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Az önkormányzat hivatalos havilapja

EGYMÁSSAL-EGYMÁSÉRT TESTVÉR-TELEPÜLÉSI TÁBOR - NEGYEDSZER
Július 12.-én este érkezett meg az első csapat
Tiszapéterfalváról, majd hétfőn Krasznahorkaváralja és
Berekfürdő csatlakozott az idei Egymással-egymásért
testvértelepülési táborhoz, ami szokáshoz híven nagyon
jól telt el.
Az érkezés napján táskákat festettünk és táborzászlót készítettünk; kaptunk csillám tetoválásokat majd a Kokas Banda
tartott táncházat, akik rendesen meg is táncoltattak bennünket a hét minden estéjén. Kedden Zalakarosban voltunk
fürdeni. Volt, aki egész nap csak csúszdázott, volt olyan, aki
napozással töltötte az időt.
A szerdai napot kakaós csigával indítottuk majd a nagykanizsai könyvtárból érkeztek hozzánk vendégek, akik kreatív
kézműves foglalkozást tartottak, délután pedig a zalaszabari
Zobori Kalandozooba látogattunk el ami egyesek szerint „A
legeslegjobb nap” volt, mivel egész délután a kalandparkban
csúszdázhattunk, ugrálhattunk, és a hófánkokat is kipróbálhattuk.
Csütörtökön a Balaton parton süttethettük a hasunkat, majd
este íjászbemutatón vehettünk részt, majd mi is kipróbálhattuk az íjakat, és a karikás ostort. Mikor besötétedett meglepetés tűzzsonglőr bemutató volt.
Péntek délelőtt rendőrök és mezőőrök jöttek hozzánk, akik
megmutatták milyen eszközökkel dolgoznak; beszélgettünk
velük és a rendőrautóba is beleülhettünk. Délután a nagy
melegbe egy kis víziluficsata könnyített rajtunk, levezetés
képen pedig szituációs játékokkal lazítottunk. Este retro
disco party volt a kultúrházba.
Szombaton ismét Zalakarosban voltunk fürdeni, kipihenni a
hét fáradalmait és felkészülni arra hogy egész éjjel fenn
legyünk (aki bírja) hogy minél több időt együtt lehessünk.
Vasárnap kora reggel el is búcsúztunk Tiszapéterfalvától
majd lassacskán Krasznahorkaváralja és Berekfürdő is elköszönt tőlünk.
Köszönjük egymásnak, egymásért!
Opra Laura

Az Országos Tisztifőorvos az országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai
alapján, valamint az Országos Közegészségügyi Központ szakmai ajánlásait
figyelembe véve a korábban általa kiadott és érvényben lévő

3. fokú hőségriasztást 2015. augusztus 16-án,
24:00-ig meghosszabbította.

2

Komári Hírmondó
KÖZLEKEDÉSI ÉVES
TANULÓBÉRLET
TÁMOGATÁS

Zalakomár
Nagyközség
Önkormányzat Képviselő- testülete
2015 tavaszán döntött a közlekedési
éves
tanulóbérlet
támogatásról
(továbbiakban: bérlettámogatás).
A kérelmeket 2015. augusztus 20. és
2015. szeptember 1. napja között
lehet benyújtani a szülő vagy más
törvényes képviselő, illetve nagykorú gyermek által.
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
250 %-át (2015- ben 71.250 Ft)
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 hónapban folyósított ellátás igazoló
szelvény, vagy utolsó havi bankszámla kivonat, ennek hiányában a
munkaügyi kirendeltség által
kiállított igazolás, határozat
c)
a
társadalombiztosítás
keretében folyósított ellátások esetében 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 portai recepcióján, valamint
elérhetők Zalakomár nagyközség
honlapjáról.
A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási
időben.

2015 augusztus

HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE
IDŐSEKNEK:

FIATALOKNAK:

A 65 évnél idősebb, fogyatékossággal élő, vagy
különösen a szívbetegségben és magas vérnyomástól szenvedők a melegben fokozódó
panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz!
Ha van elektromos ventilátora használja a
nagy melegben! Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat
töltse otthon, besötétített szobában, viszonylag
hűvösön!
Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy
hideg vízzel akár többször is!
Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra
időzítse a bevásárlást!

Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védd
magad a naptól! Könnyű, világos színű bő
szabású pamut ruhát hordj a forró napokon!
Bőrtípusodnak megfelelő fényvédő krémmel
naponta többször kend be a bőrödet! Ha nagyon világos a bőröd, használj 15 faktor feletti
naptejet!
Nagy melegben zuhanyozz langyos vagy hideg
vízzel akár többször is! Tölts 1-2 órát légkondicionált helységben!
Ha kánikulában a szabadban sportolsz, gyakran
hűtsd magad és fogyassz legalább 4 liter folyadékot! Fontos a só pótlás is!

Mit igyon:
Víz, ásványvíz, tea, szénsavmentes üdítők,
paradicsomlé, aludttej, kefir, joghurt,

KÖZMUNKA PROGRAMOKKAL
ELÉRT EREDMÉNYEK

Mit ne igyon:
Kávé, alkohol tartalmú italok, magas koffeinés cukortartalmú üdítőitalok
Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő
mennyiségű folyadékot. Igyon a szokásosnál egy literrel többet a forró napokon!

Belterületi közutak felújítása programelem
keretében befejeződtek a IV. Béla, Fő, Petőfi és
Árpád utcákban a tervezett járdaszakaszok
felújításai.
Ezen
kívül
elkészült
a
Napköziotthonos Óvodánál a parkoló bővítése,
valamint az Ady utcai orvosi rendelőnél is
kialakításra került egy parkoló a betegek részére.
Jelenleg folyamatban van a Tavasz utcát és az
Ifjúság utcával összekötő járdaszakasz építése.
Folyamatosan történik a fő csapadékvíz levezető árkok tisztítása, valamint a zöld területek
kaszálása, parlagfű mentesítése, a sziklakertek,
virágágyások gyomlálása, öntözése. Megtörtént
a község közigazgatási területére kiszórt illegális szemét elszállítása is.
A mezőgazdasági programelem keretében a
termesztett zöldségfélék gyommentesítése,
öntözése, növényvédelme folyamatos munkát
igényel a programban résztvevőktől. A megtermelt zöldségfélék érésétől elkezdődött a
betakarítás, illetve a piaci napokon az árusítás.
Az aktuális terményekről, és az árakról a lakosságot rendszeresen tájékoztatjuk a kihelyezett plakátokon, képújságon.
Jelenleg paprika, paradicsom, készlet erejéig
uborka eladása történik. Megkezdődött a befőzni való paradicsom árusítása is. Kérjük,
hogy a nagyobb mennyiségű vásárlási igényeket jelezzék a Polgármesteri Hivatalban elárusító helyiségében.
Lehetőség van befőzött paradicsom vásárlására
is előre egyeztetett igények alapján.

Komári Hírmondó

Forrás: www.rejtvenybirodalom.hu
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EGYETÉRTÉS SPORT EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA
Az egyesület keretein belül az első
félévben labdarúgó teremtornát
szerveztünk a Magyar Színészválogatott vendégszereplésével. Ezen
torna célja az volt, hogy a fiatal és
idősebb focizni vágyó lakosok is
szervezett formában megmozduljanak. Továbbá, hogy a média
bevonásával jó hírét is bővítsük
Zalakomárnak, ahogy ezt az elmúlt 11 évben is tettük.
A jövőben szeretnénk, ha Zalakomár sportja továbbra is jó hírben
jelenne meg a közvéleményben, és
a megyében, régióban is. Az egyesület működése teljes mértékben
az önkormányzat támogatásán
alapul.

GÓLYAHÍR

2015. I. félév költségvetése

Megnevezés

Költsége

Nevezési díj, versenyeztetési díj, versenyengedély, játékvezetői díj
Élelmiszer, üdítő, felvágott, zsemle, kenyér stb., éttermi szolg.
Posta, telefon, internetköltség
Orvosi díj, pályabérleti díj, könyvelési díj, egyéb költségek
Tisztítószer, mészhidrát, ajtózár, lakat, kilincs, festék, fűmag, karbantartás
eszközei, egyéb anyagok
Pályázat kivitelezés, acélszerkezeti munkák költsége
Felszerelés, kesztyű, cipő, labda, ütőborítás, egyéb
Utazási, személyszállítási díj
Bankköltség
KIADÁSOK ÖSSZESEN

231.051.173.781.27.685.58.500.96.814.-

Önkormányzati támogatás
TAO pályázat önrész
Dél-Zalai Takarékszövetkezet
Flexibil-Top KFT
Pályázati bevétel
BEVÉTEL ÖSSZESEN

1.500.000.450.000.100.000.80.000.905.000.3.035.000.-

1.502.500.247.403.688.056.27.728.3.035.518.-

KÖLYÖKREJTVÉNY

Tavasszal új
kis lakók költöztek községünkbe.

Az új lakók névsora és
világra jöttük dátuma:
Gulyás Aliz Mária
2015.03.28.
Gál Milán Károly
2015.03.30.
Horváth András
2015.04.24.
Belancsics László
2015.04.30.
Bogdán Tamás
2015.05.04.
Bogdán Gina
2015.05.07.
Kovács László
2015.05.11.
Bogdán Henna
2015.05.27.
Bogdán Kristóf Ferenc 2015.07.09.
Szabó Bence
2015.07.15.

Szeretettel
köszöntjük őket
és szüleiket!

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: Csárdi-Nagy Beáta (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu)
Szerkeszti: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, a Zalakomári Általános Iskola, a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda és a Zalakomári
Művelődési Ház

