
 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                            

 

  

 

 

 

 

  

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Lapja | 2022. szeptember – XII. évf. X. szám 

 

Elkezdődött az új tanév a 

suliban         3. oldal          

Ingyenes lehetőség kutyák 
ivartalanítására      2. oldal 
 

Főiskolások pályázhatnak 
ösztöndíjra          2. oldal 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  
Amit a 2022. évi népszámlálásról tudni 
érdemes 
A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, 
általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés. Az 
egész országban egy időben, azonos 
tartalommal és egységes módszertani alapon 
hajtják végre, kiterjed minden személyre és 
lakásra. A népszámlálás révén pontos és 
részletes képet kaphatunk hazánk népességének 
nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, a 
lakosság egészségi állapotáról, iskolázottságáról, 
foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási 
összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. 
 
A népszámlálás eredményei számos területen 
hasznosulnak – például, adatai megbízható 
alapot nyújtanak a településünket és a szűkebb 
lakókörnyezetünket érintő legfontosabb 
gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések 
előkészítéséhez –, de mindenekelőtt tudni 
érdemes, hogy a magyarországi népszámlálás 
egy globális program része, hiszen a világ 
valamennyi országában tartanak népszámlálást. 
 
A népszámlálás időtartama 

 Október 1. és 16. között önállóan, on-
line módon lehet kitölteni a kérdőíve-
ket (egy erre a célra létrehozott zárt 
rendszerű, online felületen, amelybe 
a felkérő levélben szereplő egyedi, 12 
jegyű belépési kóddal lehet belépni – 
lásd Postai felkérő levél fejezet) 

 Október 17. és november 20. között 
számlálóbiztosok keresik fel azokat a 
háztartásokat, amelyek október 16-ig 
nem töltötték ki online a kérdőívet. 

 November 21. és 28. között a telepü-
lés jegyzőjénél tehetnek ennek eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
azok, akik november 20-ig ezt nem tet-
ték meg. 

 
 

Népszámlálás 2022 általános tájékoztató 

 
A népszámlálás résztvevői 
A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad hazánk 
lakosságáról. Ezért is fontos, hogy a népszámlálásban mindannyian 
részt vegyünk, ami egyébként a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. 
törvény szerint kötelességünk is. 
Kérdőívet kell kitölteni (személyi kérdőív) 
 mindenkiről, aki Magyarországon él 
 azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig kül-

földön tartózkodnak 
 a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyaror-

szágon tartózkodnak. 
A népszámlálás során a lakáskörülményekről (lakáskérdőív) is 
nyilatkozunk. A lakásadatok segítségével pontos képet kaphatunk a 
háztartások lakáskörülményeiről. Összeírásra kerül az ország 
területén minden lakás, lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység, 
közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény. 
 

Postai felkérő levél 
A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld 
szeptember utolsó napjaiban. A felkérő levél nem névre szól, csak a 
lakás címe szerepel a címzésben. Annak érdekében, hogy a felkérő 
levelek minden háztartásba eljussanak, kérjük, még a népszámlálás 
előtt gondoskodjanak arról, hogy házuk falán vagy a 
kerítésen látható legyen a házszám. Továbbá, fontos, hogy 
megőrizzük a felkérőlevelet, ugyanis a felkérő levélben a 
népszámlálásról szóló hasznos információk mellett, egy 12 jegyű 
belépési kód is található, ennek segítségével tudja minden háztartás 
önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet.      A cikk a 2. oldalon folytatódik 

 

Szüreti felvonulás a Műv.Ház 

szervezésében          3. oldal 
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Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága ismét meghirdeti 
főiskolai és egyetemi hallgatók ösztöndíj pályázatát. 
 
A jogosultsági feltételek a korábbi fordulóéval megegyeznek. 
 
A pályázók köre: 
Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási intézményben 
(egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott vagy 
költségtérítéses nappali és levelező tagozaton tanulmányokat 
folytató, első diplomájukat szerző hallgatók, akik saját maguk 
és családjuk életvitelszerűen 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 hivatalosan bejegyzett tantárgyi 
vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,8, abban az 
esetben 10.000 Ft a felsőoktatási ösztöndíj havi összege. 
 
A kérelmeket 2022. 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 Önkormányzati 
Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség 
honlapjáról. 

 

A kérdőívről 
Minden háztartásban ki kell tölteni 
egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet, 
ahányan a lakásban laknak. A népszámlálási kérdőív 
kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 
percet vesz igénybe. 
A kérdőíven az alábbi információk megadását kéri a 
KSH. 
A kérdőív kérdései a személyekre vonatkozóan: 

 név, nem, születési idő, lakcímek, korábbi külföldi 
tartózkodás, állampolgárság, nyelvtudás, nemzeti-
séghez tartozás, anyanyelv, családi, baráti közösség-
ben használt nyelv, vallás, családi állapot, született 
gyermekek száma és születési idejük, a családban be-
töltött szerep (pl. férj, feleség, gyermek), iskolába já-
rás, iskolai és szakmai végzettség, digitális jártasság, 
gazdasági aktivitás (foglalkozás, munkáltató fő tevé-
kenysége, munkavégzés helye), munkavégzéssel, ta-
nulással összefüggő napi közlekedés, egészségi álla-
pot, fogyatékosság. 
A kérdőív kérdései a lakással kapcsolatban: 

 a lakás címe, építési éve, falazata, a lakáshasználat 
formája (pl. rendszeresen, idényszerűen, üres), a la-
kás tulajdoni jellege, helyiségeinek száma, a lakás 
alapterülete, közműellátottsága, felszereltsége, a la-
kásban lakó személyek száma. 

  
A kérdésekre a válaszadás kötelező, de a 
nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti 
közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi 
állapotra és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések 
megválaszolása önkéntes. 
 
Papné Szabó Mónika jegyző 
 

 

 

Népszámlálás 2022 
általános tájékoztató 

 

Tájékoztató a főiskolai és 
egyetemi hallgatók részére, 
pályázat útján elnyerhető 

ösztöndíjról 
 

 

Ingyenes kutyaivartalanítás 

 
Szeptember 29-én érkezik Zalakomárba a 
Mobil műtő állomás, mely a kutyák 
ivartalanítását vállalja. Az ebek lábadozása az 
állomáson történik, mely után hazavihetők.  
 
A program nem csak ivartalanítást, hanem 
külső-, belső parazita mentesítést és chip 
beültetést is tartalmaz. Érdeklődi az alábbi 
telefonszámon lehet: (70) 655-2586 
Jelentkezni az Magyar Máltai 
Szeretetszolgálatnál lehet az Árpád u. 85-ben 
vagy a Zalakomári Önkormányzati 
Hivatalban! 
 
 

mailto:gyamugy@zalakomar.hu
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ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 Tanévnyitó 
  
 Szeptember 1-én megkezdődött a jelenléti oktatás a Somssich 
Antal Általános Iskolában. 
 A tanévnyitó ünnepélyen Szakáll Tibor intézményvezető 
köszöntötte az első osztályos tanulókat, majd a kicsik 
szereplése következett. Ebben a tanévben 29 kisdiák kezdi 
meg tanulmányait az első osztályban.  
Az ünnepség után az elsősök tosztályfőnókükkel, Horváthné 
Takács Gabriellával az tanterembe vonultak, ahol a délelőtt 
folyamán  a 8. osztályosok kis ajándékcsomaggal lepték meg 
őket.  
Az első tanítási napon a gyerekek minden évfolyamon 
megkapták a tankönyveket, és a Zalakomári Önkormányzat 
jóvoltából ingyenes tanszercsomagot is átvehettek. 
 

 
 

DÖK-hírek 
 
2022.09.06 -án iskolánk megtartotta idei első 
diákönkormányzati ülését. A megbeszélésen 4.-től 8. 
évfolyamig minden osztályt két-két megválasztott 
diákönkormányzati tag képviselt. A gyűlésen, a gyerekek a 
diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus vezetésével 
megbeszélték a diákönkormányzat idei programjait, 
megválasztották a tisztségiviselőket, valamint a 
diákönkormányzat elnökét és titkárát. A diákönkormányzat 
elnöke 12-8-as arányú szavazattal Bogdán Lili 8.b osztályos 
tanuló lett. A diákönkormányzat titkárának Szabó Kristóf 7.b 
osztályos tanulót választották 

 

PROGRAMOK A 
KÖZELJÖVŐBEN  

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
SZERVEZÉSÉBEN 

Következő Margaréta Móka foglalkozások ideje:  
2022. szeptember 20.. 10,00 óra 

2022. október 4 10,00 óra 
Az önkormányzat a pedagógus díjazását teljes 

mértékben átvállalja, így a program ingyenesen  
látogatható! 

 
 

2022. október 22-én 14,00 órától III. DalNap  
dalostalálkozóra várjuk a népdal, népzene iránt 
érdeklődőket sok szeretettel!  

Részletes program hamarosan a művelődési ház 

facebook oldalán                  

https://www.facebook.com/ZalakomarMuvhaz 
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Fűszerpaprika 
árusítás 

 

Jelenleg folyamatosan történik a 
betakarítás, valamint megkezdődött 
a fűszerpaprika feldolgozása is. 
Várhatóan október hónap közepén 
kezdjük az árusítást, melyről 
tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 
A magas energiaárak miatt a 
tavalyihoz képest sajnos emelkedni 
fog az értékesítési árunk is. 
 

 

Önkormányzatunk a mezőgazdasági 
a közmunka program keretében a 
burgonya mellett fűszerpaprika 
termesztését végzi. 
 

Megyei I. osztály 2022/23 
2.forduló  

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–
Flexibil-Top Zalakomár 1–3 (0–1) 
Kiskanizsa, 80 néző. Jv.: Lakics P. 
Kiskanizsa: Szőke – Petánovics, Piecs 
(Abay Nemes), Kotnyek, Fülöp (Baranyi), 
László, Kiss G. (Bilák), Anger (Jagarics), 
Béli (Turi), Ötvös, Kiss J. Játékos-edző: 
László Roland.  
Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Takács Cs., 
Csalló, Szőke, Takács D., Horváth J. (Mada-
rász F.), Madarász Z. (Tinó), Mutter, Hor-
váth T., Mészáros, Madarász Sz. (Fenyvesi). 
Edző: Mutter Attila. 
 

Nagy lendülettel kezdett mindkét csapat, 
de a játék kapkodó volt. Az első negyed óra 
kiegyenlített játéka után a vendégek gyor-
sabb játékkal többször veszélyt jelentettek, 
így a félidő közepén a vezetést is megsze-
rezték. A hazaiak mentek előre, de játékuk 
eléggé veszélytelennek tűnt. Fordulás után 
igyekezett a Kiskanizsa mindent megtenni 
az egyenlítés érdekében, azonban egy nagy 
védelmi hiba büntetőhöz juttatta a 
komáriakat, akik kétgólos előnyre tettek 
szert. Nem sokat kellett várni a hazai szépí-
tésre, de az egyenlítés helyett jött egy 
nagyszerűen eltalált kapáslövés a 
zalakomáriak részéről és ezzel visszaállt 
kétgólos különbség. A kiskanizsai igyeke-
zettel nem volt baj, azonban a támadások 
szinte mind veszélytelenek voltak, így az-
tán folytatódott a "hagyomány": Zalako-
már csapata ismét nyerni tudott teljesen 
megérdemelten Kiskanizsán. 
Gólszerzők: Turi, ill. Takács D. (2), Hor-
váth J. (11-esből). 
Jók: Ötvös, Kotnyek, ill. Szőke, Takács D., 
Mutter M., Mészáros M. 
U19: Kiskanizsa–Zalakomár 0–4 (0-2). 

Gólszerző: Horváth Krisztofer (4) 

 

 

Megyei I. osztály 2022/23 3.forduló 

Magnetic Andráshida TE–Flexibil-Top Zalakomár 1–0 (0–0) 
Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Hegedüs M. 
Andráshida TE: Kálovits – Péhl B. (Kovács D.), Lukács, Doszpoth, 
Kovács L. (Kovács P.), Kotsis L., Cséber (Kenesei), Kocsis M. (Farkas), 
Baksa (Szipőcs), Péhl K. (Kovács M.), Vida. Edző: Bencze Péter. 
Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Fenyvesi, Takács, Csalló, Szőke 
(Madarász F.), Horváth J., Madarász Z., Nagy M. (Tinó R.), Mutter 
M., Horváth T., Mészáros. Edző: Mutter Attila. 
 
Küzdelmes mérkőzést játszottak a csapatok, a mezőnyben elég sok 
ütközéssel. Mindkét együttes előtt adódtak helyzetek, de ezekből 
nem született gól. Végül a 92. percben egy szöglet utáni kavarodásból 
Lukács megszerezte a győztes találatot, így az ATE otthon tartotta a 
három pontot. 
Gólszerző: Lukács. 
Jók: az egész csapat, ill. Tóth-Pajor M., Csalló, Madarász Z. 
 
U19: Teskánd–Zalakomár 1-1 (1-0). 

Gólszerző: Kovács János 

 


