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2016. ÁPRILIS 

Az önkormányzat hivatalos havilapja 
I HÍR  

ITT A TAVASZ,  
JÖHETNEK  

A KERTI MUNKÁK 
Tavasz beköszöntével kezdetét veszi a fűnyírás, kapálógépezés, sövény-nyírás és a többi ház körül végezhető munka. Ezek végzését önkormányzati rendelet szabályozza, hogy a szomszédok egymás pihenését ne zavarják. A továbbiakban ismertetjük az 2016. április 1-jével életbelépő szabályokat. Zalakomár Nagyközség Önkor-mányzata Képviselő – testületé-nek 5/2016. (III.31.) önkormány-zati rendelete a környezetvéde-lem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása szerint:  A lakóterületi övezetben az in-gatlanokon zajkibocsátással járó építési, bontási, szerelési munká-latok végzési ideje: munkanapokon: 7:00 – 20:00 óra között végezhető, szombaton:  8:00-19:00 óra kö-zött végezhető, vasárnap, munkaszüneti napokon nem végezhető! Kerti munkálatok, mint a fűnyí-rás, favágás, aprítás, gépi kaszá-lás, gépi kapálás, rotálás 7:00 – 20:00 óra között végezhetőek.  Zalakomáron tilos műanyag illetve gumi hulladék égetése! Belterületen a kerti művelésből keletkezett kis nedvességtartalmú hulladék és avar égetése szél-csendes időben, az épületektől megfelelő égetési távolságban hétfőn 9:00 – 18:00 óra között, szombaton 9:00 – 12:00 óra kö-zött végezhető!   Más napokon, illetve ünnepnapokon  az égetés TILOS! 
 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
A Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. márciusi lakossági tájékoztatásában már értesültek róla, hogy a település lakosságának új, kék illetve sárga kukákat lehet igé-nyelni a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítására.  Az igénylés egyszerűen - a tájékoz-tató mellékleteként küldött szerző-dés kitöltésével, az Önkormányzat-hoz való eljuttatásával - történik. A szelektív hulladékgyűjtő edények kiszállítására 2016. május hónapban fog sor kerülni. De mit is jelent az, hogy szelektív hulladékgyűjtés? A legjobb hulladék a "nem keletkező hulladék", a hulladékhegyek csök-kentése mindannyiunk feladata és felelőssége, amit csak közös erőfe-szítéssel tudunk elérni. A hulladék-hegyek csökkentésének egyik lehe-tősége a szelektív hulladékgyűjtés, 

mely többek között a szá-munkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennün-ket környezetbarát módon megválni. A hulladékok szelektálása azt jelenti, hogy a keletkező papír, fém, üveg és műanyag hulladékot különválogatva gyűjtjük. Ez több féle módon lehetséges: Gyűjthetjük 4 kukába sze-lektálva, vagy egy kukába az összeset, - külön a nem újrahasznosíthatóktól ha egy utcai szelektív gyűjtő-szigetnél- ezt később szelek-táljuk. A lényeg az, hogy a különböző újrahasznosítható hulladékok semmiképp ne kerüljenek a vegyes kukába, később a "szeméttelepre" (pontos kifejezéssel: 

a hulladéklerakóba) a nem újrahasznosíthatókkal együtt, hanem a szelektív hulladékgyűjtőbe helyez-zük el. Ez azért fontos, mert a legtöbb hulladék különválogatva- anyagá-ban újrahasznosítható, vegyesen viszont csak növeli a szeméthegyet. A szelektív gyűjtés nem cél, csupán eszköz. Ha élünk a különgyűjtés lehe-tőségével értékes nyers-anyagokat jutattunk vissza a körforgásba.  Ne feledje:   „Rendes ember nem sze-metel, a többieknek pedig TILOS!”  

Gyűjtési időpontok - Zalakomár 
2016. márciustól 

Hónap Vegyes (maradék) hulladék gyűjtési napja 
Kék edény - papír gyűjtésé-nek napja 

Sárga edény- mű-anyag, fém, italoskarton gyűjté-sének napja 
Lomtalanítás 

Március 4, 11, 18, 25. - - - 
Április 1, 8, 15, 22, 29. - - 15. 
Május 6, 13, 20, 27. - - - 
Június 3, 10, 17, 24. 17. 3, 17. - 
Július 1, 8, 15, 22, 29. 15. 1, 15, 29. - 

Augusztus 5, 12, 19, 26. 12. 12, 26. - 
Szeptember 2, 9, 16, 23, 30. 9. 9, 23. - 

Október 7, 14, 21, 28. 7. 7, 21. - 
November 4, 11, 18, 25. 4. 4, 18. - 
December 2, 9, 16, 23, 30. 2, 30. 2, 16, 30. - 

 LOMTALANÍTÁS Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Zalakomárban 2016. április 15-én lomtalanítási akció lesz! A lom-talanítás díjmentes! Kizárólag a rendszeresített edényméretet meghaladó méretű hulladék helyezhe-tő ki és gyűjthető. Az ilyen típusú, lakossági eredetű, nem veszélyes hulladékait kérjük, a gyűjtés napján reggel 7 óráig szíveskedjen az ingatlan előtti közterületre kihelyezni. Felhívjuk figyelmét, hogy lomtalanítás keretében nem helyezhető ki: veszélyes hulladék, építési, bontási hulladék, galy-lyazási hulladék, lomizási maradék, elektronikai bontási hulladék, 4-nél több személyautó gumi.  



 
  

Dr. Hajdu Gábor változott 
rendelési időben várja betegeit: 
Hétfő: 08:00 – 12:00 
           14:00 – 16:00 
Kedd: 12:00 – 16:00 
Szerda: 08:00 – 10:00  
(iskola egészségügy) 
             10:00 – 14:00 
Csütörtök: 08:00 – 12:00 
                 14:00 – 16:00 
(csecsemő és kisgyermek  
tanácsadás) 
Péntek: 08:00 – 12:00 
Dr. Hajdu Gábor elérhetősége: 

(20) 238 91 96 
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A Zalakomári Egyházközség tájékoztatója 

 

Az előző év során is biztosítani tudtuk az egyházközség zavartalan működését, ami magába foglalta a templombelső rendszeres, és ünnepi alkalmak díszítését, a temetőben a rendsze-res fűkaszálást, (amiben nagy segítségünk-re volt a helyi önkormányzat) illetve a lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk továbblépni. Mind ez, és több kisebb, a zavartalan mű-ködést biztosító dolog úgy valósulhatott meg, hogy Önök befizették a 2015. évi járandóságot. Köszönjük! A 2016-os évben tervbe van templomunk teljes villamoshálózatának átvizsgáltatása, illetve a felmerülő problémák kijavítása. Ezek a problémák már kijavításra is   

kerültek mi több, részben új, korszerű, takarékos világítással lett kibővítve.  A temetőkápolna toronykupolája felújítás-ra, festésre szorult, melynek során a keresz-tet is újra kellet cserélni.  A további feladatok megoldásához igyek-szünk pályázatok útján is anyagi forráshoz jutni, de ez csak úgy lehetséges, hogy saját erővel is rendelkezzünk. Ezért arra összpon-tosítunk nagyon takarékos gazdálkodással, hogy erre is legyen meg a lehetőségünk. (Jelenleg is elbírálás alatt van egy pályáza-tunk, ami sikeres elbírálás esetén jelentős előrelépést eredményezhet!) Az előző évhez hasonlóan, az idei évben is a helyi Takarékszövetkezetbe, illetve új lehe-tőségként a sekrestyében lehet befizetni a 2016. évre esedékes "Egyházadót"  A megállapított adó az idei évben, szemé-lyenként 2 500 Ft. A befizetéseket családon-ként egy befizetési lapon kell teljesíteni. (Aki már befizette az idei évre a járandósá-gát, természetesen ezt a felhívást tekintse tárgytalannak)  Egyházközség képviselő-testülete 

Egyházközségünk éle-
tében is eltelt egy év, meg-köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon segí-tette egyházközségünk munkáját, illetve eleget tett adófizetési kötelezettségé-nek.   

Az elmúlt év változást hozott egyházközsé-günk életében. Szi Márton János atyát, plébá-nosunkat áthelyezték Nagybajomba. Sajnos néhány hónapos szolgálat után a Jóisten magához szólította. Zalakomárban a helyét Dr. Háda László atya, zalakarosi plébános vette át.  
Az egyházközség tisztelettel megkér mindenkit, hogy 2016.  évben is szíveskedjenek eleget tenni e kötelezettségüknek! 

Elkészültek a 2015-ös évi Zalakomár egészségügyi helyzetét bemutató beszá-molók.  Az I. számú háziorvosi körzet működését a Dr. Pintér és Társa Orvosi Kft. biztosítja. Az orvosi szak-mai feladatok ellátásáért Dr. Pintér Anna felelős, a szakápolói feladatokat Horváth Dezsőné, az orvo-si írnoki tevékenységet pedig Egyed Gabriella végzi. A rendelő állaga újszerű, a tisztasági festés megtörtént. Felszereltsége a működési engedélyben előírtaknak megfelel.  A védőnői feladatokat Csepella Judit végzi el. A tanácsadó felszereltsége megfelelő, a látás és hal-lásvizsgálatokat az iskolá-ban található műszereken végzik az iskolában. Aka-dálymentes a közlekedés, a küszöbök akadálymenete-sítése még folyamatban van. Pályázat keretében új laptop került a tanácsadó-ba, és a régi nyomtató helyett egy új, lézernyom-tatót is kapott a tanácsadó.  

Hüllőkiállítás 
 Zalakomári Általános Iskola szervezésében hüllőkiállításra került sor 2016.03.01-én és 02-án, melyre óvodánk csoportjai is ellátogattak.  Kígyók, siklók, gyíkok és madárpókok várták az érdek-lődő gyermeksereget.  A legbátrabb jelentkezők megsimogathattak és nyakuk-ba is vehettek egy albínó sik-lót. A hüllőkiállítás mellett ásványok és ásványékszerek megtekintésére és vásárlására is volt lehetőség. 

 

ÓVODAI BEÍRATÁS 
 A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda vezetője értesíti a Szülőket, hogy a 2016/2017 nevelési évre  történő beíratást  2016. április 20 -  2016. április 22.  idő-szakban tehetik meg (reggel 8.00 -tól délután 15.00-ig)   Beíratásra kerül az a gyermek, aki 2016. augusztus 31-ig betölti 3. életévét  Előjegyzésre kerül az a gyermek, aki 2016. augusztus 31. után tölti be 3. életévét.   A beíratáshoz kérjük:  a gyermek Születési Anya-könyvi Kivonatát  a gyermek Lakcímet igazoló hatósági igazolványát  a gyermek TAJ kártyáját  a szülő személyi igazolványát.  Az óvodai felvételről a férőhelyek függ-vényében az óvodavezető dönt és tájé-koztatja az érintett szülőket.                       Varga Zoltánné óvodavezető 

A II. számú háziorvosi körzetet Dr. Mihalics Tibor látja el. Az eszközállomány az Egészségügyi Közlöny-ben megjelent feltételeknek megfelel. A védőnői feladatokat Tomai Helga látja el. A tanácsadó felszereltsége az előírt elvárásoknak megfe-lel. Az orvosi beszámolók alapján Zalakomárban magas a cukorbetegséggel, magas vérnyomással küz-dők száma. Hasonlóan nagy számban vannak, akik alkohol problémákkal küzdenek, ami pedig ke-ringési és idegrendszeri megbetegedéseket okoz. Ugyanakkor a társadalmi, családi problémák miatt a pszichés problémákkal küzdők száma is emelkedő tendenciát mutat.  A jövőben mindenkinek életmódváltást, dohányzás-ról való leszokást és a szűrővizsgálatok gyakoribb látogatását javasolják a háziorvosok. 2016. május 1-jével új 
orvos várja a II. háziorvosi 
körzetet látogatókat.  
 

Egészségügyi beszámolók 2015-ös évről  
és a 2016-os változások 



Kiemelkedő sportteljesítmény  elismerése 
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Suli-hírek Eredményesen szerepeltek 
Az elmúlt hónapban is számos versenyen bizonyították tehetségüket iskolánk tanulói, akik a 

különböző művészeti, tanulmányi és sport versenyeken szép eredményeket értek el. 
A Zalaapáti Gábor Áron Általá-nos Iskola által hirdetett német versenyen Debrei Veronika 7.a osztályos tanuló első helyezést, Szőke Renátó 8.b osztályos tanu-ló pedig 3. helyezést ért el. (fel-készítő: Pásztorné Böjti Lívia) Ugyanitt a természetismereti levelezős versenyen Gerencsér Attila 2.a osztályos tanuló har-madik helyezett lett. (felkészítő: Horváthné Takács Gabriella)  

A gyenesdiási Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Általános Iskola által szerve-zett XII. Gergely-napi művészti fesztiválon is szép eredményeket értünk el: Rajz: III.  helyezett: Horváth Stefá-nia Réka (felkészítő: Hajmásiné Török Gyöngyi) Különdíj: Balázs Fanni Vero-nika (felkészítő: Hajmásiné Török Gyöngyi) Ének: Bogdán Tamás 2.a: kiemelt arany minősítés (felkészítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) Gerencsér Attila 2. a: arany minősítés (felkészítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) Bogdán Tibor 4.a – Somogyi Árpád 4.b duó: kiemelt arany minősítés (felkészítő: Foricsekné Kovács Szilvia) Bogdán György 5. a: arany minősítés (felkészítő: Foricsekné Kovács Szilvia) Vers-és prózamondás: III. helyezett: Lajos Petra (fel-készítő: Bencze Margit)  

„Vizek és mesterségek” címmel hirdetett rajzver-senyt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kaán Károly Környezet-védelmi Egyesülettel és a Dél-ZalaiVíz és Csatorna Zrt-vel karöltve a Víz világ-napja alkalmából. A pályá-zatra több alkotás is érkezett iskolánkból. A legeredmé-nyesebben Horváth Nikolet-ta 6. a osztályos tanuló szerepelt, aki I. helyezést ért el (felkészítő: Hajmásiné Török Gyöngyi). Különdíjat kapott: Lakatos Rebeka 7.a (felkészítő: Hajmásiné Tö-rök Gyöngyi) és Kovács Maja Olívia 2.a (felkészítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna)  

Március végén a zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskolá-ban rendezett Móra –napokon a színjátszó csoportok verse-nyében a 4. b osztályosok ezüst minősítést szereztek Móra Ferenc: A kőleves című meséje alapján készült árnyjátékukkal. (felkészítő: Kocsi Mátyásné)  Ugyanitt a hangos olvasás versenyen az 5. b osztályos Bogdán Vanessza és a 7. a osztályos Horváth Viktória harmadik helyezést ért el. (felkészítők: Hatos Eszter és Bencze Margit) A rajzversenyen pedig Geren-csér Attila 2.a osztályos tanuló harmadik helyezett lett. (felké-szítő: Győrfyné Bándi Zsu-zsánna)  

„Csapjunk a lovak közé!” 

 
Jó pár hetes felkészülés után március 18-án a Zalakomári Általános Iskola 8 fős csapata (Tóth-Pajor Adél, Horváth Zalán, Nyári Viktória, Kardics József, Nagy György, Takács Diána, Debrei Veronika és Lajos Petra) vett részt a sármel-léki "Csapjunk a lovak közé" című versenyen. A versenyki-írás szerint a tanulóknak csa-patzászlóval, egy általuk írt és előadott verssel, és egy olyan találmánnyal kellet készülnie, amely segíti a lovat a minden-napokban. A csapatot Bedenek Gábor biológiatanár, és Ács Eszter alsó tagozatos tanító néni készítette fel. A megmé-rettetésen Horváth Zalán 2.b osztályos tanuló saját évfolya-mán 2. helyezést ért el.   

Cigányság világnapja 
 Március 17-én a Cigányság vi-lágnapján az óvodánk vendége volt Kardos Ferenc, a Nagykani-zsai Halis István Könyvtár mun-katársa.  A gyerekek örömmel fogadták a visszatérő vendéget, aki cigány népmesékkel szórakoztatta őket. Ezekbe a mesékbe, történetekbe bevonta a gyerekeket is, akik örömmel vettek részt a történe-tek előadásában, aktív szerep-lőkké váltak. Ez a délelőtt a gyerekek számára egy felejthe-tetlen élményt okozott, amely-ben a történetekben szereplő cigány ember kópésága mosolyt csalt az ovisok arcára.  
 

 
Nagykanizsa Megye Jogú Város március elején tartotta a 2015 évi Kiemelkedő Sportteljesítményért járó díjkiosztó ünnepségét.   A Nagykanizsai TE 1866. Judo Szakosztály 12 tagja lett felterjeszt-ve, akik megfeleltek a díjazás krité-riumának, mégis csak 5 felnőtt kapta meg ezt a kitüntető díjat azon a napon a nagy ünneplő plénum előtt.  Az utánpótlás korú-ak „félreértés” miatt kimaradtak a jeles napon. Ezen hibát kiküszöböl-  

ve a nagykanizsai Önkormány-zat a Kulturális és Sportosztály Vezetője és Sportreferense képviseletében a díjak átadásra kerültek március 30-án.Sajnáljuk, hogy pár, tehetsé-ges fiatal sportba fektetett mun-kája és annak eredménye ilyen nehezen és tekervényes úton tudott csak elismerésre jutni. Díjazottak: Farkas Gábor (Zalakomár), Garamszegi Bálint (Zalakomár), Kovács Olivér (Rigyác), Kovács Zoltán (Nagykanizsa), Köveskáli Regő (Miklósfa), Kőrösi Balázs (Nagykanizsa), Nagy Krisztofer (Miklósfa). Az edzőjük: Mester Józsefné Mester Józsefné edző 

 

Ünnepi  
megemlékezés 

 
Március 11-én emlékeztünk meg az 1848-49-es forrada-lomról és szabadságharcról.  
 A műsorban a negyedik évfo-lyamosok és a nyolcadikosok szerepeltek, akik versekkel, dalokkal, jelenetekkel elevenítet-ték fel a legfontosabb esemé-nyeket. A megemlékezést tánc és szólóének is színesítette. A műsort összeállította és a tanulókat felkészítette: Kocsis Mátyásné, Ács Eszter 



Határtalanul 
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Március 13-án reggel 7 órára kellett odaérnünk a suli parkolójába, és bár korán keltünk, a fáradtság nem szegte a kedvünket.  Egyórás út után végre oda-értünk Lendvára. Nagyon izgatottak lettünk, ahogy megtudtuk, hogy egy múmiát is megnézhetünk a Lendvai Szent Háromság kápolnában, méghozzá Hadik Mihályét.  A kilátás gyönyörű volt és onnan három országot is láthat-tunk: Szlovéniát, Horvátországot és Magyarországból egy kis részt. A kápol-nából megcéloztuk a Hancsik szőlészetet ahol megkínáltak bennünket vágott zsíros kenyérrel és üdítővel, mert,,itt ennyi innyi köll”.  Utána Józsi bácsi bevezényelt minket a konyhába és rábízott a háziasszonyra. Szerencsénkre megízlelhettük a szlové-niai ízvilágot és készítettünk becsinált levest, isteni dödöllét és desszertnek kukoricamálét. Ebéd után el is kértük a sütemény receptjét, mert nagyon finom volt és hasonlót sem ettünk soha. A látogatás végén fájó búcsút vettünk Józsi bácsitól és feleségétől, és elindultunk a szállásra, ahol elosztották, hogy melyik tanuló melyik szobába kerül. A buszból behordtuk a csomagjainkat, és bevettük az Olimpija szállót. Amint a szobába értünk, elkezdődött a beszélgetés, "pletykálás". A takarodó nem ment olyan könnyen, mert sokáig ébren ma-radtunk és beszélgettünk. Másnap korán keltünk, hogy időben odaérjünk Horvátországba, vagyis a Csáktornyai várba. Mikor odaértünk csak ámultunk és bámultunk milyen gyönyörű. Első állomásunkon megko-szorúztuk Zrínyi Miklós szobrát is. Igaz-gató úr nagyon sokat mesélt Zrínyiről, aki Csáktornyán született és költő, had-vezér volt. A koszorúzás után egy kis séta következett a városban, de nem sok, mert már igyekeztünk is a következő várba, ami Varasdon volt. Amint odaér-tünk, elkészítettük a csoportképeket, és körbesétáltuk a várat.  

Sajnos nem mentünk be, de kívülről is látványos volt, különösen az előtte álló park tetszett nekünk. A város egyik leg-szebb építménye ez a vár, a másik pedig a Ferences templom. Szerencsénkre a templomba azonban bemehettünk, és elképesztő milyen gyönyörű volt a díszí-tés. Leginkább a mozgalmasság és túldí-szítettség jellemezte a kápolnát, ahogy a barokk kort is, amelyben építették. Utána egy kicsit hosszabb út következett, mert a Trakostyáni várba mentünk. Ahogy odaértünk, rögtön szembesültünk a tény-nyel, hogy ez a vár felülmúlja az összes többit, amit a nap folyamán láttunk. Amerre csak a szem ellátott hegyek és dombok magasodtak, néhol egyet-kettőt hósapka is borított. Még egy forrás is fakadt itt, amelyről csodás képeket lehe-tett készíteni. Arról nem is beszélve, hogy egy óriási tó ott állt a várdomb aljánál. Miután mindenki kedvére körbe- és bejárkálhatta a várat, elindultunk Lendvára, hogy részt vegyünk a március 15-i ünnepélyen. Nagyon meglepett, amikor odaértünk, hogy kint van egy Kossuth és egy Széchenyi emléktábla a falon. Felemelő érzés volt hallani, ahogy a téren mindenki gyönyörűen énekli a magyar és szlovén himnuszt. Utána meg-hallgattuk a műsort, és megkoszorúztuk az emléktáblákat. A Bánffy Központba is meghívtak bennünket egy másik ünne-pélyre, ezért oda is elmentünk, ahol elis-merésre méltó darabot láthattunk.  Ezt követően távoztunk a térről és a nap végső állomásaként elmentünk a szállás-ra.  A második napon sem ment könnyen az ágyba bújás, de a fáradtságtól hamarabb álomba zuhantunk. Szomorúan ébred-tünk az utolsó napon, mert tudtuk, többet ide nem jövünk már vissza együtt. An-nak viszont örültünk, hogy aznap már a saját ágyunkban alhatunk. Nehezen, de végül felkeltünk és megreggeliztünk. A nap első megállója a Bánffy Központ volt, ami 2004-től működik Lendván 

a város kulturális magjaként. Körbevezettek min-ket a városban és meglátogattuk a település várát is, hiszen ez sem maradhatott ki. A kilátás innen is bámulatos volt. Ebbe a várba viszont bemehet-tünk, amíg a többibe nem. Jó néhány régi fegy-vert és kardot láthattunk, de nem csak antik fegy-verek voltak, hanem külön kiállítás is temérdek modern fényképből. Az egyik szobában számtalan különleges pillangóban gyönyörködhettünk. Ezután sajnos elkapott minket egy kisebb zápor, de nem vagyunk cukorból ezért tovább folytattuk a kirándulást. Célba vettük a lendvai Kéttannyelvű Iskolát. El sem tudjuk képzelni milyen, nehéz lehet azoknak a gyerekeknek, akik abba az iskolába járnak, hogy ennyi nyelvet kell nekik tanulniuk: szlovént, magyart, németet és angolt. Ekkor még mindig esett az eső, de ez sem tántorított el bennünket, hogy tovább menjük a Dobronaki Általános Iskolába. Nagyon szép az iskola és nagy is, ezért furcsálltuk, hogy csak 93 tanuló jár abba a suliba. Azt hittük, sokkal többen. Volt, hogy egy osztály létszáma csak a három főt érte el.  Megebédeltünk és indultunk egyet vásárolni. Miután azzal is végeztünk, fájdalmas búcsút vet-tünk Szlovéniától. Este 6 órára haza is értünk.  Ennél jobb nem is lehetett volna ez a kirándulás, és ennyi helyet sem jártunk még be soha három nap alatt. Készítették: A 7. osztályos kirándulók  Szerkesztette: Opra Rebeka  Március 15. ünnepség 

 Óvodánkban 2016.03.11-én került sor az 1848.03.15-i eseményekről való megemlékezésre.   A Süni csoportosok által adott műsor, a gyerme-kek életkori sajátosságaihoz igazodva, főként a hazafiasság- illetve a magyarság tudat erősítésére épült.  Az alkalom méltó zárásaként hagyományos közös éneklésre, menetelésre és zászlólobogtatásra került sor.  Az óvoda-iskola átmenet megsegítése érdekében az iskola meghívta a nagycsoportosainkat a tor-natermükben tartott színvonalas március 15-i ünnepélyre. Az óvodások nagy figyelemmel hall-gatták meg végig az 1848. március 15-én történt események felelevenítését.  
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„Víz”-es napok a suliban 
 2016. március 21-23. között a víz világnapjáról emlékeztek meg a Zalakomári Általános Iskolá-ban.   Március 21-én a gyerekek 1.-8. osztályos diá-kokból álló csapatokkal vettek részt a jeles nap alkalmából szervezett vetélkedőn, melynek során a piciknek játékos formában próbálták a szervező pedagógusok bemutatni a víz fontos-ságát, míg a nagyoknak a víztakarékosság fontosságára igyekeztek felhívni a figyelmét. A gyerekek szórejtvényt oldottak meg, lufit durrogtattak, kvíz kérdésekre válaszoltak, és figyelemfelhívó plakátokat készítettek a témá-val kapcsolatban.  Március 22-én a 6. tanórában a Kaán Károly Környe-zetvédelmi Egyesület elnöke, Benedek Miklós tartott előadást a 7. és 8. osztályos tanulóknak, ahol a klíma-változásra és a vízzel való takarékoskodás fontosságá-ra hívta fel a gyerekek figyelmét. Az előadás után a tanulók feltehették a bennük felmerülő kérdéseket, melyeket az előadó egytől-egyig maradéktalanul meg-válaszolt. A délután során az alsós tanulók vizes játékokból álló akadályversenyen, míg a felsősök szintén a vízzel kapcsolatos váltó és sorversenyen tehették próbára ügyességüket. Március 23-án délelőtt a 21-én rendezett verseny első két helyezett csapatának diákjai egy kiránduláson vehettek részt, mely során meglátogatták a Zalakarosi vízművet és szennyvíztisztító telepet, ahol a gyerekek válaszokat kaphattak a bennük felmerülő kérdésekre.  A kirándulás a Zalakarosi ökoparkban zárult, ahol még valamennyi tanuló a vízen járást is kipróbálhatta. A programsorozat során a pedagógusok igyekeztek a gyerekek környezettudatos szemléletmódját és maga-tartását játékos módszerekkel fejleszteni, így felkészí-teni őket a saját és mások környezete iránti igényes felnőtté válásra. 

  

 
Víz Világnapja 

 
 

 Óvodánkban a hagyományokhoz hűen, 2016.03.22-én megemlékeztünk a Víz Világnapjáról. 
 A gyermekek a csoportokban beszélgettek a víz fon-tosságáról, vizes játékok keretében igyekeztek minél több tapasztalatot szerezni az óvónők közreműködésé-vel. Külön hangsúlyt fektettünk a vizek és környezet védelmére. A nagycsoportosok (Napocska csoporto-sok, Maci csoportosok, Süni csoportosok) az aulában szervezett tevékenységek során számolhattak be tudá-sukról, illetve az összeállított játékok segítségével kamatoztathatták azokat. Az éves mottó: „Vizek és mesterségek” a gyermekek közös, aulában elhelyezett munkáiban is megmutatkozott. 
 



 

6            Komári Hírmondó               2016 április 

IMPRESSZUM 
Komári Hírmondó – Az önkormányzat hivatalos havilapja  
Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. (tel.: 93/386-017, e-mail: 
info@zalakomar.hu). Felelős kiadó: Csárdi Tamás polgármester  
(e-mail: polgarmester@zalakomar.hu) Felelős szerkesztő: Csárdi-Nagy Beáta (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu)  
Szerkeszti: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, a Zalakomári Általános Iskola, a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda és a Zalakomári 
Művelődési Ház 

A Zalakomár Egyetértés Sport Egyesület márciusi beszámolója 
 
Teke: NB II DÉL-NYUGAT XVIII. forduló 2016. 03. 20. Zalakomár Egyetértés SE – Zalakaros SE  7-1 Magabiztos győzelmet aratott a hazai csapat a számukra fontos szom-szédvári rangadón.  
Asztalitenisz: NB III. DÉL-DUNÁNTÚL  2016. 03. 20. 15. forduló PTE PEAC – Zalakomár Egyetértés SE 1:17 Főlényes győzelmet ara-tott Zalakomár csapata.                               2016. 03. 26. 16. forduló Zalakomár Egyetértés SE - Pécsi TÜKE SE 9:9 Döntetlenre futotta hazai környezetbe Zalakomár csapatának.  

Labdarúgás: MEGYE 2. DÉL  17. forduló: 2016. 03. 06. Miklósfa SE - Flexibil Top-Zalakomár 1-1 (0-1) Gólszerzők: Lakics T. (66'), ill. Madarász Z. (33') Fegyelmezetten és zártan védekező hazaiakkal szemben a vártnál kevesebb lehetőségük adódott a Zalakomáriaknak gólszerzésre. A mérkőzés hajrájában egy figyelmetlenség elég volt ahhoz, hogy a hazaiak otthon tartsák az egyik bajnoki pontot. U19: Miklósfa SE - Flexibil Top-Zalakomár 1-1 (0-1) Gólszerzők: Pintér M. ill., Kovács A.  18. forduló: 2016. 03. 12. Flexibil Top-Zalakomár - Molnári SE 3-0 (2-0) Gólszerzők: Madarász Z. (8’, 19’), Horváth J. (84’) Szívós ellenfél ellen küzdelmes mérkőzésen, egy jó erőkből álló csapatot sikerült nagy különbséggel legyőzniük a haza-iaknak, értékes győzelmet aratva ezzel. U19: Flexibil Top-Zalakomár - Molnári SE 6-0 (2-0) Gólszerzők: Horváth T. 2, Kovács A. 2, Kuti I., öngól  19. forduló: 2016. 03. 20. Gelse TERMÁL SE - Flexibil Top-Zalakomár 0-5 (0-3) Gólszerzők: Horváth J. (3’), Baranyai Z. (19’), Szefcsik P. (56’), Madarász Z. (31’,59’) Teljesen megérdemelt győzelmet aratott Zalakomár csapa-ta a gyenge napot kifogó hazaiakkal szemben. U19: Gelse TERMÁL SE - Flexibil Top-Zalakomár 0-4 (0-2) Gólszerzők: Horváth J. 3, Kovács A.  20. forduló: 2016. 03. 26. Olajmunkás SE II. - Flexibil Top-Zalakomár 0-3 (0-1) Gólszerzők: Madarász Z. (43’,47’), Fenusz T. (85’) Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, azonban szünet előtt a vendégek megszerezték a vezetést. A második féli-dőben minden tekintetben a hazaiak fölé nőttek a Zalako-máriak, így megérdemelten hozták el a 3 bajnoki pontot. U19: szabadnapos 

NYUSZIVÁRÓ AZ ÓVODÁBAN  
2016.03.23-án „A csillag-szemű juhász” című mese-játékkal hangolódtak óvodásaink a húsvéti ünnepekre, amelyet az óvodai bábcsoport adott elő Tóth Tünde óvónő vezetésével.  A lelkes közönség megis-merkedhetett még Poór Györgyné által citeraze-nével kísért, Lajos Tímea óvónővel közösen énekelt dalcsokrokkal és a helyi népviselettel is.  Az ünnepi díszekbe öltöz-tetett csoportokba hama-rosan meg is érkeztek  a nyuszicsomagok.  Nap

rak
ész

 inf
orm

áció
k, 

híre
k: 

 http
s://

ww
w.f

ace
boo

k.co
m/ 

zala
kom

ar/ 

ISKOLAI SPORTEREDMÉNYEK  Tanulásban akadályozottak terematlétika diákolimpiája megyei döntő (Zalaegerszeg)   I.kcs. (1-3.o.):  30m futás: 2. Váradi Roland Kislabdahajítás:  1. Váradi Roland 3. Kuti Ferenc Medicinlabda lökés: 3. Váradi Roland Helyből távolugrás: 1. Váradi Roland                    II. kcs. (3-5.o.): 30m futás: 2. Szolnok Lajos Kislabdahajítás:  2. Bogdán János 3. Szolnok Lajos Medicinlabda lökés: 2. Szolnok Lajos Helyből távolugrás:  3. Szolnok Lajos  3. Bogdán Melinda                         Váltófutás: 2. Zalakomár EREDMÉNYEI ALAPJÁN Szolnok Lajos, Váradi Roland AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT. Iskolája gratulál neki!  Tollaslabda diákolimpia területi döntő (Pécs) II. kcs. (3-4.o.): 2. Vajda Bálint IV. kcs. (7-8.o.): 3. Balázs Fanni                           Iskolájuk ezúton is gratulál nekik!  Tanulásban akadályozottak terematlétika diákolimpiája országos döntő (Mór)  I. kcs. (1-3.o.):  helyből távolugrás: 2. Váradi Roland kislabdahajítás: 3. Váradi Roland összetett verseny: 3. Váradi Roland Iskolája külön gratulál neki!  

 


