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KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó
Ó  

Önkormányzati intézkedések             
2. oldal 

 

2500 textil maszk készült el 
             2. oldal 

 

orvosi, védőnői tájékoztatók 
 3. oldal 

TISZTELT ZALAKOMÁRI LAKOSOK! 

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én 
a 40/2020. (III.11.) számú rendeletével 
veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország 
egész területére, a COVID-19 vírus elleni 
védekezés érdekében. 

2020. március 28-tól április 11-ig kijárási 
korlátozás van érvényben, melyet a Kormány a 
határidő vége után is nagy valószínűséggel 
továbbra is fenntart. 

A kihirdetett intézkedések mellett Zalakomár 
Nagyközség Önkormányzata is korlátozásokat 
vezetett be településünkön, melyekről a 
továbbiakban tájékozódhat. 

Kérem olvassa el tájékoztatóinkat, annak 
érdekében, hogy településünket elkerülje a 
vírus! 

  Csárdi Tamás polgármester 

Iskolai és Óvodai beíratások 
 4. oldal 
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ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

COVID-19 
2019 decemberének végén a kínai Vuhanban 

megmagyarázhatatlan vírusos tüdőgyulladásos 
megbetegedések történtek. Ez a 2019 végén 
megjelent koronavírusos betegség később 
COVID-19 néven vált ismertté és egy új 
világjárvány kezdetét jelentette, amelyet egy új 
ismeretlen kórokozó okozott, az új humán 
koronavírus (SARS-CoV-2). 

Az ismert terápia nélküli betegséget okozó új 
fertőzés szövődménye, a veszélyes tüdőgyulladás 
(akut légzőszervi distressz szindróma (ARDS), 
szeptikus sokk, veseelégtelenség). Végső esetben 
a légzési elégtelenség állapotába kerülhet a beteg 
és néhány esetben még légzőkészülékkel sem 
sikerül a légzést biztosítani és emiatt 
bekövetkezhet a halál. 

2020. április 8-ig a világon mintegy 1,2 millió 
ember fertőződött meg a vírussal, az elhunytak 
száma átlépte a 70 ezer főt.  

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK 
VESZÉLYHELYZET INDEJÉRE 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben 
alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) 
bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.  
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,  

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke  
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha 
a szolgáltatás a települést is érinti.” 

Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására 
nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 
hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-
testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

• 2020. március 16-tól a Zalakomári Óvodában rend-
kívüli szünetet rendeltünk el 

• Gondoskodtunk az óvodás és iskolás gyermekek ott-
honi étkezéséről, mely kiszállítással történik min-
den munkanapon. A helyi intézményekbe járó gyer-
mekek mellett igényelhető étkezés a vidéki isko-
lákba járó gyermekek után is. 

• 2020. március 17-től határozatlan ideig szünetel a 
személyes ügyfélfogadás az Önkormányzati Hiva-
talban. Halaszthatatlan ügyekben a hivatal elérhető-
ségei: Telefon: (93) 386-017, E-mail: info@zalako-
mar.hu 

• A 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 5.§-a értelmében 
a Zalakomári Művelődési Ház nem látogatható, a 
próbák, rendezvények bizonytalan ideig nem kerül-
nek megtartásra. 

• A műfüves focipályát és a játszóteret lezártuk, hasz-
nálatuk jelenleg nem lehetséges. 

• A 2020. március 30-ára tervezett Képviselő-testületi 
ülést a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
sére hivatkozva elhalasztom. 

• Az MLSZ felfüggesztette a Megyei bajnokságot, ön-
kormányzatunk a pálya karbantartásáról folyamato-
san gondoskodik 

• A lakhatási települési támogatás összegét 2020. már-
cius és április hónapban kétszeres összegben fizet-
jük ki a szolgáltatók felé, ezzel is csökkentve a csa-
ládok megnövekedett anyagi terheit 

• Önkormányzatunk mintegy 2500 maszkot készített 
a lakosság segítségével, mely kiosztásra került a te-
lepülésen 

• A rászoruló családok számára 240 tartós élelmiszer-
csomag kiosztására került sor 2 millió forint érték-
ben 

• 500 ezer forinttal támogattuk a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatot, akik szintén tartós élelmiszer, 
tisztasági csomagot juttattak rászorulóknak 

• A lomtalanítás időpontját a Marcali és Térsége Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft.-vel egyeztetve 2020. 
szeptember 18-ra helyeztük át 

• Elkezdődtek a közterületek, buszmegállók rendsze-
res fertőtlenítése 

• Elhalasztásra került településünk falunapja, mely 
2020. július 4-én került volna megrendezésre, a ren-
dezvény megtartásáról később születik döntés. 
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2500 MASZKOT KÉSZÍTETT AZ ÖNKORMÁNYZAT 
ÉS A LAKOSSÁG KÖZÖSEN! 

Önkormányzatunk felhívást tett közzé 
varrónőket keresve, annak érdekében, hogy a 
település lakosságát ellássuk textil maszkokkal. A 
felhívásra néhány óra alatt mintegy 15 fő 
jelentkezett, akik vállalták, hogy készre varrják a 
maszkokat. 

A szinte példátlan összefogásnak köszönhetően 
kevesebb, mint egy hét alatt sikerült elkészülnie 
annak a 2500 db újrahasználható, mosható 
textilmaszknak, melyet az elmúlt héten minden 
háztartásba eljuttatunk. 

A hivatal dolgozói méretre szabják az anyagot 

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót a szájmaszk használatáról: 
A szájmaszk a vírus ellen nem ad teljes védettséget, de szájmaszk nélkül nem ajánlatos emberek közé indulni. A 

maszk fő feladata a betegség lehetséges továbbadásának megakadályozása. A maszk viselésének is megvannak a 
szabályai, ezek betartása elengedhetetlen. 
• A maszk felvétele előtt alaposan mossunk kezet szappannal, vagy dörzsöljük át a kezünket alkoholtartalmú fer-

tőtlenítővel. 
• A maszkot igazítsuk az orrnyereghez, és úgy tegyük fel, hogy az orrot és a szájat egyaránt befedje. Bizonyosod-

junk meg róla, hogy nincsenek szabad részek a maszk és az arcunk között. 
• Ne érjünk a maszk külső részéhez, sem felvételkor, sem viselés közben, sem pedig akkor, amikor levesszük! Ha 

véletlenül mégis megérintjük, mossunk kezet! 
• Ez a maszk újra használatható, az első és minden ezt követő használat után legalább 60 fokon mossuk ki, utána 

újra fel lehet venni.  
• Cseréljük le és mossuk ki a maszkot, akkor is ha nyirkos lesz. 

A lakosság nevében is nagyon köszönöm a 
maszkok varrását az alábbiaknak: Hegedüs 
Istvánné, Lérántné Czippán Ágnes, Molnárné 
Pozsgai Sarolta, Horváth Enikő, Csöndör Józsefné, 
Hörcsökiné Csöndör Orsolya, Géczi Zita, Csönge 
Jusztina, Poór Györgyné 

 

Hegedüsné Hajmási Katalin, Csárdiné Török 
Magdolna, Sényiné Magyar Krisztina, Horváth Éva, 
Némethné Kocsis Veronika 
Valamint a szabást, vasalást és a csomagolást a 
hivatal dolgozóinak, a kihordást az önkormányzat 
és az óvoda dolgozóinak. 

Csárdi Tamás polgármester 
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ÁPRILISI KERTÉSZKEDÉSI TANÁCSOK – 
NÉMETH ZOLTÁNTÓL 

A szeszélyes időjárás befolyásolja kerti 
tevékenységünket. Ha kevés volt a csapadék vagy nyári 
meleg van öntözni kell, szeles időben nem lehet 
permetezni, esős időben a sáros talajba nem tudunk 
magot vetni. Munkáinkhoz ki kell várni a megfelelő időt. 
Gyümölcs és díszfákat, cserjéket e hónap közepéig lehet 
ültetni, később már kihajtanak és érzékenyek az 
átültetésre. A konténerben nevelteket bármikor lehet 
telepíteni. Száraz időben fontos az öntözés. különösen a 
csírázó magvak és a kikelt fiatal növények érzékenyek a 
kiszáradásra. A víz és a felmelegedés hatására a 
gyomnövények is fejlődésnek indulnak. Kapálással, 
gyomlálással szükség szerint vegyszeres gyomirtással 
küzdjünk ellenük. 

Kedvező időjárás esetén a hónap végétől elvethetjük a 
fagyérzékeny, bab, uborka, tök, cukkíni, 
csemegekukorica magját. A vakond sok kárt okoz, de 

Kedvező időjárás esetén a hónap végétől elvethetjük a 
fagyérzékeny, bab, uborka, tök, cukkíni, csemegekukorica 
magját. A vakond sok kárt okoz, de nagyon hasznos is. 
Pusztítja a talajban élő és károsító cserebogár pajorokat, 
csigákat, lótücsköket, drótférgeket, százlábúakat. Ha 
szeretnénk a kertünktől távol tartani a vakondot, egy 
tényt ne felejtsünk el, a vakond védett állat. A legtöbb 
vakond elleni módszer a kis állatok különleges szaglását 
és hallását alapul véve alakult ki. Távoltartásukra 
alkalmazható népi módszerek, a félig földbe ásott üveg, 
kávézac, fokhagymagerezd, fiatal bodzaág és minden 
egyéb, erős illatot árasztó anyag járatokba helyezése.  A 
kereskedelemben is kapható többféle riasztó. 
A vakondokra sem egyformán hatnak a fenti módszerek 
ki kell kísérletezni, hogy a kertünkben melyik módszer a 
hatásos. 
 



Óvodai beíratás 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es 

nevelési évre az óvodai beiratkozás módja: 
Az Oktatási Hivatal elnöke Dr. Gloviczki Zoltán által 
kiküldött levelében tájékoztat a vészhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 
figyelemmel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai 
beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.) EMMI határozatában 
a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozások 
vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott 
meg. 
A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi 
eljárása: 

Kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartójával 
egyeztetve 2020. április 21-ig automatikusan felveszi a 
felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, 
akik 2020.08.31-ig 3. életévüket betöltik. 
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása a 
gyermek első óvodai nevelésének napján történik. 
A szülőket írásban értesítjük gyermekük óvodai 
felvételéről. 

Varga Zoltánné intézményvezető 

Iskolai beíratás 
Amennyiben gyermekét a Zalakomári Somssich Antal 

Általános Iskolába szeretné beíratni, akkor az 
intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges. 

Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási 
helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja 
beíratni gyermekét, vegye fel a kapcsolatot az érintett 
általános iskolával! 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy 
gyermeke beíratását lehetőség szerint online módon 
intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén 
keresztül. 
Elérhetősége: https//eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap 

Az online jelentkezés esetében az eredeti 
dokumentumok bemutatására a 2020/2021. tanév első 
napján kerül sor. 

Amennyiben az elektromos úton történő beiratkozás 
az Ön számára nem megoldható, iskolánkban lehetőség 
van a személyes ügyintézésre is 2020. április 28 - 2020. 
április 29-ig naponta 8:00-16:00 óráig. 

Szakáll Tibor intézményvezető 

HÁZIORVOSOK 
TÁJÉKOZTATÓJA 

Akik influenzaszerű tüneteket észlelnek magukon pl. 
lázas, köhög, torka fáj, orra folyik stb., akik COVID-2019 
sújtott területekről érkezetek, vagy dolgoznak és akik 
kontaktusba kerültek olyanokkal, akik az érintett fertőzött 
területről érkeztek haza, kérem ne jöjjenek a rendelőbe. 
Telefonon kérjenek segítséget (Telefonszám: Kiskomárom: 
30/247-3368, Komárváros: 93/386-205) 

A rendelő várójában egyszerre maximum 2 beteg 
tartózkodjon, felső légúti panasszal érkező beteg ne 
tartózkodjon a váróba. 

Táppénzes papír, gyógyszerfelírás és bármilyen 
adminisztrációs ügyben, rendelési időben telefonon, sms-
ben vagy időpontos egyeztetéssel előre jelzés alapján 
kiállítjuk a szükséges dokumentumot, ezzel megrövidítve a 
várakozást. Illetve azok a betegek és hozzátartozók, akik 
személyesen megjelennek, a rendelő előterében elhelyezett 
ládába dobják be a nevüket, születési nevüket és TAJ 
számukat és a felíratni kért gyógyszereket tartalmazó 
papírt. A recepteket TAJ szám alapják a gyógyszertárba 
lehet kiváltani. 

VÉDŐNŐ 
TÁJÉKOZTATÓJA 

Szeretnék megkérni minden kedves Szülőt, hogy csak 
előzetes egyeztetés esetén jöjjön tanácsadásra. A 
váróban egyszerre csak egy ember tartózkodhat, jó idő 
esetén a többiek kint várakozzanak, lehetőleg egymástól 
2 méteres távolságot tartva. A tanácsadóba továbbra is 
csak egészséges gyermek jöhet, erre most fokozott 
figyelmet fordítunk, továbbá csak egy kísérővel jelenjen 
meg. Felső légúti panasszal senki ne keresse fel 
személyesen a tanácsadót! 
A csecsemő tanácsadások a megszokott módon zajlanak, 
de a fent leírt szabályok betartásával és csak a kötelező 
védőoltásokat adjuk be, egyéb státuszvizsgálatok 
halasztódnak. 
Védőoltási kötelezettség esetén a mérések a házi 
gyermekorvosi tanácsadáson történnek meg a kettős 
megjelenés elkerülése érdekében. 
Kérés, hogy csak a legszükségesebb esetben, akkor is 
előzetes bejelentkezés alapján keressenek a 30/430-6450 
telefonon. Köszönettel: Tomai Helga 
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