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2016. május 25-én önkormány-
zatunk pályázatot adott be, 
aminek a keretein belül felújí-
tásra kerülhetett az Ady utcai 
orvosi rendelőnk. A beruházás 
összköltsége 31.500.018 Ft volt. 
A támogatásból sikerült az 
épület megsüllyedt alapját fel-
újítani, a nyílászárókat kicserél-
ni, a tetőszerkezetet felújítani és 
szigetelni az egész épületet. A 
belső átalakítások során kialakí- 

A THÚRY GYÖRGY MÚZEUMBAN JÁRTUNK 

Óvodánk nagycsoportosai egy 
programsorozat utolsó állomá-
sán vettek részt Nagykanizsán. 
Gyermekeink nagy örömére 
lovas huszárokkal találkozhat-
tunk. 
Megismerkedhettünk korhű 
ruházatukkal, fegyverzetükkel, 
szokásaikkal. 

A sok érzékszervet igénybe 
vevő program (láthattuk, meg-
foghattuk, kipróbálhattuk, 
hallhattuk) nagyon lekötötte 
gyermekeink figyelmét. 
Az óvodások répával, almával 
kedveskedtek a lovaknak, 
simogatással hálálták meg 
fegyelmezettségüket. 
Nagyon sok ismerettel gazda-
godva tértünk haza az óvodá-
ba. 
 

 

 

SZENT JOHANNA GIMI ORSZÁGOS LEVELEZŐS VERSENY 

 

Április 21-én zárult a Zalako-
mári Művelődési Ház által 
rendezett Szent Johanna Gimi 
Országos Levelezős Verseny. 
 

A játék általános iskolások felső 
tagozatának és a középiskolás-
oknak lett meghirdetve, melynek 
témája Leiner Laura azonos 
című könyvsorozata volt. 
 Az országból 369 csapat jelent-
kezett, Erdélyből 2, Szlovákiából 
1. A 9 fordulót 187 csapat ját-
szotta végig, melyekből a leg-
jobb 5 (holtverseny miatt a leg-
jobb 7) találkozott egy döntő 
során a Zalakomári Művelődési 
Házban.  

A játék folyamán feladatla-
pokat kellett a résztvevőknek 
visszaküldeniük, továbbá 
minden fordulóban elkészí-
teni egy projektmunkát. A 
legjobb művekből kiállítás 
nyílt a művelődési házban, 
ami május végéig megte-
kinthető nyitvatartási idő-
ben. A nyertes csapat, a 
lábodi Cortez Fun Club osz-
tálykirándulást nyert Zala-
komárba.  
Ezúton is köszönjük min-
denkinek a munkáját, aki a 
döntőn illetve a fordulók 
során a javításban, szerve-
zésben segített! MűvHáz 

tásra került egy mozgáskorlá-
tozott WC is, melynek köszön-
hetően az épület már teljesen 
akadálymentes. A belső átala-
kításoknak köszönhetően a 
helyiségek új burkolatot kap-
tak és új szaniterek is beszere-
lésre kerültek.  
 

Kérjük a lakosságot, 
 vigyázzanak a megújult 

orvosi rendelőre! 
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FELHÍVÁS A 2016/2017. TANÉV NYÁRI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL  

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐ, HÁTRÁNYOS HELYZETŰ  

ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK RÉSZÉRE 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasznál-
ható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet alapján szünidei gyermekét-
keztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a 
szülő, törvényes képviselő kérelmére öt hóna-
pos kortól a 18. életév betöltéséig a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek részére az alábbiak sze-
rint:  
A 2016/2017. tanév nyári szünidei gyermekét-
keztetései igénybevételének lehetősége:  
A szünidei étkezést igényelhetik azon rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek, akinek hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzete a jogszabály-
okban meghatározottak szerint fennáll. 

A 2016/2017. tanév nyári szünidei gyer-
mekétkeztetései biztosításának időtartama:  
2017. június 19.- augusztus 16.  (iskolai 
nyári szünet 43 munkanapjai).  
A 2016/2017. tanév szünidei gyermekétkez-
tetései igénybevételének helyszíne: a szü-
nidei étkeztetés helyben történő elfogyasz-
tása biztosított Zalakomári Általános Iskola 
konyháján 8751 Zalakomár, Tavasz u. 15. 
szám alatt. 
A 2016/2017. tanév szünidei gyermekétkez-
tetései igénybevételének módja: „Nyilatko-
zat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei 
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elne-
vezésű nyomtatvány kitöltése, aláírva az 
ellátást igénylő szülő, más törvényes képvi-
selő részéről.  
A nyilatkozatok személyes leadásának 
határideje, címe: 2017. május 31. (szerda) 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 
emelet 9. számú irodájában személyesen, 
ügyfélfogadási időben. A szünidei gyer-
mekétkeztetéssel kapcsolatos további  

felvilágosítás az alábbi telefonszámokon 
kérhető: 93/386-017/16 mellék. telefon-
számokon kérhető: 93/386-017/16 mel-
lék. 
A 2016/2017. tanév nyári szünidei gyer-
mekétkeztetései biztosításának módja: A 
szünetek időtartamára eső munkanap-
okon a déli meleg főétkezés helyben 
történő elfogyasztása 11-12 óra között. 
(Ha az étel helyben történő elfogyasztá-
sát a gyermek előre nem látható hiány-
zása, betegsége vagy egyéb ok akadá-
lyozza, a részére biztosított ételt a szülő 
elviheti!) Amennyiben rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermeke/i részére a szünidei gyermek-
étkeztetést igénybe kívánja venni és 
gyermeke/i hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzete még nem került 
megállapításra, úgy ez irányú kérelmét a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hiva-
tal emelet 9. számú irodájában szemé-
lyesen, ügyfélfogadási időben terjeszthe-
ti elő. 

  

Retro tárgyakból szervezünk kiállítást a Zalakomári Művelődési Házban, melyre ezúton kérjük a lakosság segítsé-
gét! Szokol rádiótól a konzum szaloncukrosdobozon át várunk minden olyan használati tárgyat május 31-ig, mely a 

múltba repít. A tárlat után minden felajánlott tárgyat sértetlenül jutattunk vissza gazdájának. 
Előre is köszönjük a segítséget! A Művelődési Ház dolgozói! 
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Suli-hírek 

Körzeti magyar verseny 
 

Április elején rendeztük hagyo-
mányos körzeti magyar verse-
nyünket, amelyen harmadik-
negyedik osztályosok mérhették 
össze tudásukat helyesírásból és 
hangos olvasásból.  
Voltak, akik helyesírásból és olva-
sásból is indultak, ráadásul ered-
ményesen mindkét kategóriában. 
A helyesírási versenyen a résztve-
vők tollbamondást írtak, míg az 
olvasás versenyen a harmadik 
osztályosoknak mesét, a negyedi-
keseknek pedig egy húsvéttal 
kapcsolatos ismeretterjesztő szö-
veget kellett elolvasniuk. 

 
EREDMÉNYEK: 
Hangos olvasás: 
3. osztály: 
I. Kovács Adrián Sármellék 
II. Bognár Boglárka Zalakomár  
/felkészítő: Türei-Horváth Enikő/ 
III. Tánczos László Miháld 
4. osztály 
I. Csík Boglárka Miháld 
II. Nyári Viktória Gyöngyi Zala-
komár /felkészítő: Anda Zoltánné/ 
III. Németh Emese Zalaapáti 
Helyesírás: 
3. osztály: 
I. Mándó Ramóna Miháld 
II. Kántor Aira Biri Zalakaros 
III. Kovács Adrián Sármellék 
4. osztály 
I. Csík Boglárka Miháld 
II. Horváth Sára Zalakaros 
III. Ivanovics Dóra Miháld 

 
Költészet hete 

 
A tavaszi szünet előtti napokban 
vehettek részt tanulóink a költé-
szet napjához kapcsolódó progra-
mokban.  
 

 

Április 11-én reggel emlékeztünk 
meg a költészet napjáról és József 
Attila születésnapjáról. A műsor-
ban hetedik-nyolcadik osztályos 
tanulók szerepeltek. 
Folytatásképpen délelőtt, a ma-
gyar órákon a felsős diákok az 
iskola melletti parkolóban felje-
gyezhették kedvenc versüket az 
aszfaltra. Sajnos, idén az időjárás 
nem igazán volt kegyes a diákok-
hoz, így többször is előfordult, 
hogy az eső is közbeszólt.  Ennek 
ellenére több díszes alkotás is 
született, hiszen a gyerekek még 
rajzokkal is illusztrálták a fel-
jegyzett idézeteket. 
Ugyanezen a napon ebéd után az 
alsósok a könyvtárban versmon-
dó találkozón vehettek részt, ahol 
mindenki elszavalhatta a kedvenc 
versét. 
Ehhez a naphoz kapcsolódóan a 
felsősök költészet napi totót tölt-
hettek ki, a legügyesebbeket 
oklevéllel jutalmazták. Az 5.-6. 
osztályosoknál a 6. ások fiú csa-
pata, míg a 7.-8. osztályosoknál 
az egyénileg versenyző Szőke 
Csenge bizonyult a legeredmé-
nyesebbnek.  

 
A fenntarthatóság hete 

 
Idén április 24-én vette kezdetét 
nálunk a fenntarthatóság hete, 
amelynek keretében a tanulók 
több érdekes programban vehet-
tek részt. 
Hétfőn reggel megemlékezést 
tartottunk a Föld napjáról, ame-
lyen a tanulók a környezet és 
természetvédelemmel kapcsolatos 
érdekes és hasznos információk-
hoz juthattak. Délután  pedig 
környezetismereti és ügyességi 
vetélkedőkön vehették részt az 
iskola udvarán. 
Másnap különféle foglalkozások 
közül választhattak: így voltak, 
akik kipróbálhatták a papírmerí-
tést, vagy PET-palackból készít-
hettek forgót, de filmvetítést is 
meg lehetett tekinteni a Földről. 
 

 

Szerdán iskolánk környékét 
tettük rendbe, osztályonkén-
ti szemétgyűjtésre került 
sor, nem csak az udvarokon 
és a pályákon, de az iskola 
előtti területeken is.  
Csütörtökön Dr. Lakatos 
Sándor gyógyszerész tartott 
előadást az egészséges élet-
módról, délután pedig 
Csepella Judit védőnő veze-
tésével a tanulók ugyancsak 
az egészséges életmóddal 
kapcsolatos interaktív fog-
lalkozáson vehettek részt. 
 

Eredményesen 
szerepeltek 

 
Áprilisban Bogdán Eszter 5. 
a osztályos tanuló a megyei 
szépíró versenyen harmadik 
helyezést ért el. /Felkészítő: 
Tóth Hajnalka/ 
A Zala Megyei Kormányhi-
vatal által meghirdetett 
„Lakóhelyem arckönyve” 
című rajz és fotópályázaton 
iskolánkból hat tanuló vett 
részt. Közülük Horváth 
Viktória 8.a osztályos tanuló 
szép eredményt ért el, pá-
lyaműve első díjat kapott. 
/felkészítő: Hajmásiné Tö-
rök Gyöngyi/ 

Ovi hírek 
 

Nyusziváró 

 
Hetek óta zajlott a tavaszi 
varázslat a Zalakomári 
Napköziotthonos Óvodában. 
Hívogató nyuszipár, kedves 
aulai dekoráció, feldíszített 
csoportszobák hirdették:  
„Közeleg a húsvét, 
nyuszikoma jár….” Az ünnep 
alkalmából zenés mesejáték-
kal köszöntötték óvodásain-
kat a bábszakkörös gyerekek. 
A kisnyúl című előadás vé-
gén megszólaló csengettyű 
jelezte, hogy ideje megkeres-
ni az elrejtett ajándékokat. 
 

Papírgyűjtés 
A gyerekek természettudatos 
nevelése érdekében a Zala-
komári Napköziotthonos 
Óvodában idén tavasszal is 
papírgyűjtést szerveztünk. A 
csoportszintű verseny során 
az alábbi végeredmény szüle-
tett meg:  
Csoport Mennyiség 
Süni csoport 410 kg 
Méhecske 
csoport 

310 kg 

Pillangó cso-
port 

400 kg 

Virág csoport 380 kg 
Katica csoport 400 kg 
Az óvoda ezúton is gratulál a 
2017. tavaszi papírgyűjtés 
„Papírkirálya” címet elnyert 
Süni csoportnak! 

 
Beíratás 

 
2017.04.24-2017.04.26. idő-
szakban adtunk lehetőséget a 
szülőknek, hogy beírathassák 
kisgyermekeiket intézmé-
nyünkbe a 2017/2018 nevelési 
évre. 32 szülő élt a lehetőség-
gel és gyermeke óvodai neve-
léséhez, ellátásához a Zala-
komári Napköziotthonos 
Óvodát választotta. A felvé-
telről szóló határozatot és az 
első szülői értekezletre szóló 
meghívót 2017. június első 
felében kapják meg az érin-
tettek. 
 

Színházi előadás 

2017.04.28-án a Minimanó 
színház Télűző móka 
című előadásával látoga-
tott el óvodánkba.  
 
A történet főszereplője 
Farkas koma, aki meg 
akarja enni az aranyos, 
kedves, visszafogott Ma-
lackát. Tervétől csak akkor 
tér el, ha Malacka kiállja a 
három próbát. Az interak-
tív mesében az önként 
jelentkező gyermekek 
jelmezbe öltözve (katica, 
királylány, boszorkány, 
medve) segítik Malackát, 
aki turpisságokkal és fur-
fangokkal jár túl Farkas 
koma eszén.  
A kalandos történet végén 
természetesen barátságot 
kötnek és kezdődhet a 
mulatság, melyben tapsol-
tatják, énekeltetik és tán-
coltatják a közönséget. 
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KOMÁRI HÍRMONDÓ – IMPRESSZUM 
Zalakomár Nagyközség önkormányzat hivatalos havilapja, mely megjelenik 1000 példányban. 

Kiadó: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. Telefon: 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 

 
Bekerítésre került a káposztaföldünk a 
Bercsényi utca felett. Dolgozóink szor-
galmasan ültetnek bele több mint tízezer 
palántát.  

 
Zrínyi utcai kertben már sikeresen kiül-
tették a káposzta palántákat.  

 
A közutas csapat is nagy lendülettel építi 
tovább a Rákóczi utcai járdát. 

2017. ÉVI KÖZMUNKA PROGRAMRÓL KÉPEKBEN 

 
A pályázat keretében önkormányza-
tunk egy nagy teljesítményű traktort 
vásárolt homlokrakodó gémmel, amihez 
toló lapot, raklap villát és rakodó kana-
lat is lehet csatlakoztatni.  A traktort a 
településen nagyon sok célra tudjuk 
majd hasznosítani. A képen látható, 
hogy a terepet is könnyebben el tudjuk 
rendezni, a nagyméretű pótkocsiba 
pedig rengeteg földet bele tudtak pa-
kolni, így elegendő volt csak egyszer 
fordulni vele. 

 
Munkásaink megkezdték gondosan 
nevelt virágpalántáink kiültetését is. 
Többfajta virág is elültetésre került,  
van ami már virágos, de van olyan is 
köztük, ami majd később fog virágozni. 
Reméljük mindenkinek tetszeni fognak, 
és vigyázni is fog rá mindenki, hiszen 
községünk szépségéért parkosítottunk, 
virágosítottunk. 

POSTAMÚZEUM ZALAKOMÁRBAN 

150 éve, 1867. május 1-jén létrejött az 
önálló Magyar Posta. A Postakürt Alapít-
vány és a Postamúzeum a „Történelmet 
kézbesítünk” elnevezésű, jubileumi utazó 
kiállítását tartja Zalakomárban. Emlékező 
kiállításukat az erre a célra átalakított 18 
tonnás postás teherautóban rendezik be, 
mely május 4-én indul 5 hónapon át 
tartó, országjáró körútjára. Útja során 
megáll azokon a településeken, melyeken 
150 éve nyílt először postahivatal,  

ellátogat országos fesztiválokra, vala-
mint – tervek szerint – feltárja rakterét 
azon településeken is, ahol a nem min-
dennapi kiállítást örömmel fogadják. A 
tárlat október 9-re, a Postai Világnap 
ünnepségének idejére érkezik vissza 
Budapestre. Az útvonal tervezésekor 
Zalakomár is a célállomásaik egyike. A 
kiállítás ingyenes, minden zalakomári 
lakost szeretettel várnak május 14-én 
vasárnap az iskola parkolójánál.  
 

ELADÓ INGATLAN! 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata eladásra 
kínálja fel Zalakomár, Petőfi u. 37. szám alatti 

114 nm-es 2 szintes ingatlanát. 
Érdeklődni az Önkormányzati Hivatalban lehet 
Csárdi Tamás polgármester úrnál személyesen. 

Április 12-én a ha-
gyományokhoz hűen 
szavalóversenyt ren-
deztünk a Művelődési 
Házban. 

 
A helyi óvodások és 
általános iskolások 
mellett a zalakarosi és 
a szepetneki óvodások 
is elfogadták meghívá-
sunkat a megmérette-
tésre.  
A szakmai zsűri a 
következő eredményt 
hirdette ki a versmon-
dók között: 
 

Óvodások: 
1. Bogdán Krisztián 
(Zalakomár) 
2. Nagy Gellért (Zalaka-
ros) 

SZAVALÓVERSENY 

3.Knezovics Csilla (Za-
lakaros) 
Különdíj: Orsós Virág 
Amanda (Szepetnek) 

1-2. osztály: 
1. Török Nimród 
2. Bogdán Lili 
3. Horváth Bianka 

 
3-4. osztály: 
1. Gerencsér Attila 
2. Lakatos Máté 
3. Tinó Dzsenifer 
Különdíj: Nyári Viktória 
Gyöngyi 

 
5-6. osztály: 
1. Marci Veronika 
2. Bogdán Erika 
3. Bogdán Attila 
Különdíj: Horváth An-
nabella 

 
7-8. osztály: 
1. Lakatos Rebeka 
2. Tinó Dorina 
3. Debrei Veronika 

Óvoda beszámolója a programról: 
A „Költészet hete „ alkalmából a Zalakomári 
Művelődési Ház szavalóversenyt hirdetett 
2017.04.12-én, melyen három óvoda gyermekei 
mérték össze tudásukat. A Zalakomári 
Napköziotthonos Óvoda nagycsoportosai közül 
az alábbiakban feltüntetett gyermekek  képvisel-
ték intézményünket: 
Süni csoportból:  
Bogdán Krisztián, Bogdán Melinda 
Méhecske csoportból:  
Bogdán Attila, Bogdán Brigitta, Bogdán Máté, 
Bogdán Roland, Gerencsér Gábor, Knezovics 
Csilla, Kovács Annabella, Lakatos Adrienn, Lam-
pert Rebeka. 
Gyermekeink nagy dicsőséget szereztek intézmé-
nyünknek Bogdán Krisztián 1. helyezést, 
Knezovics Csilla 3. helyezést ért el. 
Sikerükhöz ezúton is gratulál az óvoda!  
 


