
Önkormányzatunk november hónapban miniszteri elismerést 
kapott Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminiszterétől. 

A kapott elismerés mellé 10 millió forint jutalom is járt, amit a 
lehető leghasznosabban kívánunk felhasználni. 

A településüzemeltetési feladatok gördülékeny ellátása érdek-
ében beszerzésre kerül egy Dacia Dokker Van típusú kisteherautó 
és hozzá egy utánfutó. 

A jutalomból kívánjuk fedezni a Kiskomáromi temető kerítés-
ének kiépítését is, mintegy 625m hosszan. A zöldterületeink 
karbantartását szolgáló eszközpark bővül egy önjáró fűnyírótrak-
torral, egy fűnyíróval és két darab fűkaszával. Az eszközbeszerzés-
ből természetesen nem maradhatnak ki a mezőgazdasági munka-
végzéshez és a térkövezéshez szükséges eszközök sem. Beszerzésre 
kerül egy kapálógép, egy burgonyaszedő gép és egy lapvibrátor is. 

További részletek az újság mellett található kiadványban! 

Jutalomból vásároljuk 
 

D vitamin fontossága 
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KOMÁRI 
Lakhatási, - étkezési 
támogatás  tájékozta-
tó                     6. oldal 

6. oldal       

Ovi hírek 
Játszótér átadás, szülőknek 
szóló előadás          5. oldal 

5. oldal       

Iskola névadó 
 2. oldal       

Önkormányzati tájékoztató 
2018 - Melléklet 

H Í R M O N D Ó  

A D-vitamin a bőrben napsugárzás (UV) hatására szintetizálódó 
hormonszerű vegyület, elsődleges forrása tehát a bőrt érő napsu-
gárzás UV-B spektruma. Táplálékaink közül a tengeri halak, tej, 
tejtermékek, tojás máj, kakaó jelentik a forrást. A D-vitamin hatá-
sa mára már szinte minden szervrendszerre bizonyított és az, hogy 
hiánya betegségeket okozhat. Egyes kutatások szerint a világ né-
pességének fele szorulna D-vitamin pótlásra, körülbelül egymilli-
árd ember pedig kifejezetten D-vitamin hiányos. Egy másik felmé-
rés szerint a tél végére a 18 év feletti magyarok 91%-a D-
vitaminhiányos, tehát szinte a teljes lakosságot érinti. 

A vitaminhiány számos betegség iránti fogékonyságot megnöve-
li, így a megfelelő pótlás kiemelten fontos, kifejezetten a terhes nők 
és a kisgyermekek számára a téli hónapokban. 

D-vitamin jelentős szerepet tölt be a betegségek megelőzésében 
és kezelésében. 

További részletek a 2, oldalon. 
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2018. 2 december 

SULI - HÍREK 
Névadó 

Az iskola aulájában frissen leleplezett emléktábla előtt (balról) dr. Kovács Vilmos 

ezredes, Németh Szilárd, Cseresnyés Péter és Szakáll Tibor 

 

  

Nem élünk a számok bűvöletében, de mégis megemlítem 
2018. novembere a Nagy Háború befejezésének 100. év-
fordulója, névadónk elhalálozásának 60., síremléke ava-
tásának szint napra pontosan 1. évfordulója. 
 
„Itthon maradok én! 
Károgva és sötéten, 
mint téli varjú száraz jegenyén. 
Még nem tudom: 
jut-e nekem egy nyugalmas sarok 
de itthon maradok.” (Reményik Sándor) 

Névadónk életének meghatározó eleme az itthon mara-
dás. 

Somssich Antal gróf tartalmas, küzdelmes életét tudhat 
maga mögött. 

Agrármérnök, jó gazdálkodó, művelt arisztokrata, mun-
kásairól gondoskodó férfi. 

Végig harcolta az első világháború frontjait, több kitün-
tetés birtokosa. 

A lengyel függetlenségi háborúban kiemelkedő tevé-
kenységet fejtett ki 1919 – 1923 között. 

Így lett két nemzet katonája, hős és hazafi is. 1923 után 
birtokain gazdálkodott mintaszerűen, majd országgyűlési 
képviselő lett. 

A második világháború után nem menekült el nyugatra. 
Vállalta a megpróbáltatásokat, a birtok és kastély elvesztését, 
a kitelepítést, a kommunista diktatúra elnyomását. 

Évei hátralévő részét patkoló kovácsként, cselédlakásban 
töltötte el. 

Tartalmas, példamutató tevékenysége, helyi kötödése 
motivált bennünket a névfelvételről. Méltán és büszkén, 
örömmel viseljük nevét, igyekszünk eredményesek lenni. 
    Köszönettel tartozunk a HIM munkatársainak dr. 
Kovács Vilmos ezredes úrnak, dr Horváth Csaba 
ezredes úrnak, dr. Papp Ferenc ezredes úrnak HM 
főosztályvezetőjének. Ők adtak indíttatást, segítsé-
get az egész folyamathoz. Hálás szívvel gondolunk 
szerepvállalásukra. 

Külön köszönet Varga Endre történésznek a szel-
lemi termékért. Az ő varsói levéltári kutatásainak 
köszönhetjük a család illetve grófunk történetét. 

Iskolánk 2018. szeptember 01 óta viseli Somssich Antal gróf nevét. Ün-
nepélyes névadóra 2018. november 23 – án került sor. Kiemelt vendége-
ink Németh Szilárd a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára 
és Cseresnyés Péter térségünk országgyűlési képviselője volt. Az emlék-
fal felavatása után ünnepi műsort adtak diákjaink a Kaposvári Helyőr-
ségi Zenekar kíséretében. Ünnepi beszédet mondott Németh Szilárd, 
Cseresnyés Péter és Magyar Ferenc a Nagykanizsai Tankerületi Központ 
igazgatója. 

     Mindhárman a helytállás, a szorgalom, a hősiesség, a bátorság vállalását 
állították tanulóink elé példaként. Ezek a 21. sz. - ban is fontos és vállalandó 
értékek. Külön kiemelték az évezredes magyar – lengyel barátság fontossá-
gát, Somssich Antal kiemelkedő tevékenységét a lengyel függetlenség kivívá-
sában. 

A pozitív megnyilvánulások hatékony, eredményes munkára sarkalnak 
bennünket, pedagógusokat és diákokat egyaránt. A mondás azt tartja, az a 
nemzet, az a közösség lehet sikeres, akinek van hagyománya, kulturális örök-
sége. 

„Akik elfelejtik a múltat, kénytelenek azt megismételni. Azok, akik emlé-
keznek a múltra, benne útmutatást találnak a jelenre, jövőre egyaránt, s gaz-
dag hagyományt tudnak feleleveníteni.” 

Befolyásolja a csontanyagcserét, a normál csont és a fogszerkezet 
fenntartását és a szervezetünk kálcium szintjét. Támogatja a normál 
sejtosztódást és csökkenti a rákos megbetegedéseket (emlődagana-
tok, vastagbélrák). Enyhíti a depressziós tüneteket (főleg télen), az 
immunrendszer normál működésének fenntartása mellett megelőzi 
a 1-es és 2-es típusú cukorbetegséget, veszélyes vírusfertőzéseket, 
szív és érrendszeri betegségeket, Parkinson-kórt és az autoimmun 
betegségeket (sclerosis multiplex). Végül a normál izomfunkciók 
fenntartása, a fogyókúra elősegítése és kedvező fogamzásképességet 
is az előnyös hatásai közé soroljuk. 

D- vitamin hiányának okai közé tartozik, hogy egyre kevesebb 
napsugárzás éri az embereket, mert kevés időt töltenek a szabadban, 
emellett napfénnyel nyert D-vitamin egyéb módon is korlátozódik 
(pl: napozókrémek, tél...). Számos gyógyszer okozhat vitaminhiányt 
és krónikus állapotok, mint májelégtelenség, veseelégtelenség, elhí-
zás és felszívódási zavar. D-vitamin hiányának következményei 
lehetnek fertőzések (felső légúti főleg), aszthma, légzési zavarok, 
szív és érrendszeri betegségek, diabetes mellitus, bőrbetegségek, 
depresszió, csontritkulás, csontlágyulás, angolkór, ízületi gyulladás, 

izomgyengeség, izomfájdalom és autoimmun betegségek (diabetes, 
sclerosis multiplex, Crohn betegség, rheumatoid arthritis). Ajánlott 
napi adag: 800-2000 NE, 400-1000 NE csecsemőknek, 1500-2000NE 
felnőtteknek, 3000-4000 túlsúlyosaknak (NE = nemzetközi egység). 

Egy átlagos magyarországi étrend napi CSAK 80 NE-et biztosít, így 
rendkívül fontos a D-vitamint tartalmazó készítmények alkalmazása és 
rendszeres használata. Patikánkban számos ilyen készítmény megvásá-
rolható (tabletta, kapszula), csecsemőknek szájon át bevehető olaj, 
kisgyermekeknek gumicukor formátumban és a szakemberek ma már 
a 2200-2500 NE olivaolaj alapú készítményeket tartják a legelőnyö-
sebbnek a jobb felszívódás és kedvezőbb biohasznosulás szempontjá-
ból. A súlyosabb D-vitamin hiányos állapotokra pedig a 3000-4000 
NE hatóanyag tartalmú “forte” készítményeket ajánljuk. Kérdéseivel 
kapcsolatban forduljon bizalommal a gyógyszertár szakdolgozóihoz és 
szeretnénk a lakosság számára előre is áldott, békés, betegségektől 
mentes karácsonyi ünnepeket kívánni! 

 
dr. Novák Attila 

Benu Gyógyszertár Zalakomár Angyal 



Zalakomár Nagyközség Önkormányzat lapja 

Rendhagyó órák a Halis István 
Városi Könyvtárban 

 

Az előző évhez hasonlóan idén is pályaorientációs projektnappal 
zártuk a novembert.  
Ennek keretében a diákok érdekes programokon vehettek részt, 
hogy jobban megismerhessék a különböző szakmákat. Az alsósok 
szakmákkal kapcsolatos játékos feladatokat oldottak meg. Az ötödik 
évfolyamos lányokat a takarítás fortélyaival ismertették meg isko-
lánk takarítónői, a fiúk pedig a karbantartók feladataival és munka-
eszközeivel ismerkedhettek meg. A lányok az elméleti ismereteket 
még a gyakorlatban is kipróbálhatták, közösen vettek részt a könyv-
tár, a mellékhelyiségek és saját osztálytermeik rendbetételében.  
A hatodik-hetedik évfolyamos lányok két helyre is ellátogattak a 
faluban. Először a ……virágüzletben a koszorúkészítést próbálhatták 
ki, majd a Tüzépnél a kertész szakmáról hallhattak előadást. Akinek 
kedve volt, még paprikamagot is vethetett. Közben a fiúk a Szaba-
dics Kft-nél jártak, ahol a javítóműhelyekben folyó munkába nyer-
hettek betekintést. 
A nyolcadikosok pedig a Polgármesteri Hivatalban a hivatali dolgo-
zók munkájával ismerkedhettek meg, majd iskolánk konyhájában 
nézhettek körül, ahol a szakácsok munkáját ismerhették meg köze-
lebbről. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani valamennyi munkáltatónak 
és vállalkozónak, aki lehetővé tette számunkra, hogy betekintést 
nyerhessünk a munkájukba. 

Pályaorientációs nap 
 

  

2018. 3 december 

A Mátyás király emlékév alkalmából hirdetett rajzversenyt a zalaszaba-
ri Sík Sándor Római Katolikus Általános iskola „Iniciálé (díszes betű) 
rajzolása” témában.  
A versenyen ketten is eredményesen szerepeltek egyéni technikával 
készített alkotásukkal:  
Pleyer Asarah 8. osztályos tanuló első, Pleyer Shimshon 5. osztályos 
tanuló pedig második helyezést ért el. (Mindkét tanulót Hajmásiné 
Török Gyöngyi készítette fel) 
A gyenesdiási „Tiszán innen, Dunán túl” körzeti népdaléneklési verse-
nyen 45 tanuló képviseltek iskolánkat. 

Eredmények: 

Bogdán Nikolett 2.a arany minősítés (felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 
Bogdán Ferenc 2.a arany minősítés (felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 
Rajkók: (Bogdán Nikolett 2.a; Bogdán Ferenc  2.a; Bogdán Melinda; 
Bogdán Kinga 2.a) arany minősítés (felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 
 
Bogdán Veronika 4.a arany minősítés (felkészítő: Saffer Szilvia) 
 
Orsós Anna 5.b arany minősítés (felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 
Mákvirágok 5. o. (Bogdán Tamás; Bogdán László; Bogdán Dénes; 
Bogdán Barnabás; Gerencsér Attila) arany minősítés (felkészítő: Dr. 
Etler Ottóné) 
Pántlikás 5.o. (Bogdán Zsófia; Bogdán Klaudia; Kovács Johanna ; 
Orsós Anna; Bogdán Anita; Szefcsik Dzsesszika) arany minősítés (fel-
készítő: Dr. Etler Ottóné) 
Bogán Tamás 5.o arany minősítés (felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 
Gerencsér Attila 5.b ezüst minősítés (felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 
 
Rezedák 7.o (Marci Veronika; Bogdán Erika; Bogdán Ibolya) ezüst 
minősítés  
(felkészítő: Flumbort Zsuzsanna)  
Bogdán Gergő 6.b ezüst minősítés (felkészítő: Flumbort Zsuzsanna) 
 
4.a: (Bogdán Petra; Bogdán Veronika; Bogdán Lajos; Bogdán Kriszto-
fer; Bogdán Valéria; Bogdán Amanda; Bogdán Adrienn) arany minősí-
tés (felkészítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) 
Bogdán Petra 4.a ezüst minősítés (felkészítő: Győrfyné Bándi Zsu-
zsánna) 
ezüst minősítés (felkészítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) 
 
4.b: (Bogdán Lili; Horváth Máté; Tóth-Pajor Adél; Kardics Kristóf; 
Horváth Kristóf János;  
Tinó Patrik) ezüst minősítés (felkészítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) 
3.a: (Bogdán Barbara; Bogdán Vivien; Bogdán Csaba; Horváth Roland 
Krisztofer) ezüst minősítés (felkészítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) 

 

 

 

Sporteredmények: 
Mezei futóverseny (Nagykanizsa)  
I. kcs. (1-2.o.): 2. Orsós Nikoletta, 3. Bogdán Csilla, 4. Harangozó József 
III. kcs. (5-6.o.): 1. Váradi Roland, 3. Bogdán Krisztina 
IV. kcs. (7-8.o.): 2. Bogdán Melinda, 2. Horváth László  
 
Tanulásban akadályozottak labdarúgó diákolimpia - megyei döntő 
III-IV. kcs.(5-9.o.): 1. Zalakomár (Bakonyi Tihamér, Major Krisztofer, 
Kovács Erik, Kovács Zsolt, Kovács János, Nagy József, Váradi Roland) 

Teremlabdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő (Zalakomár) 
III. kcs.(5-6.o.): 2. Zalakomár (Horváth Zalán, Bogdán Gergő, Fáth Viktor, 
Horváth Krisztofer, Váradi Roland, Czener Bálint, Karakai Bálint, Takács 
Dominik, Molnár Attila) 

Teremlabdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő (Zalakomár) 
IV. kcs.(7-8.o.): 3. Zalakomár (Váradi Roland, Horváth László, Kovács 
Dávid, Horváth Martin, Horváth Dániel, Váradi Roland II., Bogdán Tibor, 
Bogdán Dávid, Bogdán György, Bakonyi Tihamér) 

Teremlabdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő (Nagykanizsa) 
II. kcs.(3-4.o.): 3. Zalakomár (Köncz István, Harangozó József, Kovács 
Emil, Andrasek Ervin, Bakonyi Imre, Tinó Patrik, Kardics Kristóf)  

Tanulásban akadályozottak terematlétika diákolimpia megyei döntő  
I. kcs. (1-3.o.): Helyből távolugrás: 3. Bogdán Roland 
II. kcs. (3-5.o.): 30m futás: 2. Bogdán László, 3. Kovács Emil 
islabdahajítás: 2. Bogdán Veronika, 3. Nagy Richárd 
Helyből távolugrás: 2. Bogdán László 
Medicinlabda lökés: 3. Bogdán László 
Egyéni összetett: 1. Bogdán László 

EREDMÉNYEI ALAPJÁN Bogdán László AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE 
JUTOTT. GRATULÁLUNK NEKI!  

Asztalitenisz diákolimpia városkörnyéki döntő (Nagykanizsa) 
IV. kcs. (7-8.o.) Egyéni: 2. Bogdán László, 3. Bogdán György  

Tanulásban akadályozottak asztalitenisz diákolimpia megyei döntő 
(Keszthely) 
IV. kcs. (7-8.o.): 1. Bakonyi Tihamér, 2. Major Krisztofer, 3. Nagy József 

EREDMÉNYEI ALAPJÁN Bakonyi Tihamér, Major Krisztofer AZ OR-
SZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT. GRATULÁLUNK NEKIK! 

A Halis István Városi Könyvtár Halissuli elnevezésű projekt 
(EFOP-EFOP-3.3.2-16-2016-00068) keretében élményszerű, ta-
pasztalati úton való önálló ismeretszerzést szolgáló foglalkozá-
sokat szervezett az elmúlt hónapban, amelyet a könyvtár terme-
iben tartottak.  

A programban iskolánkból a 6. évfolyamosok vehettek részt, 
akik ezeken az órákon kipróbálhatták, hogyan lehet és érdemes 
tanulni a könyvtárban, és kommunikációs eszközeik segítésével. 
A foglalkozások során megismerkedhettek a könyvtárban dolgo-
zó emberek feladataival, a katalogizálás módjaival, a könyvköl-
csönzés lehetőségeivel és a kiadott könyvek számítógépes nyil-
vántartásával is. 

 



Zalakomár Nagyközség Önkormányzat lapja 

 

  

2018. 4 december 

Adventi gyertyagyújtás 
 

Iskolánkban már évek óta hagyomány, hogy az adventi gyer-
tyákat ünnepélyes keretek között gyújtjuk meg. Idén az első 
gyertyagyújtás műsoráról az első és ötödik évfolyamosok gon-
doskodtak. 

Rövid kis műsorukban ismertetést adtak az adventről, majd 
télről szóló versek és dalok hangzottak el. Ezután kicsik és 
nagyok közösen gyújtották meg az adventi koszorú első gyer-
tyáját. A továbbiakban minden héten sor kerül majd a közös 
gyertyagyújtásra, amelyen a párhuzamos alsós és felsős osztá-
lyok együtt szerepelhetnek. 
 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata kiemelt figyelmet for-
dít a településkép javítására és a közlekedésbiztonság megterem-
tésére. E célok érdekében a közmunka program keretében idén is 
nagy erőkkel folyt a belterületi járdák térkövezése, melynek 
során újabb három utcaszakasz került felújításra. 

Az immár biztonságos és esztétikus járdaszakaszok állagmegóvása 
érdekében felhívjuk mindenki figyelmét a térköves burkolatokra 
vonatkozó - téli csúszásmentesítéssel kapcsolatos - egyik legfonto-
sabb előírásra.  

A síkosság-mentesítésnél alkalmazott anyag kiválasztásnál az ár-
fekvésen kívül kérjük, vegyék figyelembe azt is, hogy melyik az a 
vegyszer, ami nem árt sem a burkolatnak sem a növényzetnek. 
A közvetlen sózás ugyanis károsítja mind a térkő burkolatot, mind a 
növényzetnek. 
 
 
 
 

FELHÍVÁS  
Tisztelt Lakosság! 

 

Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli síkosság- 
mentesítés alkalmával kerüljék a só használatát az aláb-
biakban felsorolt járdaszakaszokon: 
 
- Ifjúság - Tavasz utcák összekötő járdaszakaszán, 
- Kossuth - Petőfi utcák összekötő járdaszakaszán, 
- Tavasz utca járda szakaszán az Attila utca bejáratától, a 
focipályáig, 
- Rákóczi utca járda szakaszán, 
- Táncsics utca járdaszakaszán, 
- Bercsényi utca járdaszakaszán, 
- Zrínyi utca járdaszakaszán, 
- Hunyadi utca járdaszakaszán a Rákóczi utca bejáratától az 
Erzsébet téri kereszteződésig, és a 
- Petőfi utca járdaszakaszán az M7 Takarék Szövetkezettől a 
Magyar Posta épületéig.  
 
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük! 
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A szalag átvágásával a gyerekek birtokába került az óvoda játszótere 

Jó ízű kóstolás 

 

 

  

2018. 5 december 

Bővült a játszótér 
 
 

Ovi -  Hírek 

A Zalakomár, Miháld, Pat és Sand 
Községek Napközi Otthonos Óvodai 
Intézményi Társulása által elnyert 
jelentős összegből megszépült óvo-
dánk udvara. 
Az ünnepélyes átadóra 2018.11.23-án 
került sor, melyen részt vett Cseres-
nyés Péter országgyűlési képviselő, 
az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium miniszterhelyettesi feladatokat 
ellátó államtitkára, Bene Csaba a Zala 
Megyei Közgyűlés Alelnöke, a Nagy-
kanizsai Szakképzési Centrum főigaz-
gatója, illetve Csárdi Tamás nagyköz-
ségünk polgármestere, a Zalakomár, 
Miháld, Pat és Sand Községek Napközi 
Otthonos Óvodai Társulásának elnöke. 
A vendégek között köszönthettük óvo-
dánk nyugdíjba vonult vezetőjét, Lak-
ner Lajosnét, a Képviselő-testület tagja-
it, a környező települések polgármeste-
reit, és Doucha Ferencet az újonnan 
elkészült játszótér kivitelezőjét. Varga 
Zoltánné óvodavezető üdvözlő beszéde 
után Virág nagycsoportosaink hangula-
tos őszi, vásáros versekkel, daljátékok-
kal, táncokkal emelték a rendezvény 
színvonalát. Csárdi Tamás polgármes-
ter úr ismertette a TOP-1.4.1-15-ZA1-
2016-00017. számú pályázat benyújtá-
sának és lebonyolításának állomásait. 
Cseresnyés Péter beszédében kiemelte, 
hogy a Kormány fontosnak tartja a 
családok támogatását, a gyermekek 
helyzetének javítását, az esélyegyenlő-
ség biztosítását. 
Óvodánk dolgozói is hosszú évek óta 
ezen célok megvalósulásáért dolgoz-
nak. Ehhez a fejlesztő munkához nagy 
segítséget nyújtanak az újonnan felépí-
tett, az óvodás gyermekek életkori 
sajátosságának megfelelő udvari kom-
binált játékeszközök. 
Az ünnepélyes átadás állófogadással 
ért véget, melyen kötetlen beszélgetés 
zajlott a rendezvény résztvevői között. 

Dr. Kaszás Gizella előadása 
 

2018.11.07-én ellátogatott óvodánkba Dr. 
Kaszás Gizella klinikai szakpszicholó-
gus, pszichoterapeuta, a Nagykanizsai 
Család- és Gyermekjóléti Központ In-
tézményének Igazgatója. 
Intézményünkbe járó gyermekek szüleinek 
tartott előadást az „Életkor pszichológiája” 
címmel.  
Központi téma: 
- korai agresszió 
- ellenálló viselkedés 
- elválás körüli nehézségek 
- szorongás 
- játék, mese fontossága. 
25 kisgyermek hozzátartozója jelent meg 
ezen az interaktív előadáson. Kérdéseikre 
kimerítő válaszokat kaptak, egymás prob-
lémáira is érzékenyítette őket az előadó. 
Pozitív visszajelzéseket kaptunk a szülők-
től, megerősítettek bennünket abban, hogy 
szükség lenne több ilyen interaktív csopor-
tos foglalkozásra. 
 

Gyümölcsnap 
 

A Virág csoportban nagy hang-
súlyt fektetünk az egészséges 
táplálkozásra. Ennek keretében 
gyümölcsnapot tartottunk. A 
gyermekek szülei is hozzájárultak 
ahhoz, hogy minél többféle gyü-
mölcsből készíthessük el az egész-
séges gyümölcssalátánkat. 
A gyümölcsök darabolása közben 
megbeszéltük, milyen a formája, 
színe, illata, íze. Az elkészült 
gyümölcssalátát nagy örömmel 
fogyasztották el a gyerekek. Bí-
zunk benne, hogy jó példát mu-
tattunk arra, milyen fontos a 
gyümölcsfogyasztás egészségünk 
védelmében. 
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Lakhatási támogatás 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete értesíti a lakosságot, hogy a szociális 
gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a 
lakhatási támogatás 2019. január 1. napjától legfeljebb 2019. december 31. napjáig az alábbi 
jogosultsági feltételek teljesülése mellett kerülhet megállapításra: 

A R. 12. § (6) bekezdése alapján: 
„A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege: 
a) 4.000 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jö-
vedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át,  
b) 3.000 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jö-
vedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, de nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, 
c) a lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 2.000 Ft az a)-b) pontok alá nem tartozó 
esetben.” 

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elér-
hetők Zalakomár nagyközség honlapjáról. 
A kérelmeket a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben, 2019. január 2.-tól. 
 

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a támogatást kizárólag az a személy igényelheti, aki az 
áram- vagy gázszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll.  
 
További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék 
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 

 

 

 

2018. 6 december 

SPORTHÍREK 
2018.11.04. 

TESKÁND-FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR 2:0 

Szervezetten és nagy akarással játszottunk a 
élbolyban tanyázó hazai csapat ellen.0:1-nél 
sajnos két helyzetünk is kimaradt,és pont nélkül 
maradtunk. 

Ifi:8:0 

2018.11.11. 

FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-SZEPETNEK SE  
0:2 

Ismét egy dobogó esélyes csapattal játszottunk. 
Remekül kezdtük a meccset,sajnos azonban 0:0 -
nál 11-est hibáztunk. A végére pedig  győzött az 
esélyesebb csapat. 

Ifi:1:10 

2018.11.18. 

POLICE-FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR  5:2 

25 PERC után 2:0-ra vezettünk és ziccerek soka-
ságát hagytuk ki. Sajnos a 2.félidőben összeom-
lott csapatunk egy számunkra fontos mérkőzésen. 

Gólszerzőnk:Horváth J 2 

Ifi:9:0    

2018.1125. 

FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-FC KESZTHELY  
1:1 

Nehézségeink közepette 1 pontot tudtunk szerezni 
a Keszthelyi csapat ellen. Ismét helyzetek sokasá-
gát hagytuk ki.  

Gólszerzőnk:Mészáros 

Ifi:11:0 

Decemberben még két mérkőzésünk lesz a me-
gyei 1 osztályban. 

Köszönjük mindenkinek aki kilátogat 
csapataink hazai mérkőzéseire,és 

ezúton kívánunk mindenkinek 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet! 

 

 

 

Impresszum - Komári Hírmondó Az önkormányzat hivatalos havilapja 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. (tel.: 93/386-017, e-mail: info@zalakomar.hu) 

Felelős kiadó: Csárdi Tamás polgármester (e-mail: polgarmester@zalakomar.hu) 

Felelős szerkesztő: Lendvay Lászlóné (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu) 

Szerkeszti: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, a Zalakomári Művelődési Ház, a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda és a Soms-
sich Antal Általános Iskola 

ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS 
 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete értesíti a lakosságot, 
hogy a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) számú rendelet 
(a továbbiakban: R.) alapján az étkezési támogatás 2019. január 1. napjától legfel-
jebb2019. december 31. napjáig az alábbi jogosultsági feltételek teljesülése mellett 
kerülhet megállapításra: 
A R. 13. § (1) bekezdése alapján: „Települési támogatásként étkezési támogatásban része-
síthető az a zalakomári állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Zalakomárban 
élő óvodába és általános iskolába járó gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre nem jogosult és a család tagjai egyikének sincs vagyona, részükre az önkor-
mányzata gyermekétkezési térítési díjat 100%-ban átvállalja.” 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továb-
biakban: Gyvt.) 19. § (7) bekezdése szerint pedig: „Vagyon alatt azt a hasznosítható in-
gatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó érté-
ke a gyermeket gondozó családban 
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy 
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, 
azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra 
köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az 
általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós beteg-
ségre tekintettel fenntartott gépjármű.” 
A fentiek alapján a kérelem benyújtásához mellékletek csatolására (pl. munkáltatói iga-
zolásra) nincs szükség, a család jövedelmi helyzetét a hatóság nem vizsgálja. A kérelem 
elbírálása során egyetlen mérvadó tény, a vagyon megléte.  

A vagyon fogalmát a Gyvt. határozza meg, mely szerint akkor tekinthető vagyonnak egy hasznosítható ingatlan/gépjármű, ha annak egy főre jutó értéke 
az 570.000 Ft-ot vagy az 1.995.000 Ft-ot eléri. 
A kérelmeket a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben, 2019. január 2.-tól. 
További információ: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék, e-mail: 
gyamugy@zalakomar.hu 
 


