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 „Mutasd meg, mit gyűjtesz!” 
A Zalakomári Művelődési Ház "Mutasd meg, mit 
gyűjtesz!" címmel nyitotta meg kiállítását helyi gyűjtők 
kincseiből. 
   A tárlat 2019. december 09 - 2020. január 10-ig, az 
intézmény nyitvatartási idejében látogatható, várunk sok 
szeretettel minden kedves érdeklődőt! 
 
 
 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó
Ó  

Lengyelországban jártak az 
iskolások            2. oldal 
 

Felhívás csúszásmentesítésre                               
3. oldal 

 

Testületi tájékoztató, 

támogatási infók      3. oldal 

 

SPORT HÍREK 

 4. oldal 

Változás az I. számú háziorvosi 
körzet működésében 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 

értesíti a lakosságot, hogy 2020. január 1. 
napjától kezdődően változik I. számú 
(kiskomáromi) háziorvosi körzet rendje. 

Kalászné Dr. Pintér Anna doktornő 
nyugdíjazása miatt a háziorvosi teendők 
ellátásával felhagy, helyette a fenti naptól 
kezdődően Dr. Kremzner István megbízott 
háziorvos várja a pácienseket. 

2020. január 1. napjától az alábbi 
szerint módosul a rendelési idő: 

hétfő: 12.00 – 14.00, kedd: 08.00 – 10.00, 
szerda: 12.00 – 14.00, péntek: 08.00 – 10.00 

Telefonos elérhetősége: +36-30/ 247-33-68 

 



 
 

A Somssich Antal Általános Iskola diákjai és kísérő 
nevelői négynapos látogatást tettek 
Lengyelországban. 

A lehetőséget a Honvédelmi Sportszövetség 
pályázata adta meg. A kirándulás Kis-Lengyelország 
Vajdaság magyar emlékeit, illetve felkutatását 
szolgálta az ezeréves magyar-lengyel barátság 
tükrében. 

A hosszú utazás után boldogan foglaltak el 
szállásunkat Wieliczka városában. 

Itt szívélyes fogadtatás, első osztályú ellátás várt 
minket. 

Második nap Krakkó városában a történelmi 
nevezetességek megtekintésével folytatódott. 
Számtalan magyar emléket láthattak diákjaink 
(Hedvig királynőtől, Báthory Istvánon, Balassi 
Bálinton át a Jagelló egyetem magyar karáig). 

Külön köszönet Barbara Andruszko 
idegenvezetőnek, aki lengyel létére tökéletes 
magyarsággal kalauzolt bennünket. Szombati napon 
Tarnów városát térképeztük fel. Tarnów a magyar-
lengyel barátság központi helye. Sok emlék Bem József 
tábornokról, az 1948/48-es szabadsághősről szól. 
Nagyon szép a magyar tér a Székely kapuval és a Petőfi 
szoborral. 

A délutáni órákban megtekintettük Luzna 
településen lévő első világháborús katonai temetőt. 
Meglepően láttuk a rendet, tisztaságot, gondozottságot 
és a törődést elődeink nyughelyén. A gyönyörű 
fakápolna igazán méltó a hely szelleméhez. 

Megjegyzem kb. 200 temetőt újítottak fel, s 
mindenütt kegyelettel gondolnak a hős magyar 
katonákra. 

A zárónapon a hazautazás várt ránk. Útközben Ó-
Szandec városában megnéztük Szt-Kinga kápolnát és 
forrást. Szent Kinga IV Béla király leánya ma is kiemelt 
helyen van a lengyel nép tudatában. Zárásként 
Niedzica (Nedec) festői szépségű vára várt bennünket. 
A vár és berendezés igazi kuriózum a látogatóknak. 

Utunk szervesen illeszkedik tanulóink földrajzi és 
történelmi tanulmányaihoz. 

Bízom benne, hogy a sok megszerzett tapasztalat, a 
gyönyörű tájak (É-Kárpátok, Beszkidek) életre szólóak 
lesznek. A kirándulás erősítette a magyar-lengyel 
barátság érzéséét, a Közép európaiság gondolatát. 

Kicsit adóztunk névadónk gróf Somssich Antal 
emlékének és Lengyelország nemzeti ünnepének is. 
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ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

SULI HÍREK 
Lengyelországban jártunk 

Körzeti rajzverseny 
 Szeptemberben hirdetett rajzversenyt iskolánk a környék 
általános iskolás tanulói számára két témában. Az 
alsósoknak Benedek Elek meséit, míg a felsősöknek Zrínyi 
Miklóst, a hadvezért kellett alkotásaikkal bemutatniuk. A 
pályázatra hat iskolából összesen 82 különböző 
technikával készült rajz érkezett. A zsűri a legjobb 
alkotásokat oklevéllel és ajándékcsomaggal jutalmazta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-2. évfolyam: 

1. Oláh Enikő Nikolett 2. o. Zalaapáti 
2. Leah Pleyer 2. o. Zalakomár 

(felkészítő: Hor-váthné Takács Gabriella) 
3. Nyári Dóra 2. o. Zalakomár  

(felkészítő: Hor-váthné Takács Gabriella) és 
Bogdán Barnabás 1. o. Zalakomár 

3-4.évfolyam:  
1. Sinkovics Dominik 4. o. Zalakaros 
2. Kuti Brendon 4.a Zalakomár 

(felkészítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna)  
3. Kovács Kornél 4. o. Zalaapáti, Rafael János 4.o. 

Zalaszabar és Nagy Gvendolin 4. o Sármellék 
6-8.évfolyam: 

1. Czimondor Anna 6. o. Zalakaros 
2. Sárközi Alexa 8.a Zalakomár 

(felkészítő: Hajmásiné Török Gyöngyi) 
3. Pleyer Simshon 6. b Zalakomár 

(felkészítő: Hajmásiné Török Gyöngyi) 

Iskolánkban már évek óta hagyomány, hogy az adventi 
gyertyákat ünnepélyes keretek között gyújtjuk meg. 
Idén az első gyertyagyújtás műsoráról az első és ötödik 
évfolyamosok gondoskodtak. Rövid kis műsorukban 
ismertetést adtak az adventről, és elmesélték az adventi 
koszorú történetét. 

A műsorban adventi és télről szóló versek és dalok is 
elhangzottak. Ezután kicsik és nagyok közösen 
gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját. A 
továbbiakban minden héten sor kerül majd a közös 
gyertyagyújtásra, amelyen a párhuzamos alsós és felsős 
osztályok együtt szerepelhetnek.  
 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
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2019 december 3 

LAKHATÁSI ÉS ÉTKEZÉSI 
TÁMOGATÁS 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő- testülete értesíti a lakosságot, 
hogy ismételten lehetőség van egy éves 
időtartamra lakhatási, valamint étkezési 
támogatást igényelni.  
Települési támogatásként étkezési 
támogatásban részesíthető az a zalakomári 
állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Zalakomárban élő óvodába és 
általános iskolába járó gyermek, aki rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult 
és a család tagjai egyikének sincs vagyona, 
részükre az önkormányzata gyermekétkezési 
térítési díjat 100%-ban átvállalja. 
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 legkisebb 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 kérelmeket a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal igazgatási 
ügyintézőjéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben, 2020. január3.-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 
 

Tájékoztató a Képviselő- testület ülésén 
meghozott döntésekről 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete 2019. 
november 25-én közmeghallgatással egybekötött nyílt ülést 
tartott.  
A közmeghallgatáson a lakosság részéről érdeklődő nem jelent 
meg. 
Az ülésen sor került Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és 
intézményei, valamint a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításra. 
Ezt követően Csárdi Tamás polgármester beszámolt a település 
lakóhely környezeti állapotáról, elfogadásra került az 
Önkormányzat és a Közös Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési terve, 
továbbá a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi 
munkájáról szóló beszámoló is. 
A Képviselő- testület az egyéb napirendi pontok között döntött: 

• a - zalakomári lakosokat is érintő, de – Zalakaroson meg-
rendezésre kerülő mozgáskorlátozott sorstársak karácso-
nyi rendezvényének támogatásáról; 

• a Balatonmagyaród 070. hrsz-ú földterült Balatonmagya-
ród Község Önkormányzata részére történő átadásáról. 

Az ülés alkalmával Baranyai Attila és Csizmadia László képviselők 
a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottságban elfoglalt bizottsági 
tagságukról írásban lemondtak. 
Zárt ülés keretében döntés született az idei szociális célú tűzifa 
támogatásról odaítéléséről is. 

TÉLI SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata kiemelt figyelmet 
fordít a településkép javítására és a közlekedésbiztonság 
megteremtésére. E célok érdekében a közmunka program 
keretében idén is nagy erőkkel folyt a belterületi járdák 
térkövezése, melynek során újabb utcaszakaszok kerültek 
felújításra. 
Az immár biztonságos és esztétikus járdaszakaszok 
állagmegóvása érdekében felhívjuk mindenki figyelmét a 
térköves burkolatokra vonatkozó - téli csúszásmentesítéssel 
kapcsolatos - egyik legfontosabb előírásra.  
A síkosság-mentesítésnél alkalmazott anyag kiválasztásnál 
az árfekvésen kívül kérjük, hogy vegyék figyelembe azt is, 
melyik az, amely nem árt sem a burkolatnak, sem a 
növényzetnek. 
A közvetlen sózás ugyanis károsítja mind a térkő burkolatot, 
mind a növényzetet. 
Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli síkosság- 
mentesítés alkalmával kerüljék a só használatát 
településünk térköves járdaszakaszain! 
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük! 

BURGONYA VÁSÁR 
Önkormányzatunk saját területén termelt 
burgonyáit kedvezményesen értékesíti! 
Kondor és Hópehely fajták vásárolhatók 
25 kg-os kiszerelésben, 160 Ft/kg áron. 

Várunk minden kedves vevőt hivatali 
időben a Tavasz u. 13. szám alatt. 
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KARÁCSONYI MŰSOR A MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN 

Sok szeretettel várjuk 2019. december 19-én 16:30 órakor 
a Zalakomári Művelődési Ház Karácsonyváró Műsorára! 
Az ünnepi műsor alkalmával műsort ad: a Zalakomári 
Óvoda, a Somssich Antal Általános Iskola, a Péczely Attila 
Népzenei Csoport. 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván: 
Zalakomári Művelődési Ház 

SPORTHÍREK 
 
2019.11.03. FEMAT CSESZTERG-FLEXIBIL 
TOP ZALAKOMÁR  4:1 
A 75.percig nagyszerűen játszottak a fiúk 
Csesztregen ,ahol nagyon nehéz pontot 
szerezni.1:1-es állásnál a játékvezetők eldöntötték a 
meccset a hazaiak javára. 
Góllövőnk: Nagy Attila 
Ifi: 2:4 Góllövőink: Tínó R 3,Madarász F. 
 
2019.11.09. FLEXIBIL TOP ZALAKOMÁR-
ZALASZENTGRÓT 1:2 
Szép számú közönség előtt ,szoros mérkőzésen 
szenvedtünk vereséget. 
Gólszerzőnk: Madarász Zoltán 
Ifi: 10:1  Gólszerzők: Neubauer Kevin 4,Tínó R. 
3,Horváth Tivadar 2,Neubauer F. 
 
2019.11.16. SPORTEGYESÜLET SZEPETNEK- 
FLEXIBIL TOP ZALAKOMÁR  2:5 
Rendkívül rossz időben óriási győzelmet arattunk. 
Nagyon nagy sikert értünk el az osztály egyik nagy 
csapata ellen. A mérkőzés 55.percében már 0:5 volt 
az állás és külön öröm számunkra, hogy a zalai 
internetes portál élőben közvetítette a találkozót, így 
szinte mindenki láthatta, hogy ilyet is tud 
csapatunk. Külön köszönet az ifjúsági csapatunknak 
is, akik miután simán legyőzték a szepetneki 
csapatot óriási buzdításban részesítették a komári 
felnőtt csapatot. 
 
Ifi:3.4 Gólszerzők: Tínó R 3, Neubauer K. 

 
A Zalakomári klub köszöni mindazok segítségét 

akik hozzájárultak a csapatok őszi sikeréhez. 
Külön köszönjük a Zalakomári Önkormányzat és 

Csárdi Tamás polgármester úr támogatását. 
 

AZ ŐSZT FELNŐTT CSAPATUNK A 
12.HELYEN,IFJÚSÁGI CSAPATUNK A 2. 
HELYEN ÉS SERDÜLŐ CSAPATUNK A 4. 

HELYEN FEJEZTE BE. 
 
A SPORTKÖR MINDENKINEK KELLEMES 
ÜNNEPEKET KÍVÁNUN! 
                
 

SEGÍTS CIPŐSDOBOZZAL! 
Keress egy üres cipősdobozt, válaszd ki, hány éves 

kisgyereket szeretnél megajándékozni; kislányt vagy 
kisfiút, s töltsd meg a dobozt csupa-csupa kedves 
ajándékkal. Csomagold be a dobozod és vidd el a 

Somssich Antal Általános Iskolába, hogy örömet szerezz 
egy rászoruló gyermeknek! 

IDŐSEK NAPI ÜNNEPSÉG 
Önkormányzatunk Idősek Napi ünnepséget rendezett 

november 29-én, pénteken, melyre 176 fő 65 év feletti fogadta 
el meghívásunkat. A rendezvény köszöntőkkel indult, majd az 
óvoda és az iskola színvonalas műsora következhetett. Ezután 
a Harangláb együttes szórakoztatta az időseket, majd 
megkezdődhetett a vacsora. Távozáskor minden kedves 
vendégünket egy kis karácsonyi csomaggal leptük meg. 


