
 
 
  
 

 

INGYENES KIADVÁNY 
MEGJELENIK 1000 PÉLDÁNYBAN 

VI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 
2016. MÁJUS 

Az önkormányzat hivatalos havilapja 
I HÍR  

AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 
A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004 (III.31.) önkormányzati ren-delet értelmében a község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosai, ténylegesen használói kötelesek gondos-kodni. Az ingatlanok előtti járda tisztántartása az ingat-lan tényleges használójának, illetve tulajdonosának köte-lessége. A ténylegesen hasz-náló, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok  

megfelelő nyesése. Az ingatlan tulajdonosa köteles a telekha-tártól az útpadkáig húzódó zöldterületet rendszeresen gondozni, ennek keretében a zöldterület tisztántartásáról, fűnyírásról, a tulajdonos által kihelyezett növények ápolásá-ról gondoskodni. A közterüle-ten történő gyommentesítés során növényvédő- és gyomir-tó szer alkalmazása tilos. A fent említett területeken a fűnyírást szükség szerinti gyakorisággal kell elvégezni, azonban a gyep magassága a 20 cm-t nem haladhatja meg. 

Az ismertetett szabályok betartása mellett kérjük a lakosságot, hogy tegyenek azért, hogy településünk rendezett legyen, és a jövőben kiültetendő virágok a rendezett ingatlanok előtt szépen mutathas-sanak. Ennek érdekében kérjük Önöket, figyeljenek oda a telkeik illetve az előttük lévő terület (jár-da, zöldfelület az útpadkáig) rend-szeres gondozására. Mindezek fontosak ahhoz, hogy aki itt lakik, vagy csak átutazóban jár erre, elmondhassa, milyen szép, rend-ben tartott település Zalakomár. Ugyanakkor egyre többen szen-vednek a tavaszi hónapokban 

allergiától, amit az ilyenkor virágzó gyomok pollenjei okoznak, kérjük Önöket, gon-doskodjanak ezen allergiakeltő növények szükséges gyakori-ságú irtásáról még a virágzá-sukat megelőzően.  Bízunk abban, hogy együttes erővel szebbé varázsolhatjuk  Zalakomárt! 
 Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 

Hírek a közmunka programokról 
 A közterületek tisztántar-tása érdekében a 2015-2016. évi hosszabbtávú közfoglalkoztatás keretein belül kihelyezésre került 35 db kültéri szemetes az Ady, Arany, Árpád, Fő, Hunya-di, Petőfi utcákban illetve a Komárvárosi temetőben és a foci pályánál. A mezőgazdasági prog-ramban nevelt dísznövé-nyek kiültetése sajnos még nem zajlott le, a hideg időjárás miatt, de reméljük az elkövetkező 2 héten belül már az utcákat fogják díszíteni. A Kossuth utcá-ban újabb fóliasátor került megépítésre, ahova még több haszonnövényt tu-dunk ültetni.  A belterületi járdák térkö-vezése folyamatosan zajlik, jelenleg a Kossuth-Petőfi utcák összekötő szakaszain dolgoznak a munkásaink. A következő szakasz a Tavasz utca lesz, amit elkészítünk. 

Megemlékezés a Föld napjáról 
 

  Iskolánkban április 22-én emlé-keztünk meg a Föld napjáról.  
 Ennek keretében reggel egy színvo-nalas műsort láthattunk a hetedik – nyolcadik osztályosok előadásában. A műsorban, amelyet kisfilmvetítés és tanmese is színesített, szó esett többek között a környezetvédelem fontosságáról és a Föld szeretetéről.  Még ugyanezen a napon délután minden osztály saját csemetefát ültetett, melynek gondozását is ma-guk fogják végezni a jövőben.  A következő két hétre az ökoiskolai munkaközösség papírgyűjtési ver-senyt hirdetett az osztályok között. Az ebből befolyt összeget az osztály-közösségek a tanév végi kirándulá-sukra költhetik majd. 



 
  

BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL 

2            Komári Hírmondó               2016 március 2            Komári Hírmondó               2016 május 

Tájékoztató a fiatal  házaspárok támogatásáról 
  Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete 2016. március 30-án tartott ülésén módosí-totta a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendeletét, melynek során települési támogatásként létrehozta a fiatal házaspár-ok életkezdési támogatását.   A jogszabály módosítás alapján, települési támoga-tásban részesíthető az a fiatal házaspár, amelynek a) legalább egyik tagja 35. életévét a házasságkötés napján nem töltötte be, és b) legalább egyik tagjának első házasságkötésére került sor, és  c) amelynek legalább egyik tagja Zalakomár telepü-lésen állandó lakóhellyel rendelkezik a házasságkö-tés és a kérelem benyújtása napján. A 30.000 Ft összegű támogatást a házasságkötést követő harminc napon belül egy alkalommal lehet igényelni.  A kérelem mellé csatolni szükséges a házassági anyakönyvi kivonatot.  A kérelmeket a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal portai recepcióján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról.  További információ: Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 

Településünk közrend és  közbiztonsági helyzete 
Zalakomár nagyközség illetékességi területére vetítve az egyes bűncselek-mény kategóriák a következőképpen alakultak. A lopások száma 2014 évben 27 volt, mely 2015 évben 24 deliktumra csökkent. 2015 évben is ezen lopások egy részét az elhagyatott, használaton kívüli, ám bekerített területek vonatko-zásában követték el a legtöbbször olyan módon, hogy az épületek mellett elhe-lyezett tárgyakat tulajdonították el ismeretlenek. Ezen vagyon elleni bűn-cselekmények tekintetében számos eredményes felderítést produkáltak rendőreink, így az elkövetők kiléte megállapítást nyert és eljárás alá von-ták őket.  Zalakomár területén 2014. évben 65 bűncselekmény vált ismertté, 2015. évben pedig 52. Ezáltal az ismertté vált bűncselekmények száma az előző évek-hez hasonlóan további csökkenést mu-tat. A számszaki adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a lopások és betö-réses lopások teszik ki a bűncselekmé-nyek jelentős hányadát. A betöréses lopások tekintetében enyhe emelkedés mutatkozik, tekintettel, hogy 2014 évben 3 esetben, míg 2015 évben 4 esetben követtek el ilyen bűncselek-ményt a községben. A személy elleni bűncselekmények száma összességében 5-ről 4-re csökkent, ezen belül a köny-nyű testi sértések száma 4-ről 1-re esett vissza, a súlyos testi sértés két esetben történt. 

Ezen testi sértéses esetek szinte min-degyike családon belüli elkövetés volt, valamennyi ilyen jellegű bűn-cselekmény esetében elfogásra és elszámoltatásra kerültek az elköve-tők. Ezen esetek elkövetése kapcsán pedig a rendőrségnek, mivel csalá-don belüli esetekről van szó, a meg-előzés vonatkozásában nem volt esélye. A közrend elleni bűncselek-mények száma 12-ről 4-re, a közle-kedési bűncselekmények száma viszont 11-ről 6-ra csökkent. A 2015-ös év ezen elért eredményei annak is köszönhetőek, hogy a Zala-komári KMB csoport + 1 fővel 5 fős lett, illetve hogy Zalakomár Nagykö-zség Önkormányzata az előző évben egy teljesen felszerelt körzeti megbí-zotti irodát bocsátott a Zalakomár-ban szolgálatot teljesítő állomány részére. Az iroda nagymértékben megkönnyíti a helyben történő mun-kavégzést, így a körzeti megbízot-taknak még az írásos tevékenységük ideje alatt sem kell, hogy elhagyják Zalakomár területét.  A feltüntetett adatokat összehason-lítva egyértelműen megállapítható, hogy a tényezők, a rendőrség és az önkormányzat egymást segítő, támo-gató partneri kapcsolata folyamato-san meghozza gyümölcsét, a javuló tendencia érzékelhető a település közbiztonságában.   

MEZŐŐRI 
Zalakomár Önkormányzatának közigazgatási területén 2009. évtől működik mezőőri szolgálati cso-port. A közterület-felügyelet 2015.04.30-án megszűnt, a 4 fős mezőőri létszám 5 főre bővült. Feladataikon túl olyan tevékenysé-geket is ellátnak, amelyek esetiek és nem tartoznak előírt feladataik közé: önkormányzati rendeletek betartása, illegális szemét és trágya lerakások felderítése, eb rendészeti feladatok ellátásában közreműkö-dés, erdészeti területek ellenőrzé-sében közreműködés, parlagfüves, elhanyagolt területek felderítése, azok összeírása, rendezetlen ingat-lanok bejelentése az Önkormány-zat felé. Csoportjuk gyakran lát el közös szolgálatot a helyi KMB csoporttal. 

Legfőbb feladatuk a tulajdon elleni szabálysértések (falopás, terménylopás) megelőzése, megakadályozása, felderítése, szabálysértés esetén szakszerű intézkedés végrehajtása. Főleg illegális fa kivágás, „tüzelőfa-gyűjtés”, terménylopás miatt kellett intézkedni. Tetten érés során 6 esetben 140.000.-Ft értékben szabtak ki helyszíni bírságot. Nagyon sok esetben rendőri intézkedés történt, mivel az elkövetők nem ismer-ték el a szabálysértést vagy nem igazolták magukat. A lakosság-gal jó kapcsolatot ápolunk - lakossági bejelentésekkel segí-tik munkánkat, pl. ha illegális tevékenységet észlelnek, vagy tudomásuk van bűncselekmény elkövetéséről, abból származó 

eszközökről.  Rendszeresen adnak a Rend-őrség felé tudomásukra jutott információkat, melynek segít-ségével több személy került elfogásra lopás, betörés miatt. Rendőrség felkérésére közre-működnek bűncselekményt elkövetők figyelésében és elfogásában, körözött szemé-lyek előállításában.  Mezőőri csoportunk munká-jának köszönhetően csökken-tek a termény és falopások. Településünk lakosságának biztonságérzete javult, amit elősegített a mezőőri csoport és a KMB csoport együttes munkája. 

Óvodai beíratás 
 Intézményünkben 2016.04.20-22. között zajlott a jövendő kiscsoportos gyermekek be-íratása.  A Beóvodázási munkacsoport tagjai kigyűjtötték a népes-ség nyilvántartóból a gyer-mekek adatait, konzultáltak a védőnőkkel majd névre szóló meghívót készítettek és küld-tek ki az érintetteknek.  Nagy örömünkre szolgál, hogy 28 szülő íratta be gyer-mekét a 2016/2017-es nevelé-si évre intézményünkbe.  Az óvodai felvételről szóló határozat és az első szülői értekezletre szóló meghívó a közeljövőben kerül postázás-ra. 
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SULI HÍREK Események, eredmények, sikerek 

Fenntarthatósági hét 
Iskolánkban a Fenntarthatósági hét, az április 22-ei Föld napjának aktualitá-sából – a fenntarthatóság jegyében zajlott.   Az alsós tanulókat a pedagógusok játékos feladatokkal próbálták ráve-zetni a környezetük iránti felelősség-teljes magatartásra.  A felsős diákoknál a tanórák többsége szintén a környezetvédelem jegyében telt. A gyerekek az órákon megismer-kedhettek a papír történetével, a pa-pírgyártás- és az újrahasznosítás fo-lyamataival. Az 5. osztályos diákok technika órán saját papírt is készítet-tek, melyre anyák napi köszöntőket írtak. A hét folyamán a legügyesebb 8. osztályos diákok saját készítésű pre-zentációk segítségével tartottak elő-adásokat osztálytársaiknak és a picik-nek, a hulladékok újrahasznosításáról és a megújuló energiaforrások fel-használási lehetőségeiről. 

HANGOS OLVASÁSBÓL ÉS  
MATEMATIKÁBÓL VERSENYEZTEK 

Április végén rendezték iskolánkban matematikából és hangos olvasásból a tanulásban akadályozott tanulók ver-senyét, amelyen az alábbi eredmények születtek: 
Matematika 

 1-2.osztály 1. Bogdán Veronika 1.a osztály 2. Tóth Bence 1.a osztály 3. Bogdán László 2.b osztály  Pfeifer Mercédesz Viktória 2.a osztály 3-4.osztály: 1. Bogdán Norbert 3. b osztály 2. Szolnok Lajos 4. b osztály 3. Bogdán Eszter 4. a osztály  Hangos olvasás: 
 1.-2. osztály: 1.Bogdán Veronika 1.a 2.Bogdán László 2.b 3.Köncz Martin 2.b 3.-4. osztály: 1.Szolnok Lajos 4.b 2.Bogdán Eszter 4.a (szív) 3.Bogdán Eszter 4.a (ház) 5.-6. osztály:  1.Szolnok Krisztina 5.b 2.Bogdán György Á 5.a 3.Bogdán Edina 5.a 7.-8. osztály: 1.Bogdán Zsanett 7.b 2.Kovács Ibolya 7.a 3.Bogdán László 8.b     Major Tibor 8.a 

Eredményesen szerepeltek 
 

Az elmúlt hónapban sem tétlenkedtek tanulóink, akik nem csak a helyi versenye-ken, de az iskolán kívüli megmérettetése-ken is derekasan helyt álltak, és számos szép eredményt értek el. A Zalaapáti Általános Iskola Természetis-meret versenyén Vajda Bálint 4. osztályos tanuló I. helyezést ért el. (felkészítő: Ács Eszter) A Péterfy Sándor Általános Iskola megyei Tanulmányi versenyén és Művészeti Ve-télkedőjén mesemondás kategóriában Marci Veronika 4. osztályos tanuló III. helyezést ért el. (felkészítő: Kocsis Má-tyásné) Ugyanitt rajz kategóriában Kovács Olívia Maja III. helyezést ért el az 1-2. korcsopor-tos tanulók között. (felkészítő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna)  A Gyenesdiáson megrendezett megyei népdaléneklési versenyen az 1-2. kategóri-ában Arany minősítést ért el Gerencsér Attila 2. osztályos tanuló, Kiemelt Arany minősítést kapott Bogdán Tamás. (felkészí-tő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) Ugyanitt a Rozmaring énekegyüttes ki-emelt arany minősítést szerzett 5-6. osztá-lyos énekegyüttes kategóriában. Tagok: Somogyi Árpád 4. B, Bogdán Tibor 4. A, Bogdán György 5. A, Bogdán Lajos I. 6. B, Bogdán Lajos II. 6. B (felkészítő: Foricsekné Kovács Szilvia) 

  A LADIK Országos Médiavetélkedőn iskolánk újságíró csapata bejutott a megyei döntőbe, ahol I. helyezést ért el. (felkészítő: Bencze Margit)  A csapat, amelynek tagjai: Horváth Patrí-cia, Horváth Stefánia, Lajos Petra, Lakatos Rebeka és Opra Rebeka, május végén részt vehet a területi döntőben. A megmérette-tés helyszíne a kislődiSobri Jóska Kaland-park lesz, ahol a diákoknak a szomszédos megyék újságíró csapataival kell majd összemérnie tudásukat. 

Suli-sport 

  Sárváron, a területi petanque versenyen iskolánk csapata negyedik helyezést ért el, és továbbjutott az országos döntőbe.  A csapat tagjai: Bagarus Nikolett, Bogdán Lajos, Bogdán Szabolcs és Bogdán Zsolt Felkészítő: Fábián András  Mezei futóverseny (Nagykanizsa) tavasz I.kcs. (1-2.o.): 1. Váradi Roland II.kcs. (3-4.o.): 1. Bogdán Tibor                       2. Bogdán Melinda IV.kcs. (7-8.o.): 1. Szőke Renátó Zamárdi- kupa regionális tollaslabda verseny (Zamárdi) II. kcs. (3-4.o.): 3. Vajda Bálint III. kcs. (5-6.o.): 3. Vajda Bálint  IV. kcs. (7-8.o.): 3. Balázs Fanni Kapkodd a lábad!- Tanak sor-és váltóverseny  diákolimpia megyei döntő (Nagykanizsa) 3. Zalakomár (Váradi Roland, Sárközi Krisztofer, Bogdán László, Szolnok Szilárd, Szolnok Márk, Ko-vács Johanna, Bogdán Melinda, Szolnok Lajos, Bog-dán Márk) Labdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő  (Nagykanizsa) Lány IV. kcs.(7-8.o.): 1. Zalakomár (Opra Rebeka, Horváth Stefánia, Papp Regina, Horváth Patrícia, Molnár Laura, Horváth Viktória, Bogdán Katinka, Bogdán Jusztina) A MEGYEI DÖNTŐBE JUTOTTAK  Tollaslabda diákolimpia országos döntő (Szeged) IV. kcs. (7-8.o.): 16. Balázs Fanni KÜLÖN GRATULÁL NEKI ISKOLÁJA Labdarúgó diákolimpia megyei döntő  (Nagykanizsa)Lány IV. kcs.(7-8.o.): 3. Zalakomár (Opra Rebeka, Horváth Stefánia, Papp Regina, Horváth Patrícia, Molnár Laura, Horváth Viktória, Bogdán Katinka, Bogdán Jusztina, Bogdán Szilvia) KÜLÖN GRATULÁL NEKIK ISKOLÁJUK Labdarúgó diákolimpia városkörnyéki döntő  (Nagykanizsa) II. kcs.(3-4.o.): 2. Zalakomár (Horváth László, Bog-dán Dávid, Horváth Krisztofer, Horváth Dániel, Váradi Roland, Andrasek Ferenc, Vajda Bálint, Ta-kács Dominik, Váradi Roland)   
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A magyar költészet napja 
- április 11. -  

KÖZÖS VERSELÉS - József Attila születésének 111. évfordulóján a Zalakomári Művelődési Ház idén is megszervezte a Költészet hete elnevezésű eseményét. A hét során több programon is részt vehettek az érdeklődők, melynek fináléja a 12 órás versmaraton volt. A közös verselés élménye-it az ovisok és az iskolások is megosztották.  A Magyar költészet hete alkalmából a Zalako-mári Művelődési Házban 2016.04.12-én szavaló-versenyt rendeztek, melyre óvodásainkat is meghívták. Öt nagycsoportos gyermek nevezett be és készült fel és a szavalóversenyre: Bogdán Krisztián (I. hely),  Bogdán Zorán (II. hely),  Horváth Amanda Panka (III. hely),  Nyári Virág Tímea Bogdán Tibor Rómeó.  A színpadra lépő versenyzőket óvodás társaik is elkísérték és tapssal buzdították. 

 Másnap, 2016.04.13-án a program folytatásaként az óvoda parkolójában a csoportok tavaszi ver-seket szavaltak és nagyon szép aszfaltkréta raj-zokat is készítettek. 

 Iskolánk hetedikesei a Művelődési Ház „Posztolj verset az utcára!” kezdeményezéséhez kapcso-lódva ’A költészet hetén” versekkel árasztották el az iskola környékét. A diákok magyartanáraik irányításával leghíresebb költőink alkotásaiból osztottak meg részleteket az iskola előtti járda-szakaszokon, valamint a parkolóban. Az aszfalt-krétát, amellyel a verseket lejegyezték, a Műve-lődési Ház dolgozói biztosították számukra. A gyerekek nagyon élvezték a feladatot, és alkotá-saik, amelyeket néhányan még illusztráltak is, napokkal később is olvashatóak voltak az iskola környékén.  

Április 11-én reggel emlékeztünk meg a „Magyar költészet napjáról” és József Attila születésnapjáról.  A műsorban hetedik-nyolcadik évfolya-mosok vettek részt. Az összeállításban, amelyet vetítés is színesített, elhangzot-tak a költő legismertebb versei prózai és megzenésített változatban, illetve más neves magyar költők versei is.   A műsort összeállította és a tanulókat felkészítette: Bencze Margit Ezzel a rendezvénnyel vette kezdetét iskolánkban „A költészet hete”, amely-nek folyamán a gyerekek naponta más és más programban vehettek részt.  A költészet napja alkalmából a Zalako-mári Általános Iskola vendégei voltak a szomszédos óvoda nagycsoportosai, akik örömmel fogadták el könyvtárunk meg-hívását egy Versmondó délelőttre. A rendezvényen 20 gyerek vett részt felnőtt kísérőikkel. A résztvevők kedvenc versüket adták elő kisebb-nagyobb cso-portokban. Néhányan énekeltek, igazi tavaszi hangulatot teremtve. Boldogan vitték magukkal az iskolások által készí-tett színes könyvjelzőket. Másnap délután iskolánk azon tanulói gyűltek össze a könyvtárban, akik nem vettek részt a Művelődési Ház szavaló-versenyén, ugyanakkor szívesen vállal-koztak arra, hogy társaikkal is megosz-szák legkedvesebb versüket. Az ügyeseb-bek rajzos illusztrációt is készítettek a produkció mellé, amely a könyvtárban került kiállításra.  A jó hangulatú összejövetelen, amelyet Hatos Eszter tanárnő szervezett, min-denki nagyon jól érezte magát.  A költészet hetén rendhagyó irodalom-órán is részt vehettek felsős diákjaink, akik Kardos Ferenccel és Fenyvesi Atti-lával, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár dolgozóival találkozhattak iskolánk könyvtárában. Az összejövetelen Kardos Ferenc saját verseiből ajánlott néhányat az érdeklő-dők figyelmébe, és nem csak bemutatta azokat, de beszélt tartalmukról és kelet-kezési körülményeikről is. Alkotásai közül több megzenésítve is elhangzott a költő illetve Fenyvesi Attila tolmácsolásában, aki emellett több más, saját maga által megzenésített közismert verset is bemutatott.  A jó hangulatú találkozót közös versírás és éneklés zárta.  A költészet heti rendezvényeink kiemel-kedő eseménye volt az a körzeti magyar verseny, amelyet hagyományainkhoz 

híven idén is megrendeztünk.  A 3-4. osztályos tanulók részére rendezett hangos olvasás és tollbamondás versenyre idén nyolc környékbeli iskola jelentkezett. Iskolánk tanulóin kívül érkeztek versenyzők Sármellékről, Zalaapátiból, Zalakarosról, Csapiból, Galambokról, a Nagyrécsei Ált. Isk. Miháldi Tagintézményéből, Zalaszabar-ból és Gyenesdiásról. A negyvenkét induló közül sokan mindkét területen versenyeztek.  A hangos olvasást négytagú zsűri bírálta el: Kardos Ferenc, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, Hor-váth-Balogh Attila, a Zalai Hírlap újságírója, Hatos Tiborné nyugdíjas intézményvezető-helyettes és Kőfalviné Beke Magdolna nyug-díjas tanító.  Az izgalmas megmérettetésen az alábbi eredmények születtek:  Olvasás 3.o. 1. Gyuricza Laura, Zalaapáti 2. Nyári Viktória Gyöngyi, Zalakomár /felkészítő: Anda Zoltánné/ 3. Csik Boglárka Mercédesz, Nagyrécsei Ált. Isk. Miháldi Tagintézménye Olvasás 4.o. 1. Bogdán Szelina, Zalaszabar 2. Andrasek Ferenc, Zalakomár /felkészítő: Kocsis Mátyásné/ 3. Szücs Panna, Galambok Tollbamondás 3.o. 1. Horváth Sára, Zalakaros 2. Nyári Viktória Gyöngyi, Zalakomár /felkészítő: Anda Zoltánné/ 3. Csik Boglárka Mercédesz, Nagyrécsei Ált. Isk. Miháldi Tagintézménye Tollbamondás 4.o. 1. Szabó Benjamin Tamás, Zalakaros 2. Kardics József, Zalakomár /felkészítő: Ács Eszter/ 3. Galuska Luca, Zalaapáti  Minden résztvevő emléklapot és papírpillan-gót kapott ajándékba, a helyezettek pedig oklevélben és könyvjutalomban részesültek. A költészet hetének zárásaként tanulóink irodalmi vetélkedőn vehettek részt, amelyet Perényi Ildikó tanító-könyvtáros szervezett a gyerekeknek. Az alsó tagozatosok 4 fős vegyes csoportokban oldották meg a játékos feladatokat. Minden csapatnak volt egy felsős „segítője”. Képkirakó, verskereső, keresztrejtvény, totó is szerepelt a műveltsé-gi feladatok között. Jutalmul a csapatok oklevelet, a tagok verses színezőt kaptak. Méltó befejezése volt a hét programjának e jó hangulatú, a költészet játékos formáival átitatott nemes vetélkedés. Eredmények: 1. József Attila csapat (Somogyi Árpád, Horváth Zalán, Horváth Bianka, Kuti Virág) 2. Petőfi Sándor csapat (Kurucz Sza-bolcs, Bogdán Dénes, Kardics József, Kovács József) 3. Lackfi János csapat (Tinó Amanda, Horváth László, Bogdán Krisztina, Szefcsik Dzsesszika Melissza) 
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Ovi-hírek 
FÉNYKÉPÉSZ 

 Göncöl László fényképész 2016.04.08-án látogatott el óvodánkba. A jelmezes fényképezés idejére a kislányok királylány, a kisfiúk huszár jelmezt ölthet-tek magukra. A jó hangulatú délelőtt fo-lyamán csodálatos felvételek készültek.  A szülők a fényképekből 2016.05.10-ig vásárolhatnak, illetve utánrendelhetnek. 

Szülői értekezlet a nagycsoportban 
 2016.04.11-én szülői értekezletre hívtuk a nagycsoportos gyermekek szüleit.   Szakáll Tibor a Zalakomári Általános Iskola igazgatója bemutatta az intézményben folyó pedagógiai munkát és statisztikai adatokkal is szolgált. Tájékoztatta a szülőket a beíratás módjáról, időpontjától. 

Egészség hete 
 

 Az egészséges életmódra nevelés, az egés-zséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése óvodás korban kiemelt jelentőségű.  Az egészséghét projekt keretében e terü-letet jártuk körbe, minden nap minden csoportban  az életkornak megfelelő tevékenységeket választva. Az első napon a „Testünk”, a második napon „Egészséges táplálkozás”, a harmadik napon „A mozgás”, a negye-dik napon pedig „Egészségvédelem” volt a fő téma. A védőnő is ellátogatott az óvodába és látásvizsgálatot végzett. A projekt zárásaként az ötödik napon játé-kos vetélkedőt rendeztünk a csoportok-ban. 

Tavaszi papírgyűjtés 2016.04.18. 
A háztartásokban évente több kilogramm papírhulladék keletkezik. De vajon hová ke-rül? Nagy része sajnos szemétégetőbe vagy lerakóba. 
 Egy kis odafigyeléssel és takarékoskodással sokat tehetünk a környezetünkért. Mutas-sunk példát gyermekeinknek, gyűjtsük sze-lektíven a hulladékot! Így tettek a Zalakomári Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek szülei is, akik be-kapcsolódtak az óvoda által meghirdetett tavaszi papírgyűjtési akcióba, melynek során az alábbi eredmény született:  Süni csoport   800 kg Méhecske csoport  580 kg Pillangó csoport   300 kg Virág csoport   140 kg Napocska csoport     40 kg Maci csoport   1600 kg Közös        340 kg 

 
Gratulálunk a 2016. tavaszi papír-gyűjtés „Papírkirálya” címet elnyert Maci csoportnak! Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők, hozzátartozók  közreműködését!  

Fafaragó az oviban 

 2016. április 26-án egy fafaragó mester, nevezetesen Lakatos Benő látogatott el az óvodánkba.  A gyerekek és felnőttek egyaránt érdeklőd-ve fogadták a mester bemutatóját, elbeszé-lését a faragásról. A gyerekek megismer-kedhettek a faragáshoz szükséges szerszá-mokkal, s láthatták egy-egy fázis munkájá-nak eredményét.  Ígéretet kaptunk, hogy ősszel tart egy fafa-ragás bemutatót. 

Gyereknap a Művelődési Házban 
Sok szeretettel hívunk minden kicsit és nagyot május 27-én, 18 óra 30-ra a Zalakomári Művelődési Házba, ahol a Lúdas Matyi vidám, zenés mesejá-tékkal ajándékozzuk meg gyermeknap alkalmából a zalakomári gyermekeket.  A belépés ingyenes! 
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Művelődési Ház 

A ZALAKOMÁR EGYETÉRTÉS SPORT EGYESÜLET  áprilisi beszámolója 
 
Labdarúgás: 
Megye 2. Dél  21. forduló: 2016.04.03. Rédics KSE - Flexibil Top-Zalakomár 0-1 (0-1) Gólszerzők: Szefcsik P. (36') Több gólszerzési lehetőségéből egyet kihasználó Zalakomár csapata fontos győzelmet aratott a lelkes hazaiakkal szemben. U19: Rédics KSE - Flexibil Top-Zalakomár 2-1 (1-0) Gólszerzők: Kiss B., Csiszár R. ill., Horváth R. 22. forduló: 2016.04.10. Flexibil Top-Zalakomár - Kerá-mia SE Tófej 1-0 (0-0) Gólszerzők: Szefcsik P. (71') Gyenge színvonalú találkozót láthatott a szép számú nézősereg. Mindkét csapat sok hibával, pon-tatlanul játszott. Második félidő 71’ percében egy rögzített szituá-ció után, kapu előtti kavarodás-ból sikerült megszerezni a 3 baj-noki pontot Zalakomár csapatá-nak. U19: Flexibil Top-Zalakomár - Kerámia SE Tófej 3-0 (1-0) Gólszerzők: Horváth J. 2, Kovács A. 23. forduló: 2016.04.16. Sportklub Gutorfölde - Flexibil Top-Zalakomár 1-1 (1-1) Gólszerzők: Major G. (12'), ill. Baranyai Z. (25') Sok hibával tarkított, feszült hangulatú, azonban küzdelmes mérkőzést láthattak a nézők ezen a szombati napon. Az első játék-részben a Zalakomáriak 2 kapufát is rúgtak, a hazaiak pedig a nagy szél segítségét próbálták kama-toztatni. Hazaiak váratlanul meg-szerezték a vezetést, amire Bara-nyai Zoltán kitűnő szabadrúgás-góljával válaszoltak a vendégek. A második félidőben mindkét kapu veszélyben forgott, a Zala-komáriak többször is 

eldönthették volna a találkozót, de végül egyik csapatnak sem sikerült betalálnia. U19: Sportklub Gutorfölde - Flexibil Top-Zalakomár 3-4 (0-2) Gólszerzők: Pencz L. 2, Német T. ill., Kuti I. 2, Horváth T. , Makai R. 24. forduló: 2016.04.24. Flexibil Top-Zalakomár labdarúgó csapata ezen a napon szabadnapos volt. 25. forduló: 2016.05.01. Flexibil Top-Zalakomár – Lenti TSZ SE 4-0 (2-0) Gólszerzők: Horváth J. (11’,62’), Madarász Z. (39’), Kaszás Z. öngól (80’) A találkozó elején a hazaiak birtokolták többet a labdát és hamar megnyugtató előnyre tettek szert. Fordulást követően feljött a Lenti, ekkor több helyzetet is kialakítottak, a hazaiak cseréiknek kö-szönhetően újból fel tudtak pörögni és növelték előnyüket. Összességében köze-pes iramú mérkőzésen a jó sorozattal érkező vendégeknek nem sok esélyük volt a „komári katlanban", ahol már három éve vendégként nem nyert senki! U19: Flexibil Top-Zalakomár - Lenti TSZ SE 3-0 A vendégcsapat nem jelent meg.  Magyar Kupa 
4. forduló: 2016.04.19. Flexibil Top-Zalakomár – Hévíz SK 1-0 (1-0) Gólszerzők: Horváth J. (26’) A nagy iramú mérkőzésen a várakozás-nak megfelelően a vendégek irányítottak, és még büntetőt is hibáztak. A hazaiak néhány helyzetüket jól használták ki és emberhátrányba óriási meglepetést okoz-tak. Így a II. osztály Déli-csoportjának listavezetője Zalakomár az I. osztályban a bajnoki címért harcoló Hévíz csapatát búcsúztatta a Magyar Kupából. 5. forduló: 2016.05.04. Flexibil Top-Zalakomár – Szerszámsziget Zalalövői TK 1-1 (1-1) Gólszerzők: Fensz T. (28’), ill. Mavolo P. (13’) Nagy iramú mérkőzést láthattak a nézők ezen a szeles délutánon. A Komáriak zárt és fegyelmezett védekezéssel szűrték a  

vendégek támadásait. Zalalövő csapata korán meg-szerezte a vezetést, amire a hazaiak bombagóllal válaszoltak. Szünet után a vendégek magasabb tempóra kapcsoltak, a hazaiak pedig hősiesen elle-nálltak, sőt egy-egy hazai veszélyes kontrát is lát-hattunk. Az eredmény nem változott, Zalakomár csapata egyedüli megye II. csapatként nem kis bravúrt végrehajtva a legjobb négy közé jutott.  Teke: 
NB II DÉL-NYUGAT  XIX. forduló 2016.04.03. TK Resznek - Zalakomár Egyetértés SE 7-1 Nagyarányú vereség Reszneken. XX. forduló 2016.04.20. Zalakomár Egyetértés SE – Halogy SE 6-2 Magabiztos győzelem hazai környezetben. XXI. forduló 2016.04.24. Zalakomár Egyetértés SE – NK Teke SE 2,5-5,5 Szoros eredmény, hazai vereség. XXII. forduló 2016.05.01 Soproni Turris SE- Zalakomár Egyetértés SE 8-0 Nagy vereség Sopronban.  Asztalitenisz: 
NB III. DÉL-DUNÁNTÚL  2016.04.02., 17. forduló Zalakomár Egyetértés SE – Kaposvári AC 4-14 Ezúttal ennyire futotta a hazaiaknak. 2016.04.23., 18. forduló Zalakomár Egyetértés SE – Dunaújváros 17-1 Zalakomári fölényes győzelem, a Dunaújvárosi fiatalok ellen. Papp Gábor 


