
Csárdi Tamás polgármester ismertette az öt 
éves ciklus feladatait, mely a hamarosan 
elkészülő gazdasági program részét fogják 
képezni. Elmondta, hogy egy percig sem 
lehet pihenni, a munkának folytatódnia kell 
a településen. A képviselő- testületi 
tagoknak erőt, egészséget kívánt az előttük 
álló munkához.  

Ezt követően a vonatkozó jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően megválasztásra 
került Zalakomár alpolgármestere, aki Hatos 
Tibor képviselő lett. Megalakításra kerültek 
a Képviselő- testület bizottságai is. 

 

A Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság elnöke Marton László 
képviselő lett, míg a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökévé 
Marton Józsefné képviselőt választotta a Képviselő- testület. 
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szám 

 Beszámoló az 
önkormányzati 
választásokról 

Az önkormányzati rendszer működésében 
jelentős esemény az új testületek létrejötte. 
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 
13. napjára tűzte ki az önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását. 
A 2019. évi október 13-ai önkormányzati 
képviselő és polgármester választás a 
törvényeknek megfelelően zajlott le. 

Csárdi Tamás polgármester 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó
Ó  

SULI HÍREK 
         2-3. oldal 

 

MŰHELYMUNKA AZ 
ÓVODÁBAN        4. oldal 
 

TÁJÉKOZTATÁSOK 
5. oldal 

 

SPORT HÍREK 
 6. oldal 

Csárdi Tamás polgármester 

Megalakult az új képviselő-testület  

 

A szavazókörök, amelynek helyei: Petőfi u. 9. (Művelődési 
Ház), Tavasz u. 13. (Polgármesteri Hivatal), Fő u. 2. (Idősek 
Klubja) volt, aznap vasárnap reggel 6.00 órától kinyitották, és 
este 19.00 órakor bezárták ajtajaikat. 
Zalakomárban a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 
2192 fő volt, ebből szavazóként 763 fő jelent meg. 
A választás eredményeként Zalakomár Nagyközség 
polgármestere 2019. október 13-tól Csárdi Tamás lett (696 db 
szavazattal), aki főállásban látja el munkáját.  
A törvény szerint a településen a lakosok 11 képviselő jelöltre 
adhatták le szavazataikat, akik közül hatan kerültek be a 
képviselő-testületbe: Baranyai Attila, Csizmadia László, Hatos 
Tibor, Marton Józsefné, Marton László, Tóth-Pajor Szabolcs 

 

2019. október 28. 
napján sor került 
az újonnan felálló 
Képviselő- testület 
alakuló ülésére. Az 
ülésen a 
polgármester és a 
képviselők letették 
esküjüket, 
valamint átvették 
megbízólevelüket.  

Baranyai Attila Csizmadia László Hatos Tibor 

Marton Józsefné Marton László Tóth-Pajor Szabolcs 
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Zöld hét 
Októberben a Somssich Antal Általános 

Iskolában ismét „ZÖLD HETET” tartottunk a 
tanulók részére.  
A diákokat minden nap más és más programok 
várták, melyeknek segítségével gazdagíthatták 
ismereteiket a vizek védelméről, tisztításáról, 
és megismerkedhettek a vizes élőhelyek 
növény és állatvilágával is.  Ezáltal fejlődött 
környezettudatos magatartásuk és 
kreativitásuk. 

A projekthét keretében az iskola parkjában 
facsemetéket ültettünk. Az iskolakertbe a tanulók 
palántáztak. Az önkormányzattól kapott 
gyümölcsfákat is elültettük, ezzel is a 
fenntarthatóságra próbáljuk nevelni tanulóinkat. 
Elsétáltunk a falu határában folyó Mosó patakhoz, 
ahol a gyerekek a patak környékén élő növényeket 
és állatokat figyelték meg, amelyekről fényképeket 
készítettünk, valamint megvizsgáltuk a patak vizét 
is. A vizsgálatban a helyi C Mobil Labor 
Kereskedelmi és szolgáltató Kft. alapítója, Dr. Etler 
Ottó vegyészmérnök volt tanulóink segítségére. 

A zöld héten a rajzórákon a gyerekek vízi és víz 
környékén élő növényeket és állatokat rajzoltak. 
Ezekből a munkákból és a Mosónál készült képekből 
kiállítást rendeztünk be az iskola aulájában. 
A héten tartottunk egy rendkívüli órát, „ patakórát”, 
melyen felső tagozatos tanulók vettek részt, akik 
érdekes feladatokon keresztül bővíthették tudásukat 
a folyó vizekről és élőlényeikről. 

Az alsósok kézműves foglalkozás keretében a 
gyűjtött termésekből, levelekből szép és ötletes 
képeket, figurákat készítettek, amelyek a 
könyvtárban kerültek kiállításra. 

A környezettudatosság jegyében papírgyűjtést 
szerveztünk az osztályoknak, ezzel is a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságát erősítve tanulóinkban. 
 

A Somssich Antal Általános Iskola 7. osztályos tanulói 4 napos 
Szlovéniai és Horvátországi kiránduláson vettek részt. 
A központi téma a költő, hadvezér Zrínyi Miklós (1620-1664) 
életútja, tevékenysége különös tekintettel a három határ menti 
ország (Horvátország, Szlovénia, Magyarország) viszonylatában. 
Talán választ kaptunk arra, hogy a nagy hadtudós Zrínyi 
kultusza ma is él, s mind a horvát, mind a magyar hősként 
tiszteli. A programnak kiegészítő elemei is voltak. 
Megismerkedtek Lendva város nevezetességeivel, látogatást 
tettek a diákok a Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában, 
betekintést nyertek a szlovéniai oktatás módszereiről. Délután 
egy Európai Unió által támogatott roma projektet láttunk 
Hosszúfaluban. 

Zrínyi Miklós születésének közelgő 400 éves évfordulója előtt 
tisztelegve jártuk be a költő életútját. Emblematikus helyszínek 
Csáktornya (születési hely), Kursanec (halálának helyszíne), 
Varasd, ahol vára volt. Programunk része volt a Trakostyáni 
Draskovics vár bejárása is. Tudjuk a költő, hadvezér első 
felesége Draskovics György vár és dinasztia alapító leánya volt.  
A tanulmányút rávilágított, hogy Zrínyi Miklós nemcsak a 
kardot, a tollat is kitűnően forgatta. Katonai elméleti 
tevékenysége európai léptékű. Zrínyi Miklós vallotta "a 
hadtudomány növeli a bátorságot, mert senki nem fél ezt 
megtenni, amiről biztosan tudja, hogy jól tanulta meg." 

Szakáll Tibor 
 

Térkő javítások 
Önkormányzatunk 2015 évtől kezdődően folyamatosan 

újítja meg településünk járdáit. A térkövezéssel az elmúlt 
években több ezer négyzetméter járdát sikerült így 
megújítanunk. 

Az évek alatt természetesnek mondható, hogy néhány 
helyen a térkő megsüllyedt, elcsúszott. Önkormányzatunk 
karbantartó csapata az elmúlt hetekben felmérte és elkezdte 
ezek helyreállítását, melyhez kérjük a lakosság szíves 
türelmét. A javítási munkálatok a Tavasz utcában kezdődtek, 
majd folytatódnak a település minden problémás szakaszán 
 
 
 SULI HÍREK Tanulmányi kirándulás 
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Pályaválasztási kiállítás 
November elején a hetedik-nyolcadik évfolyamosok 

részt vettek a Nagykanizsai Szakképzési 
Centrum tornatermében megrendezett „Pályaválasztási 
kiállításon és szakmabemutatón.” 
A diákok megismerkedhettek a nagykanizsai 
középiskolák által bemutatott továbbtanulási 
lehetőségekkel és szakmákkal, amelyeket „testközelből” 
is kipróbálhattak, mint pl: fodrász, kozmetikus, szakács, 
cukrász, informatikus. 
A bemutatón találkozhattak volt iskolatársaikkal is, akik 
szívesen tájékoztatták az érdeklődőket a választott 
szakmáról valamint a középiskolai diákéletről.  
A kiállításról, amelyet a Zala Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya 
szervezett, a tanulók hasznos ismeretekkel tértek haza. 

Ünnepi megemlékezés 
Idén a Művelődési Házban emlékeztünk meg az 1956-os 

októberi forradalom és szabadságharc hőseiről. A 
műsorban a nyolcadik évfolyamos tanulók szerepeltek, 
akik felelevenítették a legfontosabb eseményeket. 
Előadásukat versek, zenei bejátszások és közös éneklés is 
színesítette. 
A műsort összeállította és a tanulókat felkészítette: 
Martonné Somogyi Márta és Fábián András 
osztályfőnökök.  
 

Fölszállott a páva 
A televíziós népzenei és néptánc tehetségkutató verseny 

az MTVA és Hagyományok Háza szervezésében zajlik. 
A Somssich Antal Általános Iskola négy diákja (Bogdán 
Gergő, Bogdán Tamás, Bogdán Nikoletta és Bogdán Vera) 
Komári Puják néven szerepelt a népzenei szekcióban. Zalai 
beás cigány dalcsokrot adtak elő. Tették ezt oly sikerrel, 
hogy bejutottak a középdöntő 12 csapatos versenyzői közé. 
2019. október 9,-én a Magyar Televízió bemutatkozó filmet 
fogatott róluk. 2019. november 14-15 -én a televízió 
élőadásában következik a következő erőpróba. Iskolánk, 
településünk, megyénk hírnevét öregbítették. Tették ezt 
hittel, tehetséggel. 
Tevékenységük példa értékű. Szurkoljunk mindnyájan 
nekik! Hajrá Puják! 

Szakáll Tibor 

 

 OVI HÍREK 

CSALÁDI SPORTNAP 
Október 15-én óvodánkban, a Méhecske csoportban családi sportnapot szerveztünk. A kedvező időjárásnak 
köszönhetően az udvaron tudtuk megtartani ezt a programunkat. A zenés bemelegítés után különböző játékok 
következtek, ahol a gyerekek szüleikkel együtt sportolhattak, versenyezhettek. Az érdekes feladatokat sok nevetés 
kísérte. Az utolsó megmérettetés a kötélhúzó verseny volt, ami szintén nagy élményt jelentett óvodásainknak. Ezután 
közösen elfogyasztottuk az egészséges gyümölcssalátát, ami a szülőknek „meglepetésként” készült. A sportnap végén 
mindenki „emlékérmet” kapott ajándékba. A délelőtt nagyon jó, vidám hangulatban telt. 
A jövőben is szeretnénk hasonló programot szervezni, és bízunk benne, hogy a szülők minél többen elfogadják a 
meghívásunkat. 
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Idősek köszöntése 
Az Aranytölgy Idősotthon lakóit látogatta meg óvodánk Katica 

csoportja 2019. október 10-én délelőtt családi hetük alkalmából, 
amelyre meghívást kaptunk. Liba vásár című énekes-mozgásos 
műsoruk mellé szeretetvirágot is nyújtottak át nagycsoportosaink 
a szépkorúaknak. 

„Csak az élet az, mi hamar elszalad.  
Amit szeretve tettünk benne, 

az örökre megmarad…” 



 

  

Műhelymunka 
2019. október 24-én intézményünk, a Zalakomári 

Napköziotthonos Óvoda, az Oktatási Hivatal módszertani 
központja műhelymunkára várta az érdeklődőket, melynek 
témája az egészségfejlesztés, egészségnevelés volt. Több 
község óvodájából is érkeztek óvodapedagógusok: Söjtör, 
Miháld, Szentpéterúr, Zalabér, Alsónemesapáti, Türje, 
Csesztreg. Többen már ismerősként lépték át óvodánk 
küszöbét, hiszen az „Esélyteremtő Óvodák” projekt 
keretében tartott korábbi rendezvényeken is részt vettek.  
Karancz Zoltánné intézményvezető helyettes köszöntötte a 
megjelenteket, bemutatta az Oktatási Hivatal részéről 
Lőrincz Zsuzsannát, aki óvodánk kapcsolattartója. Varga 
Zoltánné intézményvezetőt, a módszertani központ 
vezetőjét és Németh Zoltán Ferencnét, mint műhelyvezetőt. 
Lőrincz Zsuzsanna röviden méltatta a vendéglátó óvodát, 
néhány gondolatébresztő mondattal előkészítette a délután 
témáját.  

„Az egészség az egyén szempontjából az egyik 
legfontosabb – ha nem a legfontosabb – érték, ezért 
megőrzése az egyén karrierje, gazdasági helyzete, 
társadalmi státusza szempontjából is döntő jelentőségű. Az 
embereket rá kell ébreszteni arra, hogy saját magát és 
családját hozza nehéz, sokszor kilátástalan helyzetbe azzal, 
ha nem törődik egészségével. Egy-egy ország jövőbeni 
fejlődése, gazdasági potenciálja nagyban függ a lakosság 
egészségi állapotától.” (Bukovicsné Nagy Judit) 
Az óvodai nevelés kiemelt területe az egészségfejlesztés, 
egészségnevelés. 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
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Papírgyűjtés 
A Zalakomári Napköziotthonos Óvodában a 2019/2020 

nevelési évben is meghirdettük az őszi papírgyűjtési 
akciónkat. 

A csoportok teraszán három héten át folyamatosan 
gyűltek a papírdobozok, régi újságok és könyvek. Október 
18-án, az elszállítás napján a következő eredmény született: 

A műhelymunka első harmadában az ezzel kapcsolatos 
elméleti anyag feldolgozására, a fogalmak értelmezésére 
került sor, majd az óvodai egészségfejlesztéssel, 
egészségneveléssel kapcsolatban interaktív konzultációra 
nyílt lehetőség. 

A résztvevők közül többen hozzászóltak, megosztották 
tapasztalataikat.  
Ezt követően rövid szünetet tartottunk, egészséges és 
finom harapnivalók, üdítők várták a kolléganőket.  
Varga Zoltánné intézményvezetőnk óvoda ismertetője 
után az egészségnevelés helyi gyakorlatáról beszélt. A 
hozzászólásokból kitűnt, hogy más óvodák is hasonló 
problémákkal küzdenek. A megoldás módjai pedig kinél- 
kinél eltérő módon valósulnak meg. Fontosnak tartjuk a 
szülők szemléletének alakítását és az együttműködés 
formáinak bővítését, működtetését, az érintettekkel. 

Ezt követően egy kooperatív játék, következett, ahol 
nagyon aktívan vettek részt a kolléganők, egymástól 
tanulva tettek szert gyakorlati ismeretekre, praktikákra. 
A műhelymunka utolsó harmadában került sor Németh 
Zoltán Ferencné óvodapedagógus „Kerti Manók” jó 
gyakorlatának” átadására, átvételére, amely felkeltette 
sokak érdeklődését, hiszen több óvodában is próbálkoznak 
óvodakert működtetéssel.  

A mi kollektívánk is szeretne óvodakertet kialakítani és 
gondozni a gyermekekkel. Az óvodakertben végzett 
tevékenység során olyan értékek épülnek be a gyermeki 
személyiségbe, melyek felnőttként garantálják, hogy 
nyitottabb, környezetünk problémáira aktívabban, 
konstruktívabban reagáló egyénekké válnak. Az 
óvodáskorú gyermekek itt saját élményű tanuláson 
keresztül ismerik meg a közvetlen környezetük élővilágát. 
Különféle tevékenységeken keresztül (komposztálás, 
csapadékvíz hasznosítás, bio kertészkedés…) alapozódnak 
meg bennük a környezettudatos magatartásformák. 
Befogadókká válnak a környezet szépségei iránt. Pozitív 
érzelmi viszonyulás alakul ki bennük az őket körülvevő 
természeti környezet iránt, értékként tekintenek majd rá. 

A műhelymunka összegzésénél a résztvevők 
megfogalmazták gondolataikat. Sokan megerősítést 
kaptak, hogy napi munkájukban jó úton járnak. Egymás 
szakmai gyakorlatából is sok hasznos technikát, módszert 
tudtak megismerni. 
Zárszóként kapcsolattartónk, Lőrincz Zsuzsanna 
megköszönte az előadók felkészültségét és a kedves 
vendéglátást. 

Süni csoport 521,2 kg 
Pillangó csoport 498,3 kg 
Méhecske csoport 424,5 kg 
Katica csoport 131,4 kg 

 
Köszönjük a szülőknek, hogy idén ősszel is aktívan 

hozzájárultak a papírgyűjtés sikeréhez. 
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Tájékoztató az 
illegális lakossági 
hulladékégetéssel 

kapcsolatban 
Az elmúlt időszakban több lakossági 

bejelentés is érkezett hivatalunkhoz, 
melyben a kéményből vagy kertből 
származó zavaró füstre panaszkodtak. 
Ma Magyarország egyik legsúlyosabb 
környezet- egészségügyi problémája a 
nem megfelelő lakossági fűtés, a nyílt 
téri (pl. kerti vagy avar hulladék) 
égetése okozta levegőszennyezés. Az 
elmúlt években készített országos 
légszennyező anyag- leltárok adatai 
alapján a kisméretű szálló por 
kibocsátás (PM10) kb. 2/3-át a lakossági 
fűtés okozza, mely a légzőszervi 
megbetegedések legfőbb okozója. A 
PM10 koncentráció rövid távú 
emelkedése is izgatja a 
nyálkahártyákat, köhögést és 
nehézlégzést válthat ki, a tüdőben 
felszívódva pedig gyulladásos 
folyamatot indíthat el. 

A lakossági hulladékégetés tiltására 
vonatkozó szabályokat a levegő 
védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 27. §-a tartalmazza.  Ennek 
értelmében tilos a lakossági 
tüzelőberendezésekben a hulladékok 
égetése, kivéve a háztartásban 
keletkező papírhulladékot és a 
veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen 
fahulladékot. 
A lakossági tüzelőberendezésben tilos 
tehát égetni többek között az 
alábbiakat: 

- műanyag hulladékot (pl. PET 
palack, ruha, műanyag zacskó, 
gyerekjáték) 

- festett fát, forgácslapot (pl. bú-
torok, festett, lakkozott rétegelt 
lemez, bútorlap, építési fahulla-
dék, festett ablakkeret, ajtó) 

- gumi hulladék.  
Az előírások betartásának ellenőrzése a 
járási hivatal hatáskörébe tartozik. 

Kérjük a Tisztelt lakosságot, a 
fenti előírásokat szíveskedjenek 

betartani! 
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2019. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA 
VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 
A belügyminiszter döntött a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pont „A 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása” jogcím alapján nyújtható szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról. A döntés 
alapján Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2019. évben 279 
m3 jóváhagyott tűzifa mennyiség beszerzésére jogosult, ennek 
keretében 6.377.940 Ft összegű támogatásban részesült. Ezzel 
kapcsolatosan a Képviselő-testület 2019.09.23-i ülésén a 13/2019. 
(IX.25.) „A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó 
támogatásról” szóló rendeletét megalkotta. A rendelet hatálya 
kiterjed a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 
25.) önkormányzati rendeletben meghatározott személyekre. A 
rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális 
gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben foglalt eljárási rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa 
biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás 
nyújtható. Elsősorban az a háztartás részesíthető természetbeni 
ellátásként adható szociális célú tűzifa támogatásban, ahol  
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak 
járadékára jogosult, vagy a szociális gondoskodás helyi 
szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet szerinti 
települési támogatásra (e támogatások közül különösen lakhatási 
támogatásra) jogosult személy él, 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket nevelnek,  
c) valamint ahol létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe kerültek, illetve idő- szakosan bekövetkezett vagy 
tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzdenek, feltéve, ha 
a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 200 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át, vagyona 
nincs és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas 
tüzelőberendezéssel biztosítja.  

A szociális célú tűzifa támogatásról, a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének 
elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a 
Képviselő-testület jogosult dönteni. Szociális célú tűzifa támogatás 
ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.  
A támogatás iránti kérelmet a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatalnál lehet benyújtani a „Kérelem rendkívüli települési 
támogatás (szociális tűzifa) megállapításához” elnevezésű 
formanyomtatványon 2019. november 22. napjáig. 



SPORT HÍREK 
2019.10.06. HELSA ANDRÁSHIDA-FLEXIBIL-TOP 
ZALAKOMÁR 4:3 

Remek időben, remek pályán pocsék első félidőt 
produkáltunk, ráadásul két játékosunk is megsérült az 
első fél órában. A második félidőben varázsütésre 
feltámadtunk és kis szerencsével pontot 
szerezhettünk volna. 

Gólszerzők: Nagy A., Madarász Z.2 

Ifi: 3:3 

2019.10.12. FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-
SEMJÉNHÁZA 3:1 

Számunkra rendkívül fontos mérkőzésen nagyszerű 
győzelmet arattunk. Örömünkre szolgált, hogy 
mindenki megértette mennyire fontos ez a mérkőzés a 
klub szempontjából. 

Gólszerzők: Madarász Z.2, Daróczi Á 

Ifi: 7:2 

2019.10.19. KINIZSI SK.GYENESDIÁS-FLEXIBIL-
TOP ZALAKOMÁR 3:2 

A mérkőzés végén rendkívül csalódottak voltunk. 
Abszolút pontszerzési esélyeink voltak, de sajnos 
néhány egyéni hiba megfosztott ettől bennünket. Nagy 
lehetőséget szalasztottunk el. De nagy örömünkre 
bemutatkozott a felnőtt csapatunkban a Horváth 
Tivadar és nagyszerűen játszott. Sok sikert kívánunk 
neki. 

Gólszerző: Madarász Z. 2 

Ifi: 1:2 

2019.10.27. FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-
ZALALÖVŐ 2:1 

Újabb hazai győzelemnek örülhettünk, egy rendkívül jó 
csapat ellen. Ezúttal szerencsénk is volt, de 
megdolgoztunk érte. Mindent megteszünk, hogy 
csapatunk helytálljon a megyei 1.osztályban, de néha 
úgy tűnik szélmalomharcot vívunk. 

Gólszerzők: Madarász Z., Horváth János 

Ifi: 4:2 

Október hónapban U19-es csapatunk a 
megszerezhető 12 pontból 10-et meg is 

szerzett! Jelenleg a megyei 1.osztályban a 3. 
helyen áll! 
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A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a 
szabadidősport révén. 

In Body mérés fittségi mérés. Gyógytornász konzultáció, 
gyakorlati tanácsadás. Dietetikus táplálkozási tanácsok.  

Program helyszíne: Művelődési Ház, Zalakomár, Petőfi S. u. 9. 
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