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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

15 ÉVES JUBILEUM 

2000. január 24-én került átadásra a Zalakomári 
Napköziotthonos Óvoda épülete.  
A korszerű, csillag alakú, 6 csoportot magába foglaló és a 
gyermekek minden igényét kielégítő óvoda Bedővári Pál 

tervei alapján épült fel a község középpontjában. 
Építtetője: Zalakomár Község Önkormányzata, kivitelező-
je: Egerszegi Tanép Kft. volt. 
Az épület bejáratánál elhelyezett emléktáblára a „2000-

ben a jövőnkért” jelmondat mellé a tervező, építtető és 
kivitelező neve is felkerült. 2000-től 2011-ig terjedő idő-
szakban Lakner Lajosné látta el a vezetői feladatot, 2011-
től pedig Varga Zoltánné. Az intézményben „Együtt az 

úton…” című saját készítésű Pedagógiai Program alapján 
folyik a mindennapi nevelés, oktatás.  Az elmúlt másfél 
évtized folyamán több száz gyermek és közel száz felnőtt 
kötődött hosszabb-rövidebb ideig az óvodához. A jeles 

eseményről „15 év képekben” című fotókiállítással emlé-
keztünk meg. 

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÍNÉSZVÁLOGATOTT VENDÉGSZEREPELT ZALAKOMÁRBAN 

 

Hétvégén labdarúgó kupa került lebo-
nyolításra a helyi tornateremben, 14 
csapat részvételével, ahol somogyi, 
nagykanizsai és környékbeli egyesületek 
mellett a díszvendég a Magyar Színész-
válogatott volt.  
A hagyományosnak mondható teremtornát 
minden évben megrendezi a Sportegyesü-

let. A szervezők úgy gondolták, hogy meg-
próbálunk valami újat nyújtani, ami nem 
csak a sportszeretőket mozdítja meg a falu- 

ban. Elmondható, hogy nagyon erős kö-

zösség működik a sport területén Zalako-
márban ennek az összefogásnak és a 
Flexibil-top Kft ügyvezetőjének Kutasi 
Tamásnak köszönhetően sikerült az 1926-

ban alakult Magyar Színészválogatottat 
meghívni. Akik között jelen volt 
Nemcsák Károly, Gyetván Csaba,  
Laklóth Aladár, Balázs Pali, Szabó Gyu 
la, Czirbus Tamás, Balogh Mihály, Ka-
tona Zsolt, Terczel Gábor, Lajos Ro- 

land, Eichner András,Dányi Szi-
lárd. A gálamérkőzés során a helyi 
volt és jelenlegi labdarúgókból felál-
ló csapat 2-0-s győzelmet aratott egy 

jó hangulatú és sportszerű mérkőzé-
sen. . A művészek nagyon jól érezték 
magukat és tervben van egy nyári 
visszavágó, amely már a sportpályán 

kerülne megrendezésre. 
Tóth-Pajor Szabolcs 

(eredmények az 5. oldalon) 

POLGÁRŐRSÉG 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy 2015. március 6-án, pénteken 17 órakor pol-

gárőr egyesület alapítása témában lakossági fórumot tart a Za-
lakomári Művelődési Házban. A fórumon részt vesz a Zala 
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke Horváth Róbert, aki tájékoz-
tatót tart a polgárőr egyesület munkájáról. 

Megkérünk minden Zalakomárért tenni akaró lakost, hogy jöj-
jön el, hallgassa meg miről szól a polgárőrség, mi az a feladat, 
amiben részt kíván venni a jövőben településünkért. 

Reményeink szerint a lakossági tájékoztató után közvetlen, a 
Zalakomári Polgárőr Egyesület megalakítása is meg fog történni, 
melyhez szintén segítséget nyújt a Zala Megyei Polgárőr Szövet-

ség. 

CsT 
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KERTI HULLADÉK ÉS AVAR ÉGETÉSE 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. január 26-án tartott képviselő-testületi ülésén döntést hozott a 
környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosításával kapcsolatosan. Belterületen a kerti művelésből keletke-

zett kis nedvességtartalmú hulladék és az avar égetését hétfői napo-
kon 9 óra és 18 óra között, szombati napokon 9 óra és 12 óra között 
lehet végezni szélcsendes időben az épületektől megfelelő égetési 
távolság betartásával.  

Ünnepnapokon, illetve vasárnap a község közigazgatási 

területén egész évben tilos az avar  

és a kerti hulladék égetése! 

ÓVODAI BEÍRATÁS 

Értesítjük a szülőket, hogy a Zalakomári 
Napközi Otthonos Óvodába és a Miháldi 

tagintézménybe a 2015/2016. nevelési 
évre vonatkozóan a gyermekek beíratása 
2015. április 27 -2015. április 29. (naponta 
8.00 órától 15.00 óráig) időszakban lesz. 

Az óvodai beíratás időpontját Zalakomár, 
Miháld, Pat és Sand Községek Napközi 
Otthonos Óvoda Intézményi Társulása a 
2015. február 4-én tartott ülésén hagyta 

jóvá. 

Beíratásra kerül az a gyermek, aki 

2015. augusztus 31-ig betölti 3. életévét. 
 

Előjegyzésre kerül az a gyermek, aki 
2015. augusztus 31. után tölti be 3. életév-

ét. 
Kötelező a beíratása annak a gyermek-
nek, aki nevelési év során betölti 5. életév-
ét. 

 
A beíratáshoz kérjük hozza magával: 

- a gyermek Születési 
Anyakönyvi Kivonatát 

- a gyermek Lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát 

- a gyermek TAJ kártyáját 
- szülő személyi igazolványát 

 

 

MATEMATIKA  
FELADATMEGOLDÓ VERSENY 

Huszonöt kisdiák vett részt azon a matemati-
ka feladatmegoldó versenyen, amelyet január 
közepén szervezett az alsós munkaközösség. 
A megmérettetésen a második, harmadik és 

negyedik évfolyamosok mérték össze tudásu-
kat. Az írásbeli feladatok között voltak alap-
műveleti feladatok, de nehezebb, logikai 
gondolkodást igénylőek is. Az eredményhir-

detésre később kerül sor. 

 

RAJZBÓL JELESKEDTEK 

Rajzból jeleskedtek iskolánk tanulói, 
akik még decemberben vettek részt a 
Zalaszabari Margaréta Ház által meg-

hirdetett versenyen. A diákok, és felké-
szítő tanáruk, Hajmásiné Török 
Gyöngyi több kategóriában is díjazot-
tak lettek: 
 

1.Ólomüveg ablakterv: 
Opra Rebeka 7.o 
Riczu Marietta 8.o 
2. Karácsonyfadísz újra hasznosított 
anyagból: 
Horváth Viktória 6.o 
Zsovár Kinga 8.o 
Vasi Dávid 8.o 
 

Hajmásiné Török Gyöngyi  pedig üveg-
ablak tervével lett díjazott. A nyertesek 
oklevélben és tárgyjutalomban részesül-
tek. 

LOMTALANÍTÁS TAVASSZAL 

Több rendbeli lakossági megkeresés 

eredményeként, a település hulla-

dékgazdálkodási közszolgáltatójával 

egyeztetve, a lomtalanítás időpontját 

tavaszra helyezte át az önkormány-

zat. Ez alapján 2015. évben, Zala-
komárban a lomtalanítás 2015. 
április 17-én lesz. 

Önk 

 

MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR KULTÚRA 

NAPJÁRÓL 

 

Január 22-én reggel emlékeztünk meg a 
Magyar Kultúra Napjáról és a Himnusz 
születésének évfordulójáról. A műsorban az 
újságíró szakkörösök szerepeltek, akik ver-

sekkel és ismertetőkkel szóltak ennek a 
napnak a fontosságáról. Elhangzott többek 
között az is, hogy ezen a napon már másod-
szor rendezik meg az „Együtt szaval a Nem-

zet” mozgalmat, amelyhez minden iskola 
csatlakozhat délelőtt tíz órakor a youtube 
csatornán keresztül. 

A megemlékezést Juhász Gyula verse és a 
Himnusz zárta. 
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TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ,  
2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL 

A pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások rendszere 2015. március 1-től 
jelentős mértékben átalakul.  
 
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra 
kerülnek.  

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív 
korúak ellátásának megállapítása 2015. már-
cius 1- től a járási hivatal hatáskörébe kerül. 
Ettől az időponttól kezdődően az ellátással 

kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal 
jogosult. 
Az aktív korúak ellátása keretében kétféle 
ellátástípus állapítható meg: 

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
- az egészségkárosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás (új ellátás, a korábban rend-
szeres szociális segélyre jogosultak egy része 

erre válik jogosulttá). 
 
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe 
kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is 

a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az 
alábbi ügykörök: 
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a foko-
zott ápolási szükségletre tekintettel megálla-

pított emelt összegű, valamint a kiemelt 
ápolási díj), 
- időskorúak járadéka, 
- alanyi és normatív jogcímen megállapított 

közgyógyellátás, 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosult-
ság. 
 
AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ 
VÁLTOZÁSOK: 
1. Aktív korúak ellátása 
- A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

szabályaiban – azon túl, hogy a járási hiva-
talok hatáskörébe kerül – nem várható vál-
tozás. 
- A rendszeres szociális segély 2015. március 

1-jétől ebben a formában megszűnik, a 
jogosulti kör az átalakítást követően más 
ellátásokra válhat jogosulttá. 
Azon személyek aktív korúak ellátására való 

jogosultságát, akik részére 2015. március 1-
jét megelőzően rendszeres szociális segélyre 
való jogosultság került megállapításra a 
jegyzőnek 2015. január 1. és 2015. február 

28. között felül kell vizsgálnia. 

A felülvizsgálat eredményeként 2015. már-
cius 1-jétől a korábban rendszeres szociális  

segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosult-
sága a következők szerint alakul:  
- Amennyiben a felülvizsgálat során a foglalkozta-

tást helyettesítő támogatásra jogosultak számára 
előírt együttműködést nyilatkozatban vállalják, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lesznek 
jogosultak: a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöl-

tők, és az önkormányzat rendeletében foglalt felté-
telek szerinti jogosultak. 
-A törvény erejénél fogva az újonnan bevezetendő 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támoga-

tásra lesznek jogosultak: az egészségkárosodottak 
és a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp 
biztosítani nem tudók. 
Az új ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-i 

kezdőnappal kell megállapítani. 
2015. február 28-ával meg kell szüntetni azon sze-
mély aktív korúak ellátására való jogosultságát, aki 
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 

személyek részére előírt együttműködési kötele-
zettség teljesítését nem vállalja. 
A 2015. február hónapra járó foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatást és rendszeres szociális segélyt 

2015. március 5-ig még a települési önkormányzat-
oknak kell folyósítani. 
segélyt 2015. március 5-ig még a települési önkor-
mányzatoknak kell folyósítani. 

2. Lakásfenntartási támogatás 
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. már-
cius 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől 

az időponttól kezdődően a támogatás ebben a for-
mában nem állapítható meg a kérelmezők részére. 
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 
2015. február 28-án lehet benyújtani. Azoknak az 

ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. 
előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a 
következőképpen alakul:  

− Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 

31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi 
szabályoknak megfelelően egy év időtartamra 

jogosult a lakásfenntartási támogatásra. − Ha a 

hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támoga-
tásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási 

támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosíta-
ni.  
 
3. Méltányossági közgyógyellátás 
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. 
március 1-től kikerülnek a szociális törvényből, 
ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz 
kötelező. Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. 

december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a 
korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtar-
tamra jogosult a méltányossági közgyógyellátásra. 

4. Települési támogatás 
Az önkormányzati segély is meg-
szűnik, az önkormányzatok által 

biztosított ellátás neve 2015. már-
cius 1-jétől egységesen települési 
támogatás lesz. E támogatás kere-
tében az önkormányzatok az álta-

luk támogatandónak ítélt, rendele-
tükben szabályozott élethelyzetek-
re nyújthatnak támogatást. Az 
önkormányzat kötelezettsége ab-

ban áll, hogy a települési támoga-
tásról rendeletet alkosson. Annak 
eldöntése, hogy e támogatás kere-
tében milyen célokra, mely feltéte-

lek teljesülése esetén milyen össze-
gű támogatást nyújt, teljes mérték-
ben az önkormányzat mérlegelési 
jogkörébe tartozik. Az Szt. által 

szabott egyetlen kötelezettség az, 
hogy a képviselő-testület a létfenn-
tartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az 

időszakosan vagy tartósan létfenn-
tartási gonddal küzdő személyek 
részére rendkívüli települési támo-
gatást köteles nyújtani. A létfenn-

tartást veszélyeztető élethelyzet, a 
létfenntartási gond meghatározása 
az önkormányzat jogosultsága, 
hasonlóan az ilyen helyzetekben 

nyújtandó támogatás összegének 
meghatározásához.  
A települési önkormányzat képvi-
selő-testületének a települési tá-

mogatás megállapításának, kifize-
tésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének sza-
bályairól szóló rendeletét legké-

sőbb 2015. február 28-áig kell meg-
alkotnia. 
 

Papné Szabó Mónika 

jegyző 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 
Pedagógiai Programunkban meg-
határozottak szerint január utolsó 
napjaiban óvodánk valamennyi 
csoportjában szülői értekezletet 

tartottunk.  
Az értekezletek kiemelkedő témája 
a 2014/2015 nevelési év első felévi 
nevelő- munkájának értékelése 

volt, továbbá megbeszélésre kerül-
tek a közelgő farsang szervezésé-
nek részletei és egyéb aktualitások.          
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SZÉPÍRÓ VERSENY 

A Sajátos Nevelési Igényű 
Tehetségeket Segítő Ta-
nács és a Tehetségműhely 
Közhasznú Alapítvány - 

mint a tanács adminisztra-
tív és végrehajtó szerve - 
országos szépen író ver-
senyt szervezett általános 

iskolások részére. Ennek a 
versenynek az iskola házi 
fordulója decemberben volt 
iskolánkban, ahol a tanu-

lóknak korcsoportjuknak 
megfelelően egy adott szö-
veget kellett lemásolniuk.  
Az eredményhirdetésre 

januárban került sor, a 
kategóriák legjobbjai beju-
tottak a körzeti fordulóra, 
Nagykanizsára.  
 

A továbbjutók:  
2.kategória:         
Bogdán Eszter 3.o.                         
Szolnok Krisztina 4.o  
Tinó Veronika  Zsófia 4.o. 
 

3. kategória: 
Hózensteiner Lia Hanna 5.o. 

Papp Regina 6.o 
4. kategória:  
Nagy Szabina 8.o. 
Bogdán  Anasztázia 8.o 

 

 

TANFOLYAM 

A Zalakomári Napköziotthonos Óvodában az 
Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi 
támogatásából 2015.01.22 – 2015.01.24. közt 

valósult meg az óvodapedagógusok  
30 órás akkreditált továbbképzése.  
„Viselkedészavar, tanulási zavar”című tanfo-
lyam elsősorban az óvodapedagógusokat és 

rajtuk keresztül a gyermekek szüleit kívánja 
segíteni a hatékony és sikeres oktatás  
és nevelés folyamatának biztosításában. 
Különös tekintettel a tanulási zavart mutató 

/tanulási problémák, diszlexia, diszgráfia, 
diszkalkulia /, részképesség-zavarokkal küz-
dő vagy magatartás- és viselkedészavart 
mutató /hiperaktív, autisztikus, agresszív, 

provokáló/ gyermekek oktatási, nevelési 
folyamatára helyezve a hangsúlyt, mellyel az 
óvodai, iskolai és családi körben nehézséget 
okozó esetekre, helyzetekre kínál megoldá-

sokat. 
A tanfolyamot Reményi Tamás gyógypeda-
gógus, tanár és terapeuta, egyetemi oktató 
tartotta. 

ADOMÁNYOK AZ ÓVODÁNAK 

2015. januárjában két adományozó kereste meg intéz-
ményünket: 
Molnárné Schulteisz Ágnes saját kertjében termelt 

sütőtökkel kedveskedett a gyermekeknek. A több mint 
harminc kilós tök szétdarabolás után az óvoda melegí-
tőkonyhájában lett megsütve. A vitaminokban gazdag 
ételt a gyermekek jóízűen fogyasztották el.  

Baranyai József egyéni vállalkozó pedig 10 kg szalon-
cukrot ajándékozott az óvodának.  
A finom édességből mind a 144 gyermeknek bőségesen 
jutott. 

Köszönet mindkét adományért! 

  

TAPOSSA LAPOSRA! - PET-PALACK ÚJRAHASZNOSÍTÁS 

A műanyag flakonokat elég 
strapabíróra gyártották, így akár 

többször újra is használhatjuk 
őket. Nem muszáj egyből kidob-
ni a szelektív gyűjtőbe. 
Ha azonban mindenképpen meg 

akarunk válni tőle, a legjobb ha: 
összetapossuk, vagy kézzel ösz-
szecsavarjuk minél kisebbre, a 
kupakot visszacsavarhatjuk, 

mert az újrahasznosítás során a 
darálás után úgyis szétválasztják 
a palack és a kupak anyagát, 
helyezzük el egy szelektív mű-

anyag hulladékgyűjtőben, s 
tudjuk mi készül belőle! 
 

Miért kell szelektíven gyűjteni 
a palackot? 
A műanyag előállításához kő-
olajra van szükség, ami köztu-
dottan egyre szűkösebb mennyi-
ségben áll rendelkezésre. Ezért is 

mérsékelnünk kell a műanyagok 
használatát! Így ha palackos 
vizet, vagy üdítőt vásárolunk, 
komolyan terheljük környeze-

tünket, feleslegesen merítjük ki 
erőforrásainkat. De ha már ezen 
túltettük magunkat és lelkiisme-
retünket, legalább a szelektív 

gyűjtéssel megadjuk a lehetősé 
get, hogy a hulladék - mint má- 

sodnyersanyag-, benne maradjon 
a körforgásban. Az újrahasznosí-
tás (recycling) által újabb termé-
kek készülhetnek belőle, amit 

érdemes tudni és ismerni. 
Tehát érdemes átgondolni fo-
gyasztási szokásainkat és környe-
zettudatosan cselekedni. 

"Gyűjtsünk együtt szelektíven, 
mert hasznosul!" 

 

A műanyag újrahasznosításá-
nak folyamata 

A szelektíven gyűjtött palack 

minden esetben válogatásra kerül 
NEM öntik össze! Emberek, két 
kezükkel válogatják a futószalag 

mellett színenként, 
műanyagfajtánként (PET, PE, 

PP, ABS, PVC, stb.) külön-
külön. Ezután ledarálják nagy 
teljesítményű gépekkel és 
megkapjuk a darálékot, amit 

egy mosással tesznek tisztává 
és has A darálékot újabb 
gépbe helyezik. Ezt 
extrudernek nevezik. Itt az 

anyag megolvad és mint egy 
hosszú tészta, kihúzzák. Meg-
szilárdulása előtt darabolják, 
így kapjuk a "regranulátum" 

nevű anyagot hasznosításra 
alkalmassá. 

http://diak.hulladekbolt

ermek.hu/erdekesseg 

/tapossalaposra/ 
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Második csapatunk a 2013/2014-es bajnokságban a 

megyei küzdelmekben indulva 100%-os teljesítménnyel 
elhódította az első helyet. Ez az együttesünk is élt a 
magasabb osztályba való indulás adta lehetőséggel, 
ezáltal újabb, nemzeti bajnokságban szereplő csapata 

lett Zalakomárnak. Ezt újoncként szintén jól kezdték 
és a negyedik helyen várják a tavaszi küzdelmeket. 

Összességében a sok munka, rengeteg gyakorlás be-

érett, a szakosztály példamutató remek évet zárt. Min-
demellett több meghívásos tornán is jó eredményekkel 
szerepeltek 2014-ben játékosaink: 
Hévíz Kupa (páros): Lukács Zsolt – Kövesi József III. 
hely 
Kanizsa Kupa (páros): Lukács Zsolt – Kövesi József 
III. hely 
NB II. (egyéni verseny): Csapó Árpád III. hely. 
NB II. (páros verseny): Csapó Árpád – Beck Gábor III. 
hely. 
NBIII. (egyéni verseny): Léránt Zsolt II. hely. 
NB III. (páros verseny): Hózensteiner András – Kövesi 
József II. hely. 

Tóth-Pajor Szabolcs 

NBII ÉS AZ NBIII ÉLMEZŐNYÉBEN 
 A ZALAKOMÁR! 

Községünk asztalitenisz csapatai remekül szerepelnek. 

A 2013/2014-es idényben az NBIII osztályban szereplő 
gárda az osztály megnyerésével kiharcolta az NBII-be 
való indulást. Első csapatunk évek óta meghatározó 
együttese volt az országos III. osztálynak. Az aranyér-

met már két éve is megszerezték, de akkor egyéb nehé-
zségek miatt nem vállalták a magasabb osztályt, nem 
úgy, mint most, amikor is remekül kezdték az osztály 
küzdelmeit és az előkelő 5. helyen telelnek. Ez nagy 

büszkeség községünknek, hiszen olyan városokkal 
verseng Zalakomár, mint Nagykanizsa, Dunaújváros, 
Pécs, Hévíz és többet közülük maga mögé is utasított. 
Legjobb eredményeket Beck Gábor, Léránt Zsolt érte el 
2014/2015-ös őszi szezonban. 

ZALAKOMÁR EGYETÉRTÉS SE  
ASZTALITENISZ CSAPATA 2014 

 
Első sor (balról jobbra): Szalai Jenő, Beck Gábor, Tuboly Jenő, 
Lukács Zsolt 
Hátsó sor: Kövesi József, Tóth István, Léránt Zsolt. 

A képről hiányzik: Hózensteiner László (szakosztályvezető), 
Csapó Árpád, Tóth Róbert, Tóth Dániel, Novotni Gábor, 
Hózensteiner András. 

 

gyerekeknek ne kelljen más város-

ban sportolási lehetőséget keresni. 
Illetve ezzel az utánpótlás csapatot is 
tovább lehetne építeni. 
Remélhetőleg 2015. évben a Sport-

szövetség vagy az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő keretein belül 
továbbra is lehet pályázni különböző 
fejlesztésekre. Szeretnénk megvalósí-

tani a sportpálya világításának kiépí-
tését, a pálya minőségének javítását, 
felszerelések minőségi javítását, 
illetve térfigyelő kamerarendszer 

kiépítését. 
 

Az egyesület a jövőben is azon sze-

retne munkálkodni, hogy megyei és 
régió szinten is élmezőnyben tartsa a 
csapatokat, mindemellett célunk 
minél több helyi fiatal bevonása a 

csapatokba. 
    

 Tóth-Pajor Mátyás 

  ESE elnök 

ZALAKOMÁRI EGYETÉRTÉS SPORT EGYESÜLET 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

 
A Zalakomári Egyetértés Sport 
Egyesület a 2014-es évben változat-
lanul három szakosztállyal műkö-
dött. 
 

Asztalitenisz szakosztály: 
A szakosztály két csapatot versenyez-
tet Zalakomár színeiben. Egyik az 
NB/II-ben, a másik az NB/III-ban sze-
repel. A 2013/2014-es NB/III-as baj-

nokságban I. helyezést ért el a csapa-
tunk és feljebb lépett. Második csapa-
tunk a megyei osztályban, a 2013/2014-
es bajnokságában újból neveztük és 

ugyancsak megnyerte a bajnokság 
küzdelmeit! Jelenleg a Komáriak az 
NB/II-ben az ötödik helyen, az NB/III-
ban pedig a negyedik helyen vannak. 
 

Labdarúgó szakosztály: 
Megyei Labdarúgó II. osztályban 

2012/2014-es bajnokságban a felnőttek 
a második helyen, utánpótlás csapa-
tunk szintén a második helyen zárta a 
pontvadászatot. Jelenlegi bajnokság-

ban a felnőtt csapat a harmadik, ifjú-
sági csapat pedig az első helyen telel. 
 

Teke szakosztály: 
Csapatunk 2013/2014-es NB/III-as 
bajnokságban a negyedik helyezést 
érte el. A 2014/2015-ös bajnokságban 

az NB/II-ben indult a csapat és a hato-
dik helyen zárta az őszi idényt. 
A 2014-es évben is tovább fejlődött 
Zalakomár sportja. Csapataink tartó-

san a megyei és felsőbb szinten is az 
élbolyban vannak. 

Mindemellett a sportpálya is tovább 

szépült, fejlődött. A klubhelység mel-
lékhelyiségeit rendezvények ideje alatt 
a játszótérre látogatók is használhat-
ták.  

Az Egyesület további célja, hogy pá-
lyázat keretein belül tovább fejlessze a 
sportlétesítményt. Az első lépések, 
kivitelezések sikeresen befejeződtek, 

ide értve a labdafogó hálók és a csere-
padok elkészítését, illetve az épület 
végében egy szertár létrehozását. 
A 2014. évben a Sport Egyesület meg-

nyert egy pályázatot, amelyet a nyílás-
zárók cseréjére és az öntözőrendszer 
kiépítésére adott be. A 2.508.000 forint 
támogatási összeg megérkezését köve-

tően a tervek kivitelezése 2015. év 
tavaszára várható. Továbbá az Egyesü-
let szeretne serdülő csapatot is indítani 
a jövőben, hogy a sportolni vágyó  

 

FLEXIBIL-TOP KUPA 
 EREDMÉNYEK 

 

A Flexibil-top Kupát egyébként a 
somogyi Kuti SE csapata nyerte, 
akik a döntőben Galambokot fek-
tették két vállra. A bronzérmet a 
házigazda Flexibil-top Zalakomár 
csapata szerezte meg.  
 

Negyeddöntők: Zalavár –

Galambok SC 0-2, Kuti SE – Tipp-
mix FC 4-1, Flexibil-top Zalakomár 
– Kokoteam 9-2, Nagykanizsa UFC 
– LSL 0-1. Elődöntők: Flexibil-top 

Zalakomár – Kuti SE 0-1, Galambok 
SC – LSL 3-0. Harmadik helyért: 
Flexibil-top Zalakomár – LSL 7-1, 
Döntő: Kuti SE – Galambok SC 3-0. 

Különdíjak: Legjobb kapus: Szőke 
Richárd (Galambok SC), Legjobb 
mezőnyjátékos: Baranyai Dániel 
(Kuti SE), Gólkirály: Kovács Tibor 

(Flexibil-top Zalakomár). 
Tóth-Pajor Szabolcs 

KÖNYVBEMUTATÓ 
Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt Kanizsai József Az iga-

zság a múltban van című könyvének 
bemutatójára, 2015. március 10-én, 
18 órakor a Művelődési Házba. Az 
estet megnyitja: Csárdi Tamás pol-
gármester. 



 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár Tavasz utca 13. 

e-mail: info@zalakomar.hu 

Felelős kiadó: Csárdi Tamás 

Szerkesztő: Nagy Beáta 
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
 LEXIKON  
(2. RÉSZ) 

9. életciklus-szemlélet: olyan ösz-
szehasonlító megközelítési mód, 
amely a megelőzés, valamint a hul-

ladékgazdálkodás során az elővigyá-
zatosságra és a fenntarthatóságra 
vonatkozó általános környezetvé-
delmi elvekre, a műszaki megvaló-

síthatóságra, továbbá az erőforrások 
védelmére és a gazdasági életképes-
ségre vonatkozó szempontokra 
figyelemmel, az általános környezeti 

és gazdasági hasznok, költségek, 
valamint az emberi, egészségügyi és 
társadalmi hatások felmérésére 
irányul; 

10. építési-bontási hulladék: az 
épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvény szerinti 
építési tevékenységből származó 

hulladék; 

11. ésszerű nyereség: az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
106. cikke (2) bekezdésének az álta-

lános gazdasági érdekű szolgáltatá-
sok nyújtásával megbízott egyes 
vállalkozások javára közszolgáltatás 
ellentételezése formájában nyújtott 

állami támogatásra való alkalmazá-
sáról szóló, 2011. december 20-i 
2012/21/EU bizottsági határozat 5. 
cikk (5) bekezdése szerinti nyereség; 

12. feltöltés: olyan hasznosítási 
művelet, amelynek során meghatá-
rozott célra alkalmas hulladék fel-
használásával hulladéknak nem 

minősülő anyagokat helyettesítenek 
kitermeléssel érintett területek hely-
reállításakor vagy tájrendezéskor; 

13. fogyasztó: aki a terméket to-

vábbértékesítési cél nélkül a gyártó-
tól vagy a forgalmazótól átveszi 
vagy megvásárolja; 

14. forgalmazó: terméket viszonte-

ladónak, illetve fogyasztónak átadó, 
értékesítő gazdálkodó szervezet; 

folytatás a márciusi számban 

 

Forrás: http://www.rejtvenybirodalom.hu/ 

 
Forrás: http://garfieldblogja.blogspot.hu/ 


