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Ingyenes kiadvány      III. évfolyam, 5. szám – 2013. április 

 
 
 

24 órás felolvasás 
péntek 18 órától szombat 18 óráig 

 
A Magyar Költészet Napja alkalmából 24 órás felolvasást 

tart a Művelődési Ház. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk kedvenc magyar 

verseivel, amit szívesen felolvas a megjelentek körében. 
 

HELYSZÍN : 
Zalakomári Művelődési Ház 

 
PROGRAM : 

Április 12. (péntek) 
18 óra Start 

 

Április 13. (szombat) 
10 órától gyerekversek felolvasása 

13 órától Varga Lajosné olvassa fel saját verseit 
14 órától Lutor Katalin olvassa fel saját verseit 
15 órától Nagy Beáta olvassa fel saját verseit 

18 óra Cél 
 

A felolvasást táncház és megzenésített 
 versek színesítik. 

 

TAVASZI EGÉSZSÉGNAP 
 

 
 
Március 23-án egészséges életmód és 
méregtelenítés szlogennel egészség-
napot rendeztek a Művelődési Ház-
ban. 
 
A délután gyümölcs és ételkóstoló indítot-
ta. A pomelo, gránátalma, mango, kiwi, 
narancs mellett köles fasírtot és kókuszos 
zabkorpát is kóstolhattak az érdeklődők. 
(Utóbbiak receptje elkérhető a Művelődési 
Házban). A zumba klub segítségével kaló-
riaégetésre is sor került: amellett, hogy a 
lányok bemutatták a gyakorlatokat, csatla-
kozni is lehetett hozzájuk. A vitaminok 
fontosságáról és a tavaszi megújulásról 
Kalászné Dr. Pintér Anna tartott előadást. 
A délután során vérnyomás és vércukor-
szint mérésre is lehetőség volt, a legsze-
rencsésebbek pedig reiki masszázst nyer-
tek. A program zárásaként közös meditáci-
ót tartottak. 
  

EREDMÉNYESEN SZEREPELTEK  
 
Tehetségkutató versenyt hirdetett a Sármelléki Általános Iskola. 
A versenyen, amely egyéni és csapat megmérettetés is volt 
egyben, 1.-8. osztályig minden korosztály képviseltette magát. 
A gyerekek előzetes feladatot is kaptak, amelynek idén a mé-
hecske volt a témája. Ennek megfelelően el kellett készíteni a 
csapat zászlaját, a méhecske munkáját segítő tárgyat kellett 
készíteni, és verset kellett írni a tavaszról. A versenyen csapat 
feladatot is megoldottak a tanulók, de emellett mindenki egyé-
nileg is versenyzett. A gyerekeknek matematikai, szövegértési, 
környezetismereti és történelmi tudásukról is számot kellett 
adniuk. A csapat tagjai voltak: Balász Patrik 1.o, Zsiga Balázs 
2.o, Kérges Zsolt 3.o, Debrei Veronika 4.o, Horváth Stefánia 
Réka 5.o, Szalavári Csaba 6.o, Köncz Csilla 7.o, Gerencsér 
Viktória 8.o. A legeredményesebben Köncz Csilla szerepelt, aki 
az egyéni versenyben korosztályában 3. helyezést ért el. Felké-
szítő: Partiné Birnbauer Katalin 
 
A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskolában rendezett pró-
zamondó versenyen Kérges Valentin 6.osztályos tanuló első 
helyezést ért el. Felkészítő: Bencze Margit 
 

 
További suli-hírek a 4. oldalon 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI KÉRELMEK  
 

2013. március 1-től nem a települési anya-
könyvvezetőknél, hanem a járási hivata-
loknál lehet benyújtani az állampolgársági 
kérelmek formanyomtatványait. Termé-
szetesen továbbra is el lehet indítani az 
eljárást minden külképviseleten, a Kor-
mányhivataloknál, illetve a Bevándorlási 
és Állampolgársági Hivatalnál, valamint 
továbbra is bármely polgármester előtt 
vagy bármely külképviseleten le lehet 
tenni az állampolgársági esküt. 
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VAJON SZENT LESZ-E MARCELL ATYÁBÓL ?  

 
2011. április 23-án már a Zalai Hír-
lapból is értesülhettünk községünk 
szülöttjének, Marcell atyának szent-
té avatási előkészületeiről, az alábbi 
szövegezéssel: 

 
„Szent lesz Marcell atyából? 

A katolikus egyház szentjeinek listája 
újabb zalai származású egyházi szemé-
lyiséggel, a kiskomáromi születésű 
(1887-1966) Marcell atyával bővülhet. 
Ám ahhoz, hogy az egykori karmelita 
szerzetest boldoggá avassák, igazolód-
nia kellene, hogy hozzá kapcsolódik 
valamilyen csodálatos esemény.” 
Mivel községünk szülöttjéről van szó, 
aki elemi iskolai tanulmányait is szülő-
falujában végezte, nem lehet közömbös 
számunkra, hogy hol is tart ma Marcell 
atya szentté avatási ügye? 
Marcell atya, polgári néven Marton 
Boldizsár nem készült a papi pályára. 
A középiskolai és egyetemi tanulmá-
nyait befejezve magyar-latin-görög 
szakos tanári diplomát szerzett. Kiváló 
pedagógus volt, akiért rajongtak diák-
jai. Az I. világháború alatt önként je-
lentkezett, hogy egy kétgyermekes 
tanárkollegáját helyettesítve a frontra 
induljon. Ami érdekessé teszi élettörté-
netét, az az, hogy kora divatos ideoló-
giáinak zsákmányává válva elveszítette 
hitét, s utána 16 évig nem járult szent-
ségekhez. 
A háborúból visszatérve egy hosszú 
megtérési folyamatban volt része, ami-
nek következtében megbánta bűneit 

és – kármelita hivatását fölis-
merve – 38 évesen a Karmelita 
Rendbe kérte felvételét. Szerze-
tesi élete során Marcell atya 
olyan hősies fokon gyakorolta a 
keresztény erényeket, hogy 
esélyt szerzett a szentek sorába. 
Az elmúlt hónapban, március 10-
én községünkbe látogatott Bakos 
Rafael a kármelita rend magyar-
országi tartományfőnöke, aki 
rendkívül nagy érdeklődést ki-
váltó előadásában mondta el a 
hallgatóságnak, akiknek sorai 
között helyet foglalt Marcell atya 
még élő hozzátartozója, hogyan 
zajlott a boldoggá avatást előké-
szítő procedúra.  Bakos Rafael - 
aki Marcell atya boldoggá avatá-
si eljárása „Positio”-jának (több 
száz oldalas tanulmány) összeál-
lítója - nagy örömmel számolt be 
arról, hogy Isten Szolgája, Mar-
cell atya boldoggá avatási eljárá-
sa utolsó szakaszához érkezett. A 
Szentté avatási Ügyek Kongre-
gációjának teológus bizottsága 
egyöntetűen megállapította, hogy 
Marcell atya hősies fokon gyako-
rolta a keresztény erényeket. 
Megosztotta hallgatóságával a 
teológusok véleményét, amely 
szerint a karmelita Marcell atya 
egyike a közelmúlt nagy miszti-
kusainak. Elmondta, hogy a hősi 
erények elfogadása a leginkább 
meghatározó döntés a boldoggá 
avatatási eljárás során. Megvizs-
gálják, hogy az illető hősies fo-
kon gyakorolta-e a keresztény 
erényeket, illetve földi élete után 
mennyire volt híre, kíséri-e ima-
meghallgatás az életszentségét. 
Isten szolgáját természetesen 
nem lehet propagálni, de tisztele-
tének terjedését lehet vizsgálni. 
Élő szemtanúk még vannak né-
hányan, laikusok és rendtársak 
is. A rendtársak véleménye na-
gyon fontos, hiszen együtt is 
éltek vele, ők igazán megtapasz-
talhatták életszentségét. 
Megjegyezték, hogy írásainak 
olvasása (önéletrajz, 
naplójegyze- 

tek) ámulatba ejtette  őket, egy 
olyan lélekről szóltak, aki min-
den erejével Isten országát kere-
si. Méltatták Krisztus központú 
máriás lelkiségét, az egyház má-
riás-lelkiségének nagy mesterei 
közé sorolták. Rafael atya hang-
súlyozta, hogy Marcell atya nem 
látnok volt, hanem misztikus. 
Nem üzeneteket közvetített, ha-
nem Istenről szerzett tapasztala-
tot. Saját életében, testében, lel-
kében tapasztalta meg Krisztus 
közelségét, nehezen kifejezhető 
módon. A misztikus igazi krité-
riuma az, hogy a szeretetet ho-
gyan tudja megélni konkrét mó-
don az embertársai felé. Marcell 
atya életében nagyon fontos volt 
a szenvedés misztikája: különle-
ges karizmát kapott ahhoz, ho-
gyan élheti meg a keresztény 
ember a szenvedést, hogy egye-
sülhet általa Krisztussal. Bakos 
Rafael nem beszélhetett a teoló-
gusokkal, mert a munkájuknak 
ez a része titkos. Ugyanakkor a 
posztulátor generális, a kongre-
gáció részéről a boldoggá- és 
szentté avatásokkal foglakozó 
személy már megkapta az írásos 
véleményüket, amelyet ő is ol-
vashatott. Egyöntetűen elfogad-
ták Marcell atya erényeinek hő-
sies mivoltát. Ezzel elhárult min-
den akadály a szentté avatás elől. 
Tehát Marcell atya szentté avatá-
sa révbe ért. Már XVI Benedek 
Szent Atyára várt az ünnepélyes 
kihirdetés, de az Ő lemondásával 
ez már nem valósulhatott meg. 
Így remélhetőleg utóda, I. Ferenc 
Szent Atya hamarosan kihirdeti, 
hogy Mennyei Atyánk szentjei 
között tisztelhetjük Marcell 
atyát!* 
 
 
(*Felhasznált irodalom: Magyar 
Kurir – Katolikus Hírportál) 
   

 
 

Hatos Tibor 
 



  

HÚSVÉTOLÓ  

Március 23-án délelőtt Tavaszváró Húvétolót rendezett a 
Művelődési ház kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
 

A megjelent gyerekek és szüleik tavaszi és húsvéti rajzokkal 
borították be a Művelődési Ház előtti teret, amiben sajnos a 
rossz idő miatt nem sokáig lehetett gyönyörködni, de az alko-
tás örömet okozott mindenkinek. A délelőtt során különböző 
technikák elsajátításával közös tojásfestésre is sor került. A 
kreatív foglalkozás alatt tavaszi mondókák is felcsendültek, 
csalogatva a régóta várt tavaszt. 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Nagykanizsai Járási Hivatal Okmányirodai 
Osztálya ügyfélfogadási ideje az alábbi: 
 
Nagykanizsa, Eötvös tér 16 szám alatt 
 
Hétfő – péntek   8 – 20 óra 
 
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. 
 
Hétfő    8-16:30 
Kedd    8-16:30 
Szerda    8-16:30 
Csütörtök   nincs 
Péntek    8-14 
 
A járási ügysegéd ügyfélfogadási ideje 
Zalakomárban 
 
Kedd    9-16 
Péntek    8:30-12:30 
 

BESZÁMOLÓ FOGÁSZATI ELLÁTÁSRÓL  
 
A fogászati járóbeteg ellátás főbb tevékenységei: 

• Konzerváló fogászat 
• Szájsebészet 
• Iskolafogászat 
• Prothetika 
• Parodontológia 

 
A konzerváló fogászati ellátás magába foglalja az élő szuvas 
fogak ellátását, a már elhalt, de még megmenthető, és eszté-
tikailag, prothetikailag fontos fogak konzerválását. 
A szájsebészeti ellátás keretében a már menthetetlen, az 
állcsontok gyulladását veszélyeztető, prothetikailag alkal-
matlan, nagy fájdalmat okozó vagy akár gócot fenntartó 
radixok eltávolítása a feladat. Ide tartozik az implantológia, 
a hiányzó fogak művi pótlása is. 
AZ iskolafogászat keretében nagy hangsúlyt kap a 
preventio. Itt kell megtanítani a fiatal korosztályt a helyes 
szájápolásra. Legfontosabb ebben az időszakban a fogak 
azonnali ellátása, mert később, szervezetten már nem talál-
koznak fogorvossal. Ehhez nagy szükség van a pedagógu-
sok együttműködésére is, ami nem egy megoldott probléma. 
A prothetika adja meg a hiányzó fogak pótlását, ami napja-
inkban nagyon kényes kérdés, mivel a társadalombiztosító 
már nem segít a finanszírozásban. 
Paradontológia a nyálkahártya-betegségek tudománya, 
amely napjainkban igen nagy hangsúlyt visel, mivel gyul-
ladt vagy sorvadt fogágy az ép fogakat is képtelen megtar-
tani. 
A fogorvos mindenkori feladata ezek a szempontok minél 
magasabb szinten való betartása és végrehajtása. 
 

PGY 
 

VÉDŐNŐI BESZÁMOLÓ 

 
I. körzet létszáma: 

• Várandós: 13 fő, veszélyeztetett: 5 fő 
eü, 3 fő környezeti okból 

•  Csecsemő: 18 fő, veszélyeztetett: 1 fő 
eü, 10 fő környezeti, 1 fő mindkét okból 

• 1 – 3 éves: 47 fő, veszélyeztetett: 2 fő eü, 
23 fő környezeti, 5 fő mindekét okból 

• 3 -6 éves: 84 fő, veszélyeztetett: 1 fő eü, 
41 fő környezeti, 7 fő mindkét okból 

• Otthoni gondozott: nincs 
 
II. körzet létszáma: 

• Várandósok: 4 fő, ebből 3 fő veszélyez-
tetett egészségügyi okokból 

• Csecsemő: 13 fő, veszélyeztetett: 2 fő 
eü, 3 környezeti, 2 fő mindkét okból 

• 1 -3 éves: 31 fő, veszélyeztetett: 1 fő eü, 
12 környezeti, 2 mindkét okból 

• 3 -6 éves: 105 fő, veszélyeztetett 1 fő eü, 
23 környezeti, 4 mindkét okból 

• Otthoni gondozott: 2 fő eü és környeze-
ti okból 

CSJ 
Mindkét körzet teljes beszámolója megtekinthető 

a zalakomar.hu weboldalon. 
 

Keress minket az interneten! 

 
http://muvhaz.zalakomar.hu/ 
 
http://www.facebook.com/zalakomari.haz 
 



  

BEFEJEZŐDÖTT A FECSKEFÉSZEK KULCSOSHÁZ FELÚJÍTÁSA  
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2012. évben Zalakomár Község Önkormányzata 7.700.000.- Ft 
pályázati támogatást nyert el a Belügyminisztérium kiírt pá-
lyázatán. A pályázat keretében az Önkormányzat a Fecskefé-
szek Kulcsosház felújítási munkálatait végezte el. A bekért  
 

ajánlatok alapján a Képviselő-testület a J-Terv Kft.-t 
bízta meg a kivitelezéssel nettó 7.797.500.- Ft érték-
ben.Az összköltséghez hiányzó összeget az Önkor-
mányzat biztosította A felújítás során a Petőfi u. 8. 
szám alatti Kulcsosház főépületének külső homlokzati 
vakolata 45m2-en újra lett cserélve. Az épület idős kora 
ezt nagyban indokolttá tette. A vakolatcsere után a 
külső és belső festést is elvégezték, megszépítve ezzel az 
épületet. A régi, már sok helyen beázó palatető 
cserepeslemez tetőre lett cserélve. Ezzel egységes for-
mát kialakítva a szemben lévő Művelődési Házzal, 
melynek teteje szintén 2012.évben lett felújítva. 
A turistaszálló épülete, mely az udvar belső felében 
helyezkedik el, belső bővítésen esett át. A 3 szoba 
mindegyikében kialakítottunk egy vizesblokkot, mely 
zuhanyzót, mosdót és WC-t tartalmaz. Az udvaron lévő, 
eddig használaton kívüli épületben konyha került be-
rendezésre, mely így már lehetőséget biztosít rá, hogy a 
nagyobb rendezvény alkalmával az Önkormányzat 
tudja biztosítani az étkeztetést.                 

CST 

ELINDULTAK A KÖZMUNKA PROGRAMOK  
 
Zalakomárban kistérségi startmunka 
mintaprogram támogatásával elindultak a 
közmunka programok, melyekhez a köz-
ség  63 millió forint  állami támogatást 
kap. 
2013. március 02-án a mezőgazdasági projekt 
keretében 20 fő segédmunkás, 2 fő munkaveze-
tő, valamint 1 fő adminisztrátor kezdte meg a 
munkát. Feladatuk egy 10x5 m-es fóliasátorban 
vetőmagok és virágmagok keltetése, palántá-
zása, majd a Hunyadi utcai kertekben haszná-
latba kapott mintegy 4 hektár földterületen, 
valamint az önkormányzat tulajdonában lévő 
Széchenyi és Kossuth utcai ingatlanon mező-
gazdasági növények termesztése. 10 fő heti egy 
alkalommal továbbra is folytatná a megkezdett 
tanfolyamot. A projektben részvevők elsősor-
ban kézi erővel szántóföldi haszonnövényeket 
illetve zöldségféléket és burgonyát termeszte-
nének. A projekt munkálataihoz szükséges 
kéziszerszámok és gépek a projekt költségve-
tésében betervezésre kerültek, illetve nagy 
részük beszerzése is megtörtént.. A projekt 
elsődleges célja, hogy a részvevőknek segítsé-
get nyújtson a mezőgazdasági termelés alap-
ismereteinek elsajátításában, megfelelő szak-
mai segítséget nyújtva ahhoz, hogy otthon is 
sikerrel műveljék a kertjeiket. A megtermelt 
zöldségfélék az önkormányzat által üzemelte-
tett iskolakonyhán kerülnek felhasználásra. 
2013. március 02-án a Téli és egyéb értékte-
remtő projekt keretében 6 fő került alkalma-
zásra. A hó eltakarítása, a közintézmények 
megközelíthetőségének biztosítása, a busz-
megállók megtisztítása, a síkosság mentesítés 
napi feladatot jelentene az alkalmazni kívánt 2 
fő részére. 1-1 fő a település önkormányzata 
által üzemeltetett kulcsosház 

 
gondnoki teendőinek megoldását, 
valamint a polgármesteri hivatal porta 
szolgálatának ellátását biztosítja.  
Március, április hónapban 2 fő időslá-
togatóként került alkalmazásra, akik a 
megnövekedett feladatok ellátásában 
segítenének az arra rászorultaknak. 
Március 11-én  az illegális hulladékle-
rakók felszámolása projekt keretében 
10 fő segédmunkással és 1 fő munka-
vezetővel indult meg a munka.  Az 
Önkormányzat a szeméttelepek fel-
számolását tűzte ki célul. A mintegy 
300 m3 szemét összegyűjtését és a 
megvásárolt traktor és pótkocsi, mint 
szállító eszköz segítségével kívánja a 
hulladék szállító cég által biztosított 
konténerekbe beszállítani. A köny-
nyebb súlyú szemét zsákokba, a nagy 
és nehéz szemét közvetlenül a traktor 
pótkocsijára kerül. Az Önkormány-
zatnak nincs megfelelő anyagi eszkö-
ze arra, hogy az illegális szeméttele-
pek kialakulását folyamatosan ellen-
őrizze, ezért csak azok felszámolása, 
illetve az újabb lerakóhelyek kialaku-
lásának megakadályozása vezethet 
eredményre. A projekt célja a szemét-
telepek felszámolása 

mellett, tiltó táblák kihelyezé-
se, a folyamatos ellenőrzés és 
szankcionálás is.Március 11-
én  a közút karbantartás pro-
jekt keretében 18 fő segéd-
munkás, 1 fő munkavezető, 
valamint 1 fő adminisztrátor 
került alkalmazásra, majd 
április 1-vel további 10 fő 
segédmunkás és 1 fő munka-
vezető kezdte meg a munkát. 
Feladatuk a Zalakomár köz-
ség közigazgatási területéhez 
tartozó mintegy 15 km közút 
karbantartása, melynek kere-
tében a belterületi utakon 
elvégzik a padkanyesését, 
csapadékvíz elvezető árkok, 
valamint átereszek tisztítását, 
járdák karbantartását. Meg-
oldják a külterületi utak rend-
betételét, csapadékvíz elveze-
tő árkainak kitisztítását, a 
felnőtt fás szárú növényzet 
kivágását. Vegetációs idő-
szakban elvégzik a település 
zöldterületeinek, parkjainak, 
temetőinek folyamatos kaszá-
lást, parlagfű mentesítését. A 
mezőgazdasági területek 
őrzése projekt május 1-ével 
indul, melynek keretében 6 fő 
kerül alkalmazásra, akiknek a 
feladata a termelt növények 
őrzése lesz. 
 

HZ 



  

K   O M Á R I H Í R M ON D Ó 
 

 
 

5 
EGYETÉRTÉS SPORT EGYESÜLET  

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
 
A Zalakomár Egyetértés Sport Egyesület 2012-ben továbbra 
is három szakosztállyal működik. 
 
Asztalitenisz: 
A 2011/2012-es NB-III-as bajnokságban 3. helyezést ért el csapa-
tunk. Jelenleg csapatunk a harmadik helyet foglalja el. Cél to-
vábbra is az első három helyezés valamelyikének elérése! 
Labdarúgó szakosztály: 
Megyei Labdarúgó II. osztályban 2011/2012-es bajnokságban a 
felnőttek 4. helyen, utánpótlás csapatunk pedig a 2. helyen zárta a 
pontvadászatot. A jövőben szeretnénk Zalakomárt továbbra is az 
élmezőnyben tartani és a felnőtt csapatba minél több fiatalt beépí-
teni. Továbbá célunk, hogy Zalakomár ismét felkerüljön a Ma-
gyar Kupa főtáblájára. 
Teke szakosztály: 
Csapatunk 2011/2012-as NB-III-as bajnokságban az 5. helyezést 
érte el. Cél a középmezőny elérése a 2012/2013-es pontvadászat-
ban. Csapatunk 13. helyet foglalja el a nemzeti bajnokság tábláza-
tán. 
Főbb bevételek: 
Önkormányzati támogatás 2.950.000 Ft, Tagdíj: 21.000 Ft, Jegy-
bevétel: 66.000 Ft, NUPI program: 120.000 Ft, MLSZ pénzösz-
szeg átadás: 120.000 Ft, Adó 1%: 60.000 Ft, Dél-Zalai Takarék-
szövetkezet: 100.000 Ft, Vincze Ottó: 25.000 Ft, Szabadics Jó-
zsef: 50.000 Ft, Összes bevétel: 3.579.701.- Ft 
Főbb kiadások: 
Játékvezetői   díj,   nevezési,- orvosi költség, tagdíj, utazási költ-
ség, bérleti díj, banki költség, felszerelés (cipő, labda, sípcsontvé-
dő, mez) könyvelői díj, öltöző-, pálya karbantartási költség, egyéb   
költségek   (üdítő, szendvics, tisztítószer).  
Összes kiadás: 3.515.226.- Ft 

TPM 

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI  
TILALOM  

 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
2013. április 2-től április 21-ig ebzárlatot 
és legeltetési tilalmat rendelt el a Zala 
Megyei Kormányhivatal, Nagykanizsai 
Járási Hivatalának Járási Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 
Hivatala. 
Tilos az ebeket szabadon engedni, a szar-
vasmarhát, lovat, juhot, kecskét legelőre 
hajtani. A zárlattal kapcsolatos rendelke-
zések megszegése állategészségügyi 
szabálysértés! 
 

A Zalakomári Napköziotthonos 
Óvoda nyári leállásának  

az ideje: 
 
2013. június 24 – 2013. augusztus 

2. 
 

Nyitás: 2013. augusztus 2. 

I.  SZÁMÚ ORVOSI KÖRZET  
 EGÉSZSÉGÜGYI BESZÁMOLÓJA  

 
A felnőtt lakosság körében vezető be-
tegségcsoport a szív- érrendszeri meg-
betegedés valamint a cukorbaj, sok a 
daganatos megbetegedés és egyre több 
a pszichés zavar. A fiatalabb korosz-
tályban is szaporodik a kalóriatöbblet 
miatti elhízottak száma és a mentális 
viselkedészavarok, és allergiás megbe-
tegedések. Mindez országos statisztikai 
adatokkal összecsengő, és előrevetíti a 
tennivalók szükségességét. Így a jövőre 
nézve fontosak az életmódbeli változá-
sok, egészséges táplálkozás, testsúly-
csökkentés, dohányzásról való leszo-
kás, fizikai aktivitás növekedése. Fon-
tos a szűrővizsgálatok igénybevétel-
ének fokozása.  

PA 
A teljes beszámoló megtekinthető a 
zalakomar.hu weboldalon 

www.facebook.com/zalakomar 

II.  SZÁMÚ ORVOSI KÖRZET EGÉSZSÉGÜGYI  
BESZÁMOLÓJA  

 
A felfedezett krónikus betegek számában folyamatos emel-
kedés tapasztalható, a felnőtt lakosság 1/3-a szenved magas 
vérnyomás betegségben, 1/10-e cukorbetegségben. Arányuk 
és az ebből eredő szövődmények száma évről évre emelke-
dik.  
Tovább nő a pszichés és idegrendszeri betegek száma. En-
nek okai közt a kilátástalanság, és a családi halmozódás 
(rokonok közti házasság) játszik fontos szerepet. Egyéb be-
tegségek, veleszületett rendellenességek hátterében is nagy 
arányban észlelhető a rokonok közti házasság.  
Nagyon sok betegség, állapot mögött a tájékozatlanság, ha-
nyagság áll, ami várhatóan nem fog javulni. 

MT 
A teljes beszámoló megtekinthető  

a zalakomar.hu weboldalon 
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Kiadja:  Zalakomár Község Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 
E-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Varga Miklós Szerkesztő: Nagy Beáta 

KÖRZETI RAJZVERSENY 
 
Körzeti rajzversenyt hirdetett a 
Zalakomári Általános Iskola a kör-
nyék alsó tagozatos diákja számára. 
A pályázatra iskolánk tanulóin kívül 
még öt település: Zalakaros, Sármel-
lék, Zalaapáti, Zalaszabar, 
Nemesvid kisdiákjai küldték be al-
kotásaikat. Összesen 67 versilluszt-
rációban gyönyörködhetett a zsűri, 
amelyeket Weöres Sándor legnép-
szerűbb gyerekversei ihlettek. Már-
cius közepén került sor az ünnepé-
lyes eredményhirdetésre, ahol a leg-
jobb alkotások készítői  könyvjuta-
lomban részesültek. A kiállított 
munkákat április végéig tekinthetik 
meg az érdeklődők az iskola felső 
aulájában. 
 
1.osztály 
I.Demény Petra – Zalakaros 
II. Potyondi Ádám – Sármellék 
III. Bogdán Eszter – Zalakomár 
2. osztály 
I.Bogdán Vanessza – Zalakomár 
II. Koró Bence- Nemesvid 
III. Opra Szilárd – Zalakomár 
3. osztály 
I. Nagy Petra- Nemesvid 
II.Kérges Zsolt – Zalakomár 
III. Nagy Nikolett- Nemesvid 
4. osztály 
I.Zsiga Kristóf – Zalakomár 
II.Kuti Dzsenifer – Nemesvid 
III. Novák Boldizsár - Zalaszabar 
 
Különdíj 
Fehér Donát 4.o – Zalaapáti 
 

 

MÁRCIUS 15-I  
ÜNNEPÉLYEK  

 
Március 14-én emlékeztünk 
meg iskolánkban az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseiről. Az 
idén a 8. osztályosok ren-
dezték meg az ünnepélyt. A 
műsort zenével,  filmbeját-
szásokkal, jelenetekkel, 
tánccal és dalokkal is színe-
sítették. A műsort összeállí-
totta, és a tanulókat betaní-
totta Partiné Birnbauer Ka-
talin, osztályfőnök. 
 

 
 
A Művelődési Ház dolgozói 
helyi gyerekekkel, a 
Zalakomári Dalkörrel, az 
Egymásért Klubbal, Marci 
atyával és gitárosaival kie-
gészülve a templom előtti 
téren tartották meg ünnepé-
lyüket. A Nemzeti dal és a 
12 pont szétosztása mellett 
katonadalok is felcsendültek 
a márciusi ifjakra és a sza-
badságharc eseményeire 
emlékezve. 
 

 

KOSZORÚZÁS 
 

 
A megemlékezéshez kapcso-
lódóan, az iskolai hagyomá-
nyokat tiszteletben tartva az-
nap délután a diákönkormány-
zat tagjai koszorút helyeztek el 
a komárvárosi temetőben Pén-
tek György 48-as honvéd sír-
jánál. 
Ezzel a gyerekek emlékeztek a 
szabadságharcban résztvevő 
komárvárosi és kiskomáromi 
katonákra is. 

MEGEMLÉKEZÉS A VÍZ 

VILÁGNAPJÁRÓL  
 
Március 22-én reggel rövid kis 
ünnepséggel emlékeztünk meg 
a víz világnapjáról. A műsor-
ban iskolánk diákjai szerepel-
tek, akik versekkel, dalokkal, 
ismertető szövegekkel hívták 
fel figyelmünket a víz létfon-
tosságára, valamint a környe-
zetszennyezés veszélyeire. A 
műsort összeállította, és a ta-
nulókat felkészítette dr. Béliné 
Horváth Aranka. 
A megemlékezést dokumen-
tumfilm-bejátszás is színesítet-
te, amelyhez jól kapcsolódott 
az emeleti aulában rendezett 
időszaki kiállítás is. 


