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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

 
 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag újévet kíván 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete és a 

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 
valamennyi dolgozója! 

FELHÍVÁS 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Zalakomárban elkészült a jár-
dák térkövezése. Mivel sokáig 
szeretnénk élvezni a nem csak 
biztonságos, de egyben eszté-
tikus járda használatát, felhív-
juk mindenki figyelmét a téli 
csúszásmentesítés egyik leg-
fontosabb szabályára a térkö-

ves burkolatoknál. 
A síkosság-mentesítésnél al-
kalmazott anyag kiválasztás-
nál az árfekvésen kívül ve-

gyük figyelembe azt is, hogy 
melyik az a vegyszer, ami nem 
árt a burkolatnak és a növény-
zetnek sem. A közvetlen sózás 

ugyanis nem használ sem a 
térkő burkolatnak, sem a nö-

vényeknek. 
Megkérjük a Tisztelt Lakossá-
got a téli csúszásmentesítés 
alkalmával kerüljék el a só 
használatát a következő járda-
szakaszokon: 
 
- Ifjúság - Tavasz utcák össze-
kötő járdaszakaszán, 
- Kossuth - Petőfi utcák össze-
kötő járdaszakaszán, 
- Tavasz utca járda szakaszán 
az Attila utca bejáratától, a 
focipályáig, 
- Rákóczi utca járda szakaszán, 
- Táncsics utca járdaszakaszán 
és 
- Bercsényi utca járdaszaka-
szán. 

Segítő 
közreműködésüket 
előre is köszönjük! 

2017. december 8-án került sor a 
község 70 éven felüli lakóinak 
megünneplésére a Zalakomári  
Művelődési házban. 

A csaknem 100 fő megjelentet köszön-
tötte Hajmásiné Török Gyöngyi Zala-
komár Nagyközség Önkormányzat 
Szociális bizottságának elnöke, ünnepi 
beszédet mondott: Csárdi Tamás, Za-
lakomár polgármestere, Cseresnyés 
Péter, Nemzetgazdasági Minisztérium 
Munkaerőpiacért és Képzésért felelős 
államtitkár, országgyűlési-képviselő, és 
Dr. Háda László plébános. 

Időseket látott vendégül az Önkormányzat 

 

 

A beszédek elhangzása után R. Kárpáti 
Péter és a vele érkező két fiatal előadó 
szórakoztatta verssel, dallal, nótával az 
egybegyűlteket, egy kellemes délutánt 
töltve el együtt. 

 Karácsonyi Műsor a Művelődési Házban! 

 Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és a Zalakomári Művelődési 
Ház nagy szeretettel meg meghívja Zalakomár minden lakóját a 2017. 
december 19-én 17 órakor sorra kerülő Karácsonyi ünnepségére. 

Ünnepi műsort adnak a Zalakomári Művelődési Ház csoportjai, a Zalakomári 
Napköziotthonos Óvoda, a Zalakomári Általános Iskola, Géczi Zita, Jánoki 
Veronika, Tóber László 
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Lakhatási támogatás 
 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő- testülete települési támogatásként lakha-
tási támogatást nyújt 2018. január 1. napjától 
legfeljebb 2018. december 31. napjáig a jogo-
sultsági feltételek teljesülése mellett. 
„A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege: 
a) 4.000 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában 
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 80 %-át, 
b) 3.000 Ft, amennyiben a kérelmező háztartásában 
az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
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 elérhe-
tők Zalakomár nagyközség honlapjáról. 
A kérelmeket a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben. 
Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a támoga-
tást kizárólag az a személy igényelheti, aki az áram- 
vagy gázszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban 
áll. 
További információ: Zalakomári Közös Önkor-
mányzati Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. 
irodatel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék 
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 

ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS 
 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő- testülete települési támoga-
tásként étkezési támogatásban részesíti 
az az óvodába és általános iskolába járó 
gyermeket, aki rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre nem jogosult és a 
család tagjai egyikének sincs vagyona, 
részükre az önkormányzat a gyermek-
étkezési térítési díjat 100%-ban átvállal-
ja. Az étkezési támogatás 2018. január 1. 
napjától legfeljebb 2018. december 31. 
napjáig a jogosultsági feltételek teljesü-
lése mellett kerülhet megállapításra. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a 
továbbiakban: Gyvt.) 19. § (7) bekezdése 
szerint pedig: „Vagyon alatt azt a hasznosít-
ható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni 
értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre 
jutó értéke a gyermeket gondozó családban 
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének húszszorosát, vagy 
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj leg-
kisebb összegének hetvenszeresét megha-
ladja, 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, továb-
bá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós 
betegségre tekintettel fenntartott gép-
jármű.” 
 A fentiek alapján a kérelem benyújtásá-
hoz mellékletek csatolására (pl. munkál-
tató igazolásra) nincs szükség, a család 
jövedelmi helyzetét a hatóság nem vizs-
gálja. 
A kérelem elbírálása során egyetlen 
mérvadó tény, a vagyon megléte. A 
vagyon fogalmát a Gyvt. határozza meg, 
mely szerint akkor tekinthető vagyon-
nak egy hasznosítható ingat-
lan/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 Ön-
kormányzati Hivatal igazgatási ügyinté-
zőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási 
időben. 
További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hiva-
tal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. 
iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék 
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 
 

Szépírásból vetélkedtek 

 
Novemberben rendeztek iskolánkban 
helyi versenyt szépírásból. A megméret-
tetésen második osztálytól felfelé min-
den évfolyam képviseltette, magát, ösz-
szesen 33 tanuló vett részt a versenyen. 
A diákoknak adott szöveget kellet lemá-
solniuk a legszebb írásukkal. Az ered-
ményhirdetésre később kerül sor. 
 

Óvodánkban 2017.11.23-án 
az Óvoda-iskola átmeneti 
munkacsoport szervezésé-
ben fórumot tartottunk az 
óvodapedagógusoknak és 
az alsós pedagógusoknak.  
A fórumon az óvodapeda-
gógusok bemutatták óvo-
dai nevelés célját, feladata-
it, ismertették egy kicsit az 
óvodai „életet”. A tanító 
néniknek lehetőségük volt 
az óvodai dokumentu-
mokba is bekukkantani. 
Szántó Józsefné az 
utánkövetésről adott tájé-
koztatást, így megismer-
tük a volt óvodásaink 
eredményeit. Jó hangulat-
ban telt a délután, a két 
intézmény dolgozói jobban 
megismerték egymás 
munkáját. 

 

Óvodai Hírek 
Az együttgondolkodás jegyében 

 

Színház 

 2017.11.30-án délelőtt a Szegedi 
Látványszínház színészei látogat-
tak el óvodánkba, a Frici manó a 
téli forgatagban című tanmesével.   
Csillag rénszarvas és Frici manó 
többek között olyan témákkal is-
mertették meg a gyerekeket, mint a 
téli időjárás viszontagságai, a vita-
minok fontossága az egészségmeg-
őrzés szempontjából, illetve öltöz-
ködési tanácsokat is adtak a hideg 
időre. Az interaktív előadás alatt 
táncoltak és egy új éneket is meg-
tanultak a gyerekek: 

„...Nem kérek mást barátom, legyen 
hó a világon…” –énekelték közösen 
a szereplőkkel. A tanulságos, neve-
lő célzatú műsor reméljük gazdagí-
totta a gyerekek ismereteit és érze-
lemvilágát. 

https://maps.google.com/?q=8751+Zalakom%C3%A1r+Tavasz+u.+13&entry=gmail&source=g
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MEGSZÉPÜLT AZ ANGYAL 
GYÓGYSZERTÁR 

 

2017. novemberében jelentős mértékű átalakítás 
és felújítás történt a zalakomári patikánkban, 
mely a község és a környező települések gyógy-
szerellátását biztosítja. 
A változás a Benu-koncepció szerint valósult meg, a 
gyógyszertár a hálózatnak megfelelő egységes modern 
kinézetet kapta, mely segíti és megkönnyíti mind a 
betegek, mind a szakdolgozók tájékozódását az egés-
zségügyi intézményben. A kategóriákba rendezett 
polcelrendezésben számtalan termékkel ismerkedhe-
tünk meg, megkereshetjük a problémánk kezelésére 
szükséges gyógyszert, melyben a patika dolgozói szí-
vesen segítenek és adnak betegtanácsadást. 
Ezúton szeretném felhívni a figyelmet két merőben 
fontos a "benusításhoz" tartozó előnyre. Novembertől 
bevezetésre került a havonta változó akció, amely 
körülbelül 120 változó termék jelentős árcsökkentését 
vonja maga után a recept nélkül megvásárolható 
gyógyszerekből, továbbá gyógyszertárunk nyár eleje 
óta részt vesz a webshopos megrendelések fogadásá-
ban is (www.benu.hu/shop), ahol a létező összes for-
galomban lévő termék megtalálható árral együtt kate-
góriákba rendezve. A webshopos vásárlás során a 
zalakomári Angyal Gyógyszertárat szükséges megje-
lölni átvevőhelyként és a rendelt termék másnap át-
vehető a patikában. 
Szerencsére rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a 
megújult arculattal kapcsolatban, mégis sokan érdek-
lődtek a régi sokak szívébe zárt patikai bútorzatról. Az 
1891-ben kézzel faragott és a 70-es években a 
zalakomári gyógyszertárba került officinai bútor évti-
zedeken keresztül teremtette meg a patikai légkört. 
Mivel a település ékessége és egy valóban értékes 
darabról van szó, próbáltuk megmenteni az átalakítás 
során és a sok érdeklődő ellenére tervünk egy kis 
patikamúzeum kialakítása a jövőben. Merkly-Belus 
József és Teke Ilona után átvéve a mélyen megtisztelő 
címet, hogy én lehetek Zalakomár gyógyszerésze 
igyekszem a betegek szakszerü egészségügyi ellátására 
és felelősségteljes munkámat lelkiismeretesen elvé-
gezni. 

 
dr. Novák Attila 

Angyal Gyógyszertár 
vezető szakgyógyszerész 

SULI-HÍREK 
PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS 
 

Novemberben hetedik-nyolcadik 
osztályos tanulóink pályaválasz-
tási kiállításon vehettek részt 
Nagykanizsán.  
Az ünnepélyes megnyitón elhang-
zott a tanulás fontossága, kiemelték 
a szakmatanulás jelentőségét. A 
diákok hallhattak a különböző ösz-
töndíjas lehetőségekről is, majd 
ezután megtekintették az iskolák 
bemutató standjait, ahol bővebben is 
megismerkedhettek a különféle 
szakmákkal. A bemutatókon az 
elméleti ismeretek mellett a diákok 
legnagyobb örömére az egyes szak-
mákat a gyakorlatban is ki lehetett 
próbálni. 
 
KOMPLEX TANULMÁNYI 
VERSENY 
 
Nov. 17-én délután komplex játékos 
vetélkedőn vehettek részt felsős 
tanulóink, amelyet Hajmásiné Török 
Gyöngyi és Feketéné Táttár Lívia 
szervezett. Az izgalmas megmérette-
tésen 10 csapat vett részt. A felada-
tok több tantárgyat is érintettek, de 
elsősorban nem a tankönyvi anyag-
hoz kapcsolódtak. 
A jó hangulatú vetélkedésen az 
alábbi eredmények születtek:  

1. 6. a. osztály: Kardics József, 
Romhányi Richárd, Hor-
váth László József 

2.  6. a. osztály: Bogdán Attila, 
Andrasek Ferenc, Horváth 
László 

3. 8. a. osztály: Lakatos László, 
Tirászi Márk, Nyári József 

A nyertesek csapatban egy kis tár-
gyi jutalmat kaptak, de a tudása 
gyarapítása mellett a többi tanuló is 
friss, ropogós nápolyit fogyasztha-
tott a verseny végén. 

 

KOSZORÚZÁS 
Hagyományainkhoz híven novem-
ber 22-én az iskolánk előtti parkban 
megkoszorúztuk Ady Endre mell-
szobrát. A költő születésnapjának 
megünneplésén a nyolcadikos diá-
kokon kívül részt vettek még a di-
ákönkormányzat tagjai is, akik meg-
emlékezésükben Ady-verseket adtak 
elő, valamint ismertették a résztve-
vőkkel a szobor készítésének törté-
netét.  
A diákok nemcsak nagy magyar 
költőnkről, hanem a szobor készítő-
jéről, Tőzsér Erzsébetről is megem-
lékeztek, aki megajándékozta isko-
lánkat ezzel az emlékművel. 
 

EGÉSZSÉGNEVELÉSI VERSENY 
November utolsó előtti hete az 
egészségnevelés jegyében telt a 
Zalakomári Általános Iskolában. 
21-én az iskola alsós tanulói méret-
tethették meg magunkat a körzeti 
egészségnevelési versenyen, ame-
lyen régi hagyomány szerint több 
környező település iskolája is részt 
vett. 24-én a felsős gyerekeken volt 
a sor, az iskola diákjai mérték össze 
tudásukat az egészséges életmód 
jegyében.  

 
A gyerekek kvíz kérdésekre vála-
szoltak, totót töltöttek ki, zöldsége-
ket és gyümölcsöket kóstoltak, 
számítógépeken kutattak, miköz-
ben tudásuk számos új ismeret-
anyaggal bővült.  
A vetélkedőkön minden kisdiák 
nagyon jól érezte magát. 
 
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS AZ 
ISKOLÁBAN 
 
Festménykiállítás nyílt isko-
lánkban november 22-én „Fa-
templomok a 
Kárpátmedencében” címmel. 
A kiállított tizenöt festmény, ame-
lyeknek alkotója Ferkovics József 
festőművész, Szombathelyről érke-
zett, és az iskola emeleti aulájában 
látható. 
Az ünnepélyes megnyitón a képek 
keletkezéséről tulajdonosuk, 
Puklerné Kovács Erika beszélt, az 
alkotásokat pedig Kardos Ferenc, a 
nagykanizsai Halis István Városi 
Könyvtár munkatársa ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe. 
A kiállítás december végéig tekint-
hető meg a Zalakomári Általános 
Iskolában. 
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Sport 
2017.11.05. 
Flexibil -Top Zalakomár -Felsőrajk   7:1 
Gyengén kezdtük a mérkőzést,de a má-
sodik félidőben már csak egy csapat volt 
a pályán. 
Ifi:5:0 
2017.11.30. 
Gutorfölde- Flexibil-Top Zalakomár   0:1 
Óriási rangadót nyertek  a fiúk 
.Sáros,mély talajú pályán ismét be bizo-
nyítottuk ,ha rendben vagyunk akkor 
mindenhol,mindenki ellen van esélyünk. 
Az aktuális első helyezett ellen ismét 
idegenben nyertünk az ősz utolsó mecs-
csén. 
Összességében:Nagyon gyenge őszi 
kezdet után,fantasztikus 8 meccses győ-
zelmi sorozatot hajtott végre a csapat. 
Ifi:5:1 
U-19-es csapatunk remek őszi szezon 
után a bajnokság  2. helyén áll!A góllövő 
lista első helyén pedig a Flexibil-Top 
Zalakomár játékosa TINÓ RONALD 
JÁNOS  
U-16-os csapatunk a helyi fiatal srácok-
kal ugyancsak a szenzációs 2.helyen 
telel!A góllövő lista első helyén itt is egy 
Komári játékos NEUBAUER KEVIN áll!! 
Nyugodtan mondhatjuk remek úton jár 
az utánpótlás! 
 
A FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR ESE 
KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁN 
MINDNEN KEDVES SZIMPATIZÁSNAK 
ÉS REMÉLJÜK JÖVŐRE IS TALÁLKO-
ZUNK A KOMÁRI PÁLYÁN! 
 

Eredményesen 
szerepeltek 

 

A Sík Sándor Római Katolikus Általános 
Iskola által szervezett regionális rajzver-
senyen Boros Gergely 7.a osztályos ta-
nuló díjat nyert illusztrációjával, amelyet 
egy Szent Lászlóról szóló legendáról 
készített. 
Felkészítő: Hajmásiné Török Gyöngyi 
 
A Zala Megyei Kormányhivatal által 
meghirdetett „Szakmák, mesterségek 
világa” című regionális rajzpályázaton 
Horváth Martin 6.b osztályos tanuló 
harmadik helyezést ért el. Felkészítő: 
Hajmásiné Török Gyöngyi 
 
A december elején tartott megyei nép-
daléneklési versenyen is ügyesen szere-
peltek tanulóink, és szép eredményekkel 
tértek haza: 
Alsó tagozat: 
Bogdán Tamás 4.a arany minősítés (fel-
készítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) 
Gerencsér Attila 4.a arany minősítés 
(felkészítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) 
Kék Ibolya énekegyüttes arany minősítés 
(felkészítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) 
Orsós Veronika 3.a arany minősítés 
(felkészítő: Saffer Szilvia) 
Tóth-Pajor Adél 3.b arany minősítés  
(felkészítő: Saffer Szilvia) 
Kardics Kristóf 3.b ezüst minősítés (fel-
készítő: Saffer Szilvia) 
Orsós Anna 4.b arany minősítés (felké-
szítő: Dr. Etler Ottóné) 
Gerlicék 4.o. arany minősítés (felkészítő: 
Dr. Etler Ottóné) 
 

Felső tagozat: 
Horváth Annabella 6.a arany minősítés  
Somogyi Árpád 6.a arany minősítés 
Bogdán Gergő 5.b arany minősítés 
Pipacsok (Kardics József, Bogdán Tibor, 
Somogyi Árpád) arany minősítés 
Pacsirták (Horváth Annabella; Bogdán 
Ibolya; Bogdán Erika; Marci Veronika; 
Sárközi Alexa) arany minősítés  
Rozmaring énekcsoport (Bogdán Lajos; 
Bogdán László; Bogdán György) arany 
minősítés 
Dalos legények (Bogdán Krisztián; Bog-
dán Tibor) arany minősítés 
A felsős tanulókat és énekcsoportokat 
Dittert Alexandra énektanár készítette 
fel. 

Adventi gyertyagyújtás 

 
December elsején nálunk is fellobbant az 
első adventi gyertyaláng. A rövid kis mű-
sorban, amelyet az első és ötödik évfolya-
mos tanulók adtak elő, télről szóló versek és 
dalok hangzottak el. Ezután a kicsik és na-
gyok közösen gyújtották meg az adventi 
koszorú első gyertyáját. A továbbiakban 
minden héten sor kerül majd a közös gyer-
tyagyújtásra, amelyen a párhuzamos alsós 
és felsős osztályok együtt szerepelhetnek. 

Mikulás nap 
Hagyományainkhoz híven idén is-
mét ellátogatott iskolánkba a Miku-
lás december 6-án.  
 
Krampuszai kíséretében végigjárta a 
tantermeket, ahol az alsós diákoknak 
csomagot, a felsősöknek és az iskola 
dolgozóinak pedig szaloncukrot osztoga-
tott. 
Délután az ebédlőben a hagyományos 
Mikulás-napi buli került megrendezésre, 
amelyen a felsős diákok vehettek részt. 
A jó hangulatú rendezvényre maga a 
Mikulás is ellátogatott, aki dalokkal és 
tánccal szórakoztatta a résztvevőket. 

 

 

 

 

Az ÖN hirdetésének 

helye! 

Lakossági és céges hirdetések 
kedvezményes áron vehetők 

igénybe, újságunkban! 

További információ: 

info@zalakomar.hu 

 


