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ÖRÖMHÍR 

 
 
Ezúton tájékoztatom a község lakóit, hogy a nyári 
szünetben iskolánk 24 jó magatartású és szorgalmú 
tanulója egy hetes ingyenes táborban vehetett részt 
Gyenesdiáson, teljes ellátással, érdekes programok-
kal. 
Mindez köszönhető a Zalakomári Művelődési Ház 
sikeres pályázatának, amely emellett még további 
közös programok megvalósítását is biztosítja az 
iskola és művelődési ház összefogásával, együttmű-
ködésével az iskolánkban tanuló gyermekek számá-
ra. (A részletekről később adunk tájékoztatást.) 
Gratulálok a pályázati sikerhez Lendvay Lászlóné-
nak, Nagy Beátának. 

 

Büszkék vagyunk a példamutató együttműködésre, 
partnerek vagyunk a folytatásra! 

 

Tiszteletteljes barátsággal:  
Berkenyés Lászlóné iskolaigazgató 

és kollégái   
a táborról bővebben az 5. oldalon olvashatnak 

ÉGETÉS 
 

Az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy a Környezetvéde-
lem helyi szabályairól szóló 60/2004. (III.31.) sz. önkormányzati ren-
delet értelmében szeptember 1-től a kerti hulladék az alábbi feltéte-
lek mellett égethető:  
Az égetést 9 és 18 óra között lehet végezni szélcsendes időben.  Ün-
nepnapokon, illetve szombat és vasárnap a község közigazgatási 
területén egész évben tilos az avar és a kerti hulladék égetése. A kis 
nedvességtartalmú anyagok égethetők szélcsendes időben. 
(4) Az avar és a kerti hulladék égetését az ingatlannak azon pontján 
lehet elvégezni, amely a környező lakó- és gazdasági épületektől a 
legtávolabbra esik, és az égetés személyi biztonságot nem veszélyez-
tet, illetve vagyoni és környezeti kárt nem okoz.  
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója 
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszere-
lést kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetve az eloltható. 
(6) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg 
kell szüntetni. 
(7) Vonalas létesítmény (közút, vasút töltés, árok bevágása, stb.) 
mentén – a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren belül – 
bármely növényzet égetése tilos. 
(8) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális vagy ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot. 

 
VARGA LAJOSNÉ: ŐSZ 

 
Imádom a hegyen szüretelő embereket , 

A házakban a termést eltevő nőket . 
Most van az évi termés szüretelése, 

Paradicsom, kompót, lekvár befőzése . 
 

Az idő is hűvösre vált, 
Reggelente már kell a kiskabát. 
Nappal édesen süt még a nap, 
De hűvösek már az éjszakák. 

 
Telnek már a kádak és forr már a must, 

A cefrék is mozognak már, 
Lesz belőle édes pálinka. 

Sok a munka, ugye?Mégis szép az ősz. 

SZÜRETI FELVONULÁS 2013 
 

 
 
2013. szeptember 29-én várunk minden tátogatót az utcára idei 

szüreti felvonulásunkra!  
 

A menet a hagyományokhoz híven a Művelődési Ház elől 
indul, bejárva településünk utcáit! 
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AZ ÚJ KEDVENC, A CIDER 

 

Egyre több palack cidert ittak meg a 
magyarok az elmúlt években. Ennek az 
italkategóriának a népszerűvé válása 
nagyban köszönhető annak is, hogy a 
magyar fiatalok szeretnek kísérletezni 
az ízekkel, és szívesen kóstolnak meg 
újdonságokat. Az édes ízeket jobban 
kedvelik, és már nemcsak szórakozás 
közben, hanem otthon is szívesen fo-
gyasztják. 

 
A cider, azaz almabor íz világát és fo-
gyasztási szokását tekintve valahol a sör 
és a szőlőbor között helyezkedik el, de 
úgy, hogy azok legjobb tulajdonságait 
ötvözi. A sörtől az erősséget és a szénsa-
vasságot kölcsönözte, de gyümölcsösségét 
tekintve a legjobb borokkal is felveszi a 
versenyt. A „sörös vagy, vagy boros?" 
kérdés értelmét veszti, ha az ember bele-
bolondul a ciderbe. Az almabort azoknak 
találták ki, akik nem isznak sört, mert túl 
keserűnek találják, vagy csak fröccsként 
isznak bort, mert amúgy túl erős nekik. A 
különbség csak annyi, hogy a ciderek íz 
világa sokkal színesebb. 
Nagyon sokfajta cider létezik. A ciderek 
között van például teljesen organikus 
(bio-), száraz, félszáraz, félédes, édes, 
szűretlen, tölgyfahordóban érlelt almabor, 
ezenkívül különféle ízesített változatok is: 
bodza-lime, rosé, körte, erdei gyümölcs, 
barack. 
És egyre több új íz kerül forgalomba, 
mint az eper-lime vagy a vegyes gyü-
mölcs. Ha ennyi fajtából lehet választani, 
akkor az ember kicsit meg is zavarodik, 
hogy akkor melyik fajta az igazán  
 

jó cider. Egyáltalán, az íz számít, 
vagy egyéb minőségi szempontok, 
mint a borászok ezerszintű értékelés-
rendszerében? A különlegességek 
között tartják számon a teljesen bio 
almás és körtés Westons Organic 
Cidert, vagy a szűretlen Old Rosie-t, 
de „ahogy minden italnál, így az al-
maboroknál is az ízlés határozza meg 
a jó almabor fogalmát. Valaki az éde-
sebbet, valaki a szárazabbat szereti, 
de természetesen itt is vannak minő-
ségi (prémium) és alacsonyabb osztá-
lyú termékek. 
A jó almabor viszont csak jó minősé-
gű cideralmából készülhet, étkezési 
alma nem jöhet számításba, ahogy az 
igazán jó borokat sem étkezésre szánt 
szőlőfajtából készítik. Hazai almabor-
ról egyelőre nem tudunk, de hazai 
almasörről már hallottunk. Ahogy a 
szőlőbornak, úgy a cidernek is van 
kialakult fogyasztási kultúrája. Ang-
liában, Spanyolországban, Franciaor-
szágban, Belgiumban, Németország-
ban nagyon komoly évszázados ha-
gyománya van a cidereknek, amelyet 
egyébként lisztérzékenyek, vegetáriá-
nusok és vegánok is fogyaszthatnak. 
Az igazi almaborban nincsenek hoz-
záadott színezékek, mesterséges 
anyagok, „tehát abszolút társra lelhet 
az, aki egészségesen és főként felelős-
ségteljesen kíván italozni.” Nyári 
italnak számít egyébként: kívánják a 
hideget, ezért általában tele pohárnyi 
jégre töltve fogyasztják ("over ice"), 
hiszen az optimális szénsavasságát és 
íz világát így nyeri el. Télen viszont 
melegen is ihatjuk, mint a forralt 
bort. Eric Bordelet, francia cider gu-
ru, sokat tett azért, hogy az almából 
készített ital másodrendű szomjoltó-
ból elismert minőségi itallá váljon. 
Karrierjét sommelier-ként kezdte, 
három évig dolgozott egy párizsi 
étteremben, majd átvette szülei nor-
mandiai birtokát, és biodinamikus 
gazdálkodásba fogott. A charchigné-i 
birtokon a talaj olyan köves-sziklás, 
hogy az almafák bonsai tempóban 
növekednek, és a gyümölcsök sem 
nőnek nagyobbra egy pingponglab-
dánál. Bordelet 1992-ben ültette az 
első két hektár almafáját, ma már 19 
hektárnyi gyümölcsössel rendelkezik.  

A fák olyan sűrűn sorakoznak egymás 
mellett, akár a szőlőtőkék. "A fáknak 
szenvedniük kell", mondja a 
ciderkészítő, "csak így teremnek olyan 
gyümölcsöt, amilyenre szükségem van." 
Bordelet nem a "fajtatiszta" ciderek 
híve, ötven almafajtával dolgozik. A 
tökéletes cider szerinte 40 százalékban 
édes, cserzőanyagban gazdag fajtából, 
valamint 20 százaléknyi savhangsúlyos 
almából áll. Ami pedig  Bordelet szerint 
a legfontosabb tényező a cider karakte-
rének kialakulásában, az maga a talaj, a 
terroir. Ezért is nevezte el termékeit a 
vidék két meghatározó kőzetéről, a 
gránitról és az argelette-ről (agyagtar-
talmú pala). Valóban, a "Sydre 
Argelette" rendkívül komplex aromavi-
lággal rendelkezik, a sült alma illata 
éppúgy megjelenik benne, mint a vi-
rágzó almafáé. Ugyanakkor teljességgel 
hiányoznak belőle azok a durva csersa-
vak, amelyek a ciderek többségét olyan 
rusztikussá teszik. Bordelet legkülönle-
gesebb itala azonban nem almából, 
hanem körtéből készül. A "Poirée 
Granit" érett körte és hársvirágillattal, 
és tökéletes savharmóniával bűvöli el a 
kóstolót. Bretagne-ban az sem ritka, 
hogy némi calvadossal, vagyis almapá-
linkával turbózzák fel a cidert. Ilyenkor 
négyszáz literes tölgyfahordókban leg-
alább harminc hónapig érlelik a keve-
réket. A végeredmény neve pommeau, 
alkoholtartalma tizenhét-húsz százalék, 
kitűnő aperitif, de almás, csokoládés 
vagy sárgadinnyés desszertekhez kor-
tyolva sem utolsó élmény.   
 A cider ma is Nagy-Britanniában a 
legnépszerűbb. Nem találunk olyan brit 
pubot, ahol ne kínálnának cidert, akár 
frissen csapolva is. Ennek ellenére a 
legnagyobb cidertermelő ma is Fran-
ciaország. Bretagne-ban az almából 
készített alkohol nemzeti italnak szá-
mít, és tizennégytől kilencvenkilenc 
éves korig mindenki issza. Bögréből, 
breton palacsinta mellé.* 
 
*Felhasznált irodalom: HVG. 
    

Hatos Tibor 
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HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET 

MEGÁLLAPÍTÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA 
 

Az egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendele-
teknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának 
megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával össze-
függő módosításáról szóló 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2013. 
szeptember 1. napjával alapjaiban változtatta meg a hátrányos, hal-
mozottan hátrányos személy fogalmát és a megállapítás feltételrend-
szerét.  
 
A módosítás nyomán a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (1)- (2) bekezdései szerint: 
„(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 
az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, 
ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül neve-
lő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata 
alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsá-
ga, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó 
gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 
jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésé-
nek időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig ál-
láskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha 
megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfej-
lesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy 
félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskö-
rülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődé-
séhez szükséges feltételek. 
(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyer-
mek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) 
pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fenn-
áll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogvi-

szonyban álló fiatal felnőtt.” 
 
Pontosításra került továbbá az alapfokú iskolai végzettség fogalma: 
Alapfokú iskolai végzettség: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
alapján a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány - 
iskolatípustól függetlenül - alapfokú iskolai végzettséget tanúsít. 
(Pl. egy 9. évfolyam elvégzése, vagy egy középfokú oktatási intézmény pár 
osztályának elvégzése a középfokú végzettség megszerzése nélkül az alap-
fokú végzettséget nem befolyásolja, hiszen ezek végzettségi szintet nem 
emelnek.)  
 

A fenti változások miatt szükséges a korábbi hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzet megállapításának felülvizsgálata, 

melyhez kérjük az érintettek együttműködését. 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS 

SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ 

BÉRBEVÉTELÉRE 
 
Zalakomár Község Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az alábbi önkormányzati lakás 
szociális alapon történő bérbevételére: 
 
CÍM: Zalakomár, Tavasz u. 41. szám alatti 
emeleti lakás 
 
Alapterület: 68,40 m2 
Helyiségek: 2 lakószoba, előszoba, konyha. 
Kamra, fürdő, WC 
Teljes közművel ellátott, komfortos lakás, 
konvektoros gázfűtéssel. 
Fizetendő lakbér összege: 180.-Ft/mV/hó 
Bérbeadás időtartama: max. 3 év  
A lakásba beköltözhető személyek száma 
max.: 6 fő 
A lakás megtekinthető: munkanapokon 8,00 
órától 12,00 óráig. 
 
A lakás rezsijét a bérlő fizeti, az a bérlőt ter-
heli. 
 
A pályázatot írásban az erre a célra rendsze-
resített nyomtatványon, a kötelező mellékle-
tekkel együtt hiánytalanul kitöltve lehet be-
nyújtani az Önkormányzati Hivatal 1. sz. 
irodájában. 
 

A pályázat benyújtási határideje: 
2013. szeptember 30.  12.00 óra 

 
A pályázat elbírálásának határideje:  
a benyújtási határidőt követő első képviselő-
testületi ülés. 
A bérlő személyéről a Képviselő- testület 
dönt. 

MAGYARORSZÁG ÍGY SZERETLEK 

VETÉLKEDŐ 
 
Sok szeretettel hívunk és várunk minden 
játékos kedvű kicsit és nagyot, 2013. 
szeptember 28-án, 15 órára a Zalakomá-
ri Művelődési Házba egy vidám, vetélke-
dőre. 
 

A játék témája: Magyarország 
 

Ha hozol plusz egy főt meglepetés il-
letve bónusz pont jár! 
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UKRAJNÁBAN KIRÁNDULTAK A ZALAKOMÁRI GYEREKEK 

 
 

 
Záró est és a meglepetés torta 

 

 
 

Az idei testvér- települési tá-
bornak köszönhetően a helyi 
fiatalok megismerkedtek a 
tiszapéterfalvi testvéreinkkel. 
A barátság olyannyira szoros 
lett, hogy augusztusban újra 
találkozhattunk. 
 
A péterfalvi Művészeti Iskola 
idén második alkalommal ren-
dezte meg a Napsugár Hagyo-
mányőrző Nyári Tábort, ahova 
meghívást kaptak a zalakomári 
gyerekek. Közel kilencven tábor-
lakónak voltunk a segítői, akiket 
ebédeltetni vagy éppen a zeneis-
kolába kísértünk. A 4-14 év kö-
zötti gyerekekkel hamar megta-
láltuk a közös hangot, első este 
már közösen énekeltünk, táncol-
tunk.  
Délelőttönként néptánc és népi 
ének foglalkozásokat tartott Si-
mon Katalin és Tündik Tamás, 
délután zene órát tartott a Kokas 
Banda, és kézműves foglalkozás-
ra is lehetőség volt. A gyerekek 
agyagozhattak, gyöngyöt fűztek, 
zsebkendőt hímeztek, és kör-
möcske technikával színes kar-
kötőket készítettek. A foglalko-
zásokon elkészült műveket utol-
só este egy kiállításon megte-
kinthették a szülők. 
A záró napon a péterfalvi műve-
lődési házban nagy volt a sür-
gés-forgás. Minden lány haja 
befonva, benne színes szalag, a 
kisfiúk fején kalap. Az esti ün-
nepségen a szülőknek, barátok-
nak, meghívott vendégeknek 
bemutatták a tábor gyermekei, 
hogy mit tanultak. A zeneiskolá-
sok furulyáztak, harmonikáztak, 
hegedültek tanáraikkal, a nép-
táncosok pedig az új koreográfi-
ával álltak színpadra. Az estét 
közös vacsora táncház zárta. 
A 3 napos tábor alatt nagyon 
sok gyerekkel és szüleikkel is-
merkedtünk meg, akik közül 
sokakkal tartjuk a kapcsolatot.  
 
 

A péterfalvi kirándulás alatt 
bejártuk a környéket, így 
megnéztük a Képtárat, a 
tiszabökényi skanzent és a 
kastélyt is, ahol helytörténeti 
kiállítást láthatunk. Utolsó 
nap a Kokas Banda elvitt 
minket a Tiszához, ahol fü-
rödtünk és pihentünk a visz-
szaút előtt. 
 
Birkás Beáta, Lutor Katalin, 
Molnár Attila, Opra Laura, 
Opra Rebeka, Szekrény Ro-
land és Vajda Máté nevében 
köszönjük a segítséget Zala-
komár Község Önkormány-
zatának, hogy segített eljutni 
barátainkhoz. Nélkülük nem 
jöhetett volna létre a talál-
kozás. Köszönet vendéglátó-
inknak is: a Kokas, a Kádár, 
a Szilágyi, a Veres család-
nak, és a péterfalvi Művésze-
ti Iskolának! 
 

Nagyon jól éreztük  
magunkat! 

nb 
 

 
Híd alatt, pad alatt kőkorsó 

nem vagyok én fajankó 
hanem Isten kovácsa, 

Szent Pál lovát patkolom, 
arany szeggel szegelem, 
vaspálcával kongatom, 
kong-kong kongasd ki, 

ezt a kislány pördítsd ki. 

KIÁLLÍTÁS 
 
A Zalakomári Művelődési Ház 
Kreatív klubja szeretettel meg-
hívja a község lakóit az általuk 
készített 3D origami modellki-
állításra.  
 

A kiállítás helyszíne:  
Zalakomári Művelődési Ház 
A kiállítás megnyitója: 
2013. szeptember 20. 
18 óra 
 

A kiállítás megtekinthető nyit-
va tartási időben. 
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HÉTSZÍNVILÁG TÁBOR 

Augusztus 19-23-ig a Zalakomári Általános Iskola 24 tanulója in-
gyenes táborozáson vehetett részt egy nyertes pályázatnak köszön-
hetően. 
 
A táborozók a Balatonnál, Gyenesdiáson a Tulipán Motelben tölthettek 
el - teljes ellátással- majdnem egy hetet, melyet a Művelődési Ház és a 
helyi iskola együtt szervezett nekik. A tánc és kommunikációs tábor 
délelőttjei tematikus foglalkozásokkal teltek, így több táncot, illetve 
alaplépéseket tanultak a gyerekek és kommunikációs játékokat játszot-
tak. Készítettek vászontáskát, és táborzászlót is, amit az iskolában füg-
gesztettek ki. Délután fürödtek a Balatonban, túráztak a környéken. Első 
nap kirándulni ment a csapat Fonyódra, ahol ismerősökkel is találkoz-
tak. Az augusztus 20-i programon fellépett a Kokas Banda, és a Napsu-
gár Hagyományőrző Gyermekcsoport. Hamar jókedv és vidámság töl-
tötte be a hajókikötőt, mert amíg a Kokas Banda húzta a talpalávalót, 
addig a zalakomáriak táncoltak. 
Szerda este meglepetésvendég érkezett, Tüsi bohóc, aki vidámságaival 
megnevetette a gyerekeket és a felnőtteket is. A tábort vízparti esti nó-
tázás zárta. 
 
ITT VAN AZ ŐSZ ÚJRA 
 
Szeptember van, az óvo-
da aulája újból nyüzsög-
ni kezd, az iskola padjai 
megtelnek diákokkal. 
Vége van a nyárnak, 
változik az idő, a fáról 
lassan potyogni kezd a 
gesztenye. A levegőben 
füst terjeng, lábunk alatt 
ropog az avar. Ennek 
ellenére nem felejtjük el, 
hogy volt egy 2013-as 
nyár.  
Az ősz és a tél is prog-
ramokban gazdag lesz 
községünk lakóinak. 
Szeretettel várunk idén 
is minden érdeklődőt a 
már hagyományossá vált 
programjainkra: a szüre-
ti felvonulásra, az aradi 
gyertyagyújtásra, és 
október végén a fáklyás 
felvonulásra. Idén is 
birtokukba veszik a mű-
velődési házat félelmetes 
jelmezesek Halloween 
alkalmából. Az év zárása 
a szokásoknak megfele-
lően a közös karácsonyi 
műsor lesz. 

A 2013-AS NYÁR LEGJOBB 

PILLANATAI 
 

 
Berekfürdőn a Sorry Művészeti Csoport 
 

 
Táncház a Kokas Bandával Testvér- települési 
táborban 

 
http://zalakomar.hu/ 
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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 

EBOLTÁS 2013 
 
Kiskomárom 
Helye: Templom előtti téren 
Ideje: 2013. szeptember 12. (csütörtök)               
8 – 10 óráig 
2013. szeptember 14. (szombat) 8 – 10 óráig 
 
Komárváros 
Helye: Komárvárosi Idősek Klubbja 
Ideje: 2013. szeptember 19. (csütörtök) 8 – 10 
óráig 
2013. szeptember 21. (szombat) 8 – 10 óráig 
 
Oltás + féregtelenítés: 3.500.- Ft / eb 
Oltási könyv(ha szükséges) : 1.000.- Ft / 
könyv 
 
Ormándpusztán: 2013.szeptember 14-én 10:15 
órakor 
 
Az oltást csak chipezett ebeken lehet elvégezni! 

 
Helyben chipezés díja: 4.000.- Ft / eb 
 

LOMTALANÍTÁS 2013 
 
A Saubermacher-Marcali Kft. értesíti a lakossá-
got, hogy 2013. szeptember 20-én (pénteken) 
lomtalanítást tart. Reggel 7 órára az út mellé 
külön helyezzék ki a vas-, papír-, kerti-, elekt-
ronikai és veszélyes hulladékot, valamint az 
egyéb limlomot az építési törmelék, valamint a 
vállalkozói hulladék kivételével. 

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 
 
Köszönetemet fejezem ki a Komári Hírmondó kiadójának- Zalakomár 
Község Önkormányzatának, felelős kiadójának-Varga Miklós Polgár-
mester Úrnak, szerkesztőjének- Nagy Beátának, amiért lehetőséget 
biztosítanak a Zalakomári Általános Iskola híreinek Hírmondóban 
történő megjelenítésére. 
Ezáltal is hozzájárulnak ahhoz, hogy a községben élők mind szélesebb 
köre értesüljön az intézményünkben tanulók sikereiről, örömeiről, az 
iskola színvonalas oktatásáról-neveléséről  (köszönet a nevelőknek.), 
érdekes és értékes programjairól. 
 
Köszönet még Csárdi Tamás informatikusnak, aki lehetőséget biztosít 
mindezek megjelenítéséhez a település honlapján is. 
 
Bízom a további eredményes együttműködésben. 
 
Őszinte köszönettel és tisztelettel:  

Berkenyés Lászlóné iskolaigazgató 
 
Jövőre az alábbi helyeken lehet majd a településen a szavazóurnákhoz járulni: 
 
001. szavazókör (8751 Zalakomár, Petőfi u. 9. Művelődési Ház) 
A körzethez az alábbi közterületek tartoznak: 
- Arany János utca  teljes 
- Árpád utca   teljes 
- Dózsa utca   teljes 
- Kápolna puszta  teljes 
- Kossuth utca   001-073. házszámig 
- Kossuth utca   002-104. házszámig 
- Petőfi utca   teljes 
 

002. szavazókör (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13. Önkormányzati Hivatal) 
A körzethez az alábbi közterületek tartoznak: 
- Attila utca   teljes 
- Bercsényi utca  teljes 
- Ifjúság utca   teljes 
- Kossuth utca   075-131. házszámig 
- Kossuth utca   106-148. házszámig 
- Ormánd puszta  teljes 
- Péczely köz   teljes 
- Széchenyi utca  teljes 
- Táncsics Mihály utca teljes 
- Tavasz utca   teljes 
- Vasút tér   teljes 
- Zrínyi Miklós utca  teljes 
 

003. szavazókör (8752 Zalakomár, Fő u. 2. Idősek Klubja) 
A körzethez az alábbi közterületek tartoznak: 
- Ady Endre utca  teljes 
- Csönte puszta  teljes 
- Erzsébet tér   teljes 
- Fő utca   teljes 
- Hunyadi János utca  teljes 
- IV. Béla utca   teljes 
- Rákóczi utca   teljes 
 

VÁLASZTÁS 2014 
 

2013. május 5-én hatályba lépett az új választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.). A törvény 351.§ (1) bekez-
dése alapján a szavazóköröket első alkalommal 
2013. július 31-ig kellett kialakítani. A Ve. 77.§ 
(1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, 
sorszámát és területi beosztását, valamint a 
szavazóhelyisége címét a helyi választási iroda 
vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazó-
körre mintegy hatszáz, legfeljebb egyezerötszáz, 
a központi névjegyzékben szereplő választópol-
gár jusson. A törvényi előírásoknak megfelelően 
a választási körzetek kialakításra kerültek tele-
pülésünkön is.  
 

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a 
lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály 

értelmében csak Zalakomár község megneve-
zését tartalmazza, szintén a 002. szavazókör-

ben szavazhatnak! 
 


