyezést értek el a 
2021/2022-es bajnoki szezonban.      

Ezek az eredmények település és megyei szinten is 
nagyon jónak mondhatóak, mivel a sport területén is 
tapasztalható, hogy a fiatalokat egyre nehezebb a 
mozgás irányába terelni. 

Bár az egyesület vezetői sok munkát fektettek, 
fektetnek a helyi fiatalok sport iránti szeretetének 
növelésébe, egyre nehezebb életben tartani az amatőr 
sportot, mind településünkön, mind országos szinten! 

Egy reményforrás lehet a 14 évesek csapatának 
bajnoki címe, amely nagy öröm az egyesületnek, 
mivel az utánpótlás nevelésben lehet némi jövőkép! 

 
Flexibil-top - Zalakomár ESE  

2021/2022 megyei I. osztály U14 labdarúgó 
bajnokcsapata. 

 

Felső sor (balról jobbra): Tóth-Pajor Szabolcs (edző) 
Horváth Krisztofer, Horváth József, Horváth Máté, 

Tinó Patrik, Romhányi Krisztián, Kovács Ákos. 

Alsó sor: Horváth Erik, Andrasek Ervin, Horváth 
Zalán, Szabó Kristóf, Tinó Lionel, Bogdán László. 

A képről hiányzik: Kovács Krisztián, Szefcsik Róbert. 

 

 

 

 

PROGRAMOK A KÖZELJÖVŐBEN  
A MŰVELŐDÉSI HÁZ 

SZERVEZÉSÉBEN 
 2022. 09. 02.  13,00-19,00     

„Kincsek a Kincsesház udvarán”   
Kismesterségek bemutatója  
Helyszín: Kincses Ház  Zalakomár Ady u. 2.  

 2022. 09. 24. Szüreti felvonulás 

A programokról bővebben a Zalakomári Művelődési Ház 
Facebook oldalán, plakátokon, a Komári Hírmondó 
szeptemberi számában


