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KOMÁRI 

A Környezeti - Mód-
szertani munkacsoport 
2018.09.21-én délelőtti 
órákra tűzte ki óvo-
dánkban a takarítás 
világnapjához való 
csatlakozás időpontját. 
A csoportokban az 
óvónők beszélgettek a 
gyermekekkel - életkori 
sajátosságainak megfe-
lelő formában  - a köz-
vetlen környezet tisztán 
 

Meghívó 
Tűzoltó kiállítás 

4. oldal       

Ovi hírek 
Óvodai beíratás 

                                     3. oldal 

Egészség 
Egészségmegőrző program a Benu 
Gyógyszertárban            2. oldal       

Felhívás 
Díszpolgári cím, kitüntető díj-
adományozása 1. oldal       

H Í R M O N D Ó  

H I R D E T M É N Y  
Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött 

választásával kapcsolatos határidőkről 
Tisztelt Választópolgárok! 

A köztársasági Elnök 9/2019.(III.1.) KE határozatába Európai Parla-
ment tagjainak 2019. évi választásának időpontját 2019. május 
26. napjára tűzte ki. 
A választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5.-ig 
értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételé-
ről. 

I. A szavazás napján, külföldön tartózkodó, de magyarországi 
lakcímmel rendelkező választópolgárok a külképviseleti 
névjegyzékbe való felvételt a választási iroda vezetőjétől má-
jus 17.-én 16.00 óráig kérhetik személyesen, ajánlott levélben, 
a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció 
esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. 

II. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb május 
22.-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodá-
hoz. Az átjelentkező választópolgár május 22.-én 16.00 óráig 
az átjelentkezést személyesen, levélben, a www.valasztas.hu 
honlapon módosíthatja, illetve levélben, vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektronikus benyújtás útján visszavonhatja, 
május 24-én 16 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosí-
tással interneten a www.magyarorszag.hu honlapon vissza-
vonhatja átjelentkezési kérelmét. 

III. A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához 
levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legké-
sőbb május 22-én 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus 
azonosítással interneten május 24-én 16.00 óráig, május 24. 
16.00 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten má-
jus 26. án 12 óráig, az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 
meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező 
személy általi kézbesítéssel a szavazás napján legkésőbb 12 
óráig kell benyújtani. 

IV.  A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti május 
17-én 16.00 óráig Braille-írással ellátott szavazósablon alkal-
mazását a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, 
valamint akadálymentes szavazóhelyiségben történő szavazás 
lehetőségének biztosítását május 22-én 16.00 óráig. A kérel-
meket a Választási Irodához kell benyújtani.  

A választással kapcsolatos további információk megtalálhatók a 
www.valasztas.hu oldalon.  

Zalakomár, 2019. április 1                       Papné Szabó Mónika HVI vezető 

 

Zalakomár Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a 

helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket 
szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, 
valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen 
értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, 

„ZALAKOMÁR díszpolgára” címet, valamint sze-

mélyek és közösségek bármely területen végzett mara-
dandó értékű teljesítménye elismerésére, mellyel 
jelentősen hozzájárultak a falu szellemi, erkölcsi, anyagi és 
kulturális értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbíté-

séhez „ZALAKOMÁRÉRT” kitüntető díjat alapí-
tott. A „Zalakomár Díszpolgára” kitüntető cím adomá-
nyozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, 

aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, 
egész életművével olyan általános elismerést szerzett, 
mely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez; a 
község fejlődése, gyarapodása érdekében kiemelkedő tevé-
kenységet nyújtott, maradandó értéket teremtett, továbbá 

példamutató emberi magatartása miatt egyébként 

köztiszteletben áll. A kitüntető címből évente egy 
adományozható. 
A „ZALAKOMÁRÉRT” kitüntető díj különösen az alábbi 
területeken elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 
adományozható: 

a.) a közművelődés, művészeti élet területén ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó vagy hosszú ideje kimagasló 

színvonalon teljesítő művészeti csoportok, egyesüle-
tek, magánszemélyek részére, 

b.) önkéntes tűzoltóság és a polgári védelem 
tagjainak, illetve közösségeknek, magánszemélyeknek, akik 
a szolgálat teljesítésével összefüggő, valamint emberi hely-
tállásukkal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
helyzet elhárításában kiemelkedő munkát végeztek, hozzá-

járultak a falu közbiztonságának javulásához, 

c.) a sportért dolgozó sportvezetőknek, sportolóknak, 

szakosztályoknak, csoportoknak, kluboknak, akik hosz-
szabb ideje eredményesen tevékenykedtek Zalakomár 
sportéletéért,                                                Folytatás a 2. oldalon 
 

Díszpolgári cím, kitüntető díj adományozása 

 

http://www.valasztas.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.valasztas.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.valasztas.hu/
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Díjak adományozása                 Folytatás az 1. oldalról  
 

d.) óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, akik kiemelke-

dő pedagógiai tevékenységükkel hozzájárultak a 
felnövekvő ifjúság sikereihez, továbbá elméleti mun-
kásságukkal jelentős eredményeket értek el, 

e.) azoknak a személyeknek, akik az egészségügy 
területén kimagasló munkát végeztek, 

f.) azoknak a személyeknek, akik Zalakomár gazda-
ságának fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájárul-
tak, 
g.) azon szakemberek, közösségek részére, akik Zala-

komár környezeti állapota megóvása, műszaki- 
és agrárinfrastruktúrája fejlesztése érdekében 
kimagasló eredményeket értek el. 

A kitüntető díjból évente legfeljebb három adomá-
nyozható. 
 
A díszpolgári cím és a kitüntető díj adományozására 

bárki írásban javaslatot tehet.  

Kérjük, javaslataikat részletes indoklással 2019. 
április 26. napjáig juttassák el a hivatalba! 
Az elismerések odaítéléséről a képviselő-testület az 
április végén tartandó zárt ülés keretében dönt. 
 

Egészségmegőrző 
program az Angyal 

Gyógyszertárban 
 

Örömmel szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy a 
zalakomári Benu Gyógyszertár egészségünk 
megőrzésének céljából áprilistól egy preventív 
szűrővizsgálatot vezet be havonta egy 
alkalommal. Célunk az egészséges életmódra való 
ösztönzés, krónikus betegségek (hypertonia, diabetes, 
metabolicus syndroma) kiszűrése és megelőzése. A 
vizsgálatok során megmérjük az egyén 
vérnyomását, pulzusát és vércukor értékeit. A 
testsúly és a testmagasság segítségével meg tudjuk 
határozni a testtömeg indexet (BMI érték), mely 
segítségével meghatározzuk az egészséges 
testsúlyt. Probléma esetén szakszerű 
betegtanácsadást alkalmazunk, megelőzéssel 
kapcsolatos teendőket és esetlegesen alkalmazandó 
készítményeket javasolunk az érintetteknek. 
Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket: 2019. 
április 29.-én 14.00-tól a zalakomári Angyal 
Gyógyszertárban. 
.                                   Dr. Novák Attila szakgyógyszerész 

Közös megemlékezés 
 

Idén március 14-én emlékeztünk meg az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseiről. A megemlékezésre a zalakomári Művelődési 
Házban került sor, ahol a műsorban a negyedik évfolyamosok 
léptek fel. 
Előadásukban felelevenítették az 1848. március 15-i eseményeket, és 
versek, dalok tánc és vetítés is színesítették a műsort. 
A tanulókat felkészítették: Bálint Alexandra, Bedő Dániel, Ivanics Já-
nosné és Világi Erika tanítók. 
 

BISEL versenyen vettünk részt 

 

Iskolánk, a Somssich Antal Általános Iskola három csapattal nevezett 
a BISEL versenyre. Az elmúlt év tapasztalatai alapján és diákjaink érdek-
lődése is arra ösztönzött bennünket, hogy induljunk idén is. A tanulókkal 
és nevelőkkel úgy döntöttünk, hogy a mintavételeket, közösen végez-
zük el. A közös munka nagyon jó hangulatban telt. 
A vizsgált patakunk a Kiskomáromi csatorna, melyet felénk Mosó pa-
taknak hívnak. 
A helyszíni vizsgálatok nagyon tetszettek a tanulóknak.                                        
                                                                                                Folytatás a 3. oldalon 

2019                                                                                             2                                  április 
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2019 3 április 

BISEL verseny  döntő 
Budapesten                                                                  
folytatás a 2. oldalról 
A döntőt, 2019. március 28-
án Budapesten, a Vajdahu-
nyad várában rendezték meg. 
A csapatok csodaszép környezet-
ben mérhették össze tudásu-
kat. 
A döntőben az öröm-bánat tér-
képről kellett egy 10 perces pre-
zentációt tartani, ahol az ötle-
tességet, kreativitást, előadásmó-
dot és tudományosságot is érté-
kelték. A verseny alatt szerzett 
pontok alapján alakult ki a 
verseny sorrendje. 
 Iskolánk csapatai nagyon 
szépen szerepeltek. 
 
A díjakat László Tibor Zoltán, 
az Agrárminisztérium környe-
zetvédelemért felelős helyet-
tes államtitkára, és Lükőné 
Örsi Gabriella, a Magyar Me-
zőgazdasági Múzeum és 
Könyvtár könyvtári főigaz-
gató-helyettese adta át a 
résztvevőknek. 
  

 
 

Iskolánk csapatai a következő 
díjakat vehették át: 
A Mosó parti mosolygósok 
csapata II. helyezést ért el, 
melynek tagjai: Bogdán László, 
Gerencsér József, Horváth Anna-
mária, Molnár Gréta. Felkészítő 
tanáruk: Dr. Baloghné Nagy 
Katalin. 
A Vízőrzők és Vizi búvárok 
csapata oklevélben részesült. 
A Vízőrző csapat tagjai: Ács Ar-
nold, Bogdán Éva, Bogdán 
György, Pleyer Asarah. Felkészítő 
tanáruk: Partiné Birnbauer Kata-
lin. 
A Vizi búvárok csapat tagjai: 
Bogdán Attila, Korpádi János, 
Gerencsér Zoltán, Marci Kristóf. 
Felkészítő tanáruk: Bedenek 
Gábor. 
A Vízi búvárok csapatának 
prezentációját különdíjjal ju-
talmazták.  
A Somssich Antal Általános Iskola 
is külön díjat kapott, mivel ered-
ményesen szerepelt mindhárom 
csapata. 
Büszkék vagyunk tanulóinkra, 
mert példamutatóan szerepel-
tek.  
 

Mesemondó verseny 
 2019.03.08-án a nagykanizsai Piarista Iskola által 
meghirdetett mesemondó versenyen a Virág cso-
port 2 ovisa vett részt: Bogdán Jázmin Teodóra 
és Hózensteiner Boglárka. Mindketten egy-egy 
tavaszi mesét adtak elő. A mesemondó versennyel 
egy időben lehetett megtekinteni a tavaszi rajzkiállí-
tást is, ahol óvodánk 1 középsős és több nagycso-
portos gyermekének rajza is megtalálható volt a kiál-
lított rajzok között. 
 

Víz világnapja 
 Óvodánkban nagyon fontos feladatként tekintjük a 
környezettudatos magatartás kialakítását,  
a környezet védelmére történő nevelést. Ennek szelle-
mében a környezet módszertani munkacsoport irányí-
tásával ünnepeltük meg a Víz világnapját is, mely-
ről országos szinten március 22-én emlékezünk 
meg. A csoportok gyermekei óvónőik irányításával 
vizes játékokat játszottak, kísérleteztek, színez-
tek, rajzoltak, kreatívkodtak, s közben rengeteg 
ismeretet szereztek. Tudva lévő ugyanis, hogy 
ennek a korosztálynak a közvetlen tevékenykedés, 
tapasztalat szerzés mélyíti az ismereteit. 
Ezt követően, a nagycsoportosok a már-már hagyo-
mányként működő aulai játékos feladatok során adhat-
tak számot szerzett tudásukról. A cselekménysorozat 
közben nagy hangsúlyt fektettünk a szennyezés, 
szemetelés megszüntetésének fontosságára. Bí-
zunk benne, hogy tevékenységünk nem hiábavaló és 
előbb-utóbb környezetvédő társadalommá 
válhatunk, a további egészséges élet reményében! 
 

 
Műhelyfoglalkozás 

 
2019. március 28-án műhelymunkára várta a Zalakomá-
ri Napköziotthonos Óvoda nevelőtestülete, az esélyte-
remtő óvoda projekt keretében Balatonszentgyörgy, 
Csesztreg, Söjtör, Szentpéterúr, Türje, Zalabér és Miháld 
(tagintézmény) érdeklődő óvodapedagógusait. 
Az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkóztatási 
és integrációs köznevelési intézkedések támogatása 
keretében szervezett délután témája a” Diagnózisra 
épülő terápia: Az egyéni fejlesztési/ fejlődési terv kidol-
gozása, alkalmazása az óvodában”. 
Varga Zoltánné intézményvezető köszöntötte a huszo-
nöt fős hallgatóságot, majd Kónyáné Füst Szilvia, az 
Oktatási Hivatal képzője, először elméleti áttekintést 
adott, az óvodás korosztály képességterületeiről. Ezt 
követően a résztvevők interaktívan, csoportos formában 
dolgozták fel az ismereteket. A délután videó elemzéssel 
zárult. 
A vendégeknek nagyon tetszett az óvoda épülete és 
udvara. Az előadások közti szünetben alkalom adódott 
az eszmecserére, egymás munkájával való ismerkedésre, 
beszélgetésre is.  
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2019 4 április 

Tájékoztatás az utcanév táb-
lák, házszámtáblák kihelyezé-

séről 
 

Tisztelt zalakomári lakosok, ingatlantu-
lajdonosok! 

  
Házszámtáblák nélkül eligazodni nehéz.  
Egyes ingatlanok házszámtáblái megkop-
tak, olvashatatlanná váltak. Máshol növé-
nyek, egyéb tárgyak takarják el a számo-
kat, vagy egyáltalán nem kerültek ez idáig 
kihelyezésre. Pedig láthatóságuk nagyon 
lényeges! Vészhelyzetben például különösen 
fontos lehet, hogy a tűzoltók, a mentők, az 
orvosi ügyelet vagy a rendőrség a lehető 
legrövidebb időn belül odataláljanak az adott 
címre. De a táblák támpontot jelente-
nek a közüzemi szolgáltatók munkatársai-
nak, a postásnak, az adott környéken kevésbé 
járatos lakosoknak és a helyismerettel nem 
rendelkező idelátogatóknak is.  
Kérjük, hogy ahol nincs feltüntetve házszám, 
azt mielőbb pótolni szíveskedjenek!  
Az ingatlan házszámát jelző táblát az ingat-
lan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy 
külön tartószerkezetre, a közterületről jól 
látható módon legyenek szívesek kihelyez-
ni. 
 
Segítő együttműködésüket köszönjük! 
       Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 
 
 

L o m t a l a n í t á s 

 
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Zalako-

márban 2018. április 26-án lomtalanítási 
akció lesz! A lomtalanítás díjmentes! Kizáró-
lag a rendszeresített edényméretet megha-
ladó méretű hulladék helyezhető ki és 
gyűjthető. Az ilyen típusú lakossági eredetű, 

nem veszélyes hulladékait kérjük, a 

gyűjtés napján reggel 7 óráig szívesked-
jen az ingatlan előtti közterületre kihelyezni.  
Felhívjuk figyelmét, hogy lomtalanítás kere-

tében nem helyezhető ki: veszélyes 
hulladék, építési- és bontási hulladék, gallya-
zási hulladék, lomizási maradék, elektronikai 
bontási hulladék, 4 darabnál több személyau-
tó gumi. 

 

Megyei 1. osztály 2019.03.10. 

FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-
OLAJMUNKÁS SE. 0:1  (0:1)A tavaszi 
idényre felfrissített csapatunk végig egyen-
rangú ellenfele volt az osztály egyik élcsa-
patának. 
Továbbra is hiszünk abban ,hogy helyünk 
van az 1.osztályban,sajnos ezen a mérkőzé-
sen egy szerencsés gól megakadályozott 
bennünket ,hogy pontot szerezzünk. 
Ifi:2:2 Gólszerző: Tínó R.2 
 
Megyei 1. osztály 2019.03.16. 
ZALALÖVŐI TK.-FLEXIBIL-TOP ZALA-
KOMÁR  0:0 
Sérülések ,eltiltások és egyéb okok miatt 6 
hiányzó játékosunk volt. Aki pályára lépett 
a szívét-lelkét  kitette . és ennek meglett az 
eredménye. Csapatunk óriási lelkesedéssel 
játszott és így meg is lett a   egy nagyon 
fontos pont. 
Ifi:3:3 Gólszerző: Tínó R.3 
 
Megyei 1.osztály 2019.03.24. 
FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-ZNET 
TELEKOM BECSEHELY 3:0 (1:0) 
Ezen a mérkőzésen látszott igazán meg az, 
hogy egy jó alapozáson van túl a csapat és 
sikerült jól összeszedni magunkat a tél 
folyamán. Végig  nagy kedvvel játszva 
,sima győzelmet arattunk a nagy rivális 
ellen, és még az is belefért ,hogy egy 11-est 
elhibázzunk. A három gólos különbség a 
vendégekre nézve hízelgő. 
Gólszerzők:Bagó Bálint,Horváth 
J.,Madaraász Z. 
Ifi:4:2 Gólszerzők:Daróczi Á 2,Neubauer 
Kevin,Tínó R. 
 
Megyei 1.osztály 2019.03.31. 
 FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR –CSÁCS 
SE. 3:1 (1:1) 
Jól kezdtük a mérkőzést,és Madarász Zoli 
révén hamar vezetést is szereztünk. Sajnos 
egy kisebb figyelmetlenség miatt egyenlített 

az ellenfél, de a második félidőben 
megújultunk és szép győzelmet arattunk.   
Gólszerzők:Madarász Z.,Horváth J. 2 
Ifi:6:2 Gólszerzők:Tinó R. 3,Neubauer 
A,Neubauer K., Tirászi M., Horváth T. 
Az ifik is remekül kezdték a tavaszt ,és ez 
Horváth Tivadar remek edzői munkájának 
is köszönhető! 

 

S P O R T 
Meghívó 

 

Zalakomár Nagyközség Ön-

kormányzata 

és a Zalakomári Művelődési 

Ház tisztelettel meghívja Önt 

a 2019.május 3-án 18:00 óra-

kor kezdődő kiállításra, mely a 

Zalakomári Önkéntes Tűzoltó-

ság 

emléktárgyait és eredeti doku-

mentumait mutatja be. 
 


