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Közmunka program                
1. oldal 
 

Ösztöndíj felhívás                     
2. oldal 
 

Rajzpályázat az oviban 
3.  oldal 

 

Kertészeti tanácsok                 
4. oldal 

Farsang 
 

3. évfolyam: 
1. Andrasek Róbert Krisztián 
2. Bogdán Krisztián 
3. Bogdán Brigitta 
 

5-6. évfolyam: 
1.Bogdán Amanda 5.a 
2.Bogdán Petra 5.a 
3.Herceg Sándor Zsolt 6.a 
 

7-8. évfolyam: 
1.Bogdán Eszter 8.a 
2.Bakonyi Margó 8.b 
3.Bogdán Tibor 7.b 
 

2020. évi  Start közmunka programjaink 
eredményei 

 
Március 1-jével újra elindultak a közmunka programok Zalakomárban.  
  A belterületi utak karbantartása című program keretében a Petőfi 
utca térkövezésével folytatódtak a munkálatok. Befejezése után a 
Kossuth utca térkövezése következik a COOP bolttól a 7-es főútig 
terjedő szakaszon. 

A térkövezés mellett folyamatosan végezzük a zöldterületek 
kaszálását, közterületek tisztítását, gondozását. 

 
A mezőgazdasági program keretében végéhez közeledik a 

zöldségnövény palánták kiültetése. A Kossuth utcai kertbe került a 
káposzta, az uborka, a paradicsom és a  paprika, a Széchenyi utcai 
és a Zrínyi utcai kertbe a fűszerpaprika, a két külterületi ingatlanra 
pedig a burgonya. A maradék palántákból a lakosság is vásárolhatott 
kedvezményes áron a készlet erejéig. 

A megvásárolható termékekről, és árakról igyekszünk 
folyamatosan értesíteni a lakosságot. 

 
 

 
Díszpolgári cím, kitüntető díj adományozása 

 

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 személyek és közösségek bármely 

területen végzett maradandó értékű 

teljesítménye elismerésére, mellyel 

jelentősen hozzájárultak a falu szellemi, 

erkölcsi, anyagi és kulturális értékeinek 

gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez 

„ZALAKOMÁRÉRT” kitüntető díjat 

alapított 

A „Zalakomár Díszpolgára” kitüntető cím 

adományozható  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 

tevékenységet 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 kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó vagy hosszú ideje kimagasló színvonalon 

teljesítő művészeti csoportok, egyesületek, magánszemélyek 

részére,                                               ( a cikk a 2. oldalon folytatódik) 
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Középfokú és az általános iskola 5-8. 
évfolyamán tanulói jogviszonnyal 
rendelkezők     tanulmányi      ösztöndíj 

 

Díszpolgári cím...          (folytatás az 1. oldalról) 

b.) önkéntes tűzoltóság és a polgári védelem 

tagjainak, illetve közösségeknek, 

magánszemélyeknek, akik a szolgálat teljesítésével 

összefüggő, valamint emberi helytállásukkal az 

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet 

elhárításában kiemelkedő munkát végeztek, 

hozzájárultak a falu közbiztonságának 

javulásához, 

c.) a sportért dolgozó sportvezetőknek, 

sportolóknak, szakosztályoknak, csoportoknak, 

kluboknak, akik hosszabb ideje eredményesen 

tevékenykedtek Zalakomár sportéletéért, 

d.) óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, akik 

kiemelkedő pedagógiai tevékenységükkel 

hozzájárultak a felnövekvő ifjúság sikereihez, 

továbbá elméleti munkásságukkal jelentős 

eredményeket értek el, 

e.) azoknak a személyeknek, akik az egészségügy 

területén kimagasló munkát végeztek, 

f.) azoknak a személyeknek, akik Zalakomár 

gazdaságának fejlesztéséhez jelentős mértékben 

hozzájárultak, 

g.) azon szakemberek, közösségek részére, akik 

Zalakomár környezeti állapota megóvása, 

műszaki- és agrárinfrastruktúrája fejlesztése 

érdekében kimagasló eredményeket értek el. 

A kitüntető díjból évente legfeljebb három 

adományozható. 

 

A díszpolgári cím és a kitüntető díj 

adományozására bárki írásban javaslatot tehet.  

Kérjük, javaslataikat részletes indoklással 

2020. június 26. napjáig juttassák el a 

hivatalba! 

Az elismerések odaítéléséről a képviselő-testület 

zárt ülés keretében dönt. 

 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
2015 tavaszán létrehozta a középfokú és az általános iskola 
5-8. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkezők 
tanulmányi ösztöndíját (továbbiakban: ösztöndíj). 

A támogatások iránti pályázat benyújtására 2020. július 
31-ig van lehetőség.   

Pályázati feltétel: 

- Zalakomár közigazgatási területén bejelentett lakóhely, a 
kérelem benyújtását megelőző legalább egy évben és 
életvitelszerű itt tartózkodás; 

- a középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek 
tanulmányi átlaga 4 vagy ezt meghaladja  

- általános iskola 5-8. évfolyamon tanulói jogviszonnyal 
rendelkező gyermek tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezt 
meghaladja. 

A tanulmányi ösztöndíj összege gyermekenként: 

a) középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkezők esetében a 
tárgyévi tanévben 25.000 Ft,  

b) az általános iskola 5-8. évfolyamán tanulói jogviszonnyal 
rendelkezők esetében a tárgyévi tanévben 15.000 Ft. 

A tanulmányi ösztöndíj összege tárgyév augusztus 31. 
napjáig kifizetésre kerül. 

A pályázati adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 

- iskolalátogatási igazolás 
- tanulmányi átlagról szóló (oktatási intézmény által 

kiállított) igazolás vagy bizonyítvány 
-  

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján (8751 Zalakomár, Tavasz 
u. 13.), valamint elérhetők Zalakomár nagyközség 
honlapjáról. 
A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell 
eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
 

 

Dr. Neumayer József fogszakorvos 2018. november 1-től látja 
el a fogászati alapellátási tevékenységet a településen, amely 
a lakosság nagy megelégedésére szolgál, az ellátottak száma 
megnövekedett. Ahogyan az ismert, a fogorvosi rendelő a 
háziorvosi rendelővel egy épületben található, mely épület 
2010- ben lett felújítva.  
A fogorvosi alapellátáshoz szükséges eszközbeszerzés ekkor 

részben megvalósult, illetve 2018-ban beszerzésre 
került egy röntgen készülék is.  
A már meglévő fogászati kezelőszék nagyon 
elavult volt, a korszerű fogászati és a lakossági 
igények indokolttá tették a cseréjét. Zalakomár 
Nagyközség Önkormányzata ennek érdekében 
megvásárolt egy modern, minden felmerülő 
igényt kielégítő fogászati kezelőegységet, a hozzá 
tartozó kiegészítő darabokkal, összesen 
5.900.000 Ft értékben.  
A beszerzés során – élve a Magyar Falu Program 
„Orvosi eszköz” című kiírásában foglalt pályázati 
lehetőséggel - az Önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a kezelőegység támogatására. A 
benyújtott pályázatunkról egyelőre nem született 
döntés, de bízunk annak pozitív elbírálásában.  
 

Fejlesztés a fogászati rendelőben 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

OVI HÍREK 

2020. június                  3 

 

Gyermeknap 
      Magyarországon az 50-es évektől május 
utolsó vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi 
Gyermeknapot. 

A Zalakomári Napköziotthonos Óvodában 
2020.05.29-én tartottuk meg a hagyományos 
„Gyermekzsivaj” rendezvényünket. 

Azonban az eddigi évek gyakorlatától eltérően 
nem csoportról csoportra forgórendszerben 
haladva, hanem mindenki a saját csoportjában 
maradva teljesítette a feladatokat.  
Az óvodai nevelésben jelenleg nem részesülő 
gyermekek elektronikus formában ismerhették 
meg az otthon is elvégezhető próbákat. 

Az ügyességi vetélkedők teljesítése illetve a 
találós kérdések sikeres megfejtése után 
a résztvevőkre meglepetés ajándék várt. 
Bankhardt Laura „óvodánk örökbefogadója” 
buborékfújóval, az óvoda dolgozói pedig 
csoportjeleket szimbolizáló papírgurigából 
készült figurákkal kedveskedtek minden 
gyermeknek. 

Vidám hangulatban és tartalmasan telt 
óvodánkban a gyermeknapi délelőtt. 

  

 

 
.  

.  

 

 

 

Rajzpályázat 
 

A Zalakomári Napköziotthonos Óvada rajzpályázatára három 
témakörben (Madarak és fák napja, Kedvenc mesém, Legkedvesebb 
óvodai emlékem) vártuk a gyermekek rajzait.  
A beérkező 14 alkotás közül a zsűri szavazatai alapján az alábbi 
sorrend alakult ki: 

I. helyezett:      Kancsó Boglárka (Katica csoport) 

II. helyezett:     Szalai Anna Emma (Méhecske csoport) 

III. helyezett:    Gál Milán Károly (Süni csoport) 

Közönségdíjas: Varga Fanni (Pillangó csoport) 

Minden résztvevőnek szívből gratulálunk! 
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...mert kertészkedni jó! 
 
 Menjünk a kertbe! 

Németh Zoltán jegyzete 
 
Június 8. Medárd napja A néphiedelem úgy tartja, ha ezen a 
napon esik az eső az negyven napon át esni fog, de legalább addig 
naponta lesz csapadék. Ebben az évben ez az időszak következik. 
A párás környezet kedvez a kórokozók szaporodásának, Ellenük 
való védekezésre használjunk felszívódó növényvédő szereket, 
amelyek a levelek belső szerkezetébe is eljutnak az eső nem mossa 
le, és még a levél fonákján lévő kártevőket is elpusztítja. 
Permetezés után mindenképpen tartsuk be a munka- és élelmezés 
egészségügyi várakozási időt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legszebb virágos cserjénk a rózsa, mely júniustól ősz elejéig 
pompázik. Elnyílás után a hajtást egy rügyre metsszük vissza, 
hogy új virágot hozzon. Levéltetvek és gombák elleni 
védekezés is szükséges, lehetőség szerint kombinált 
permetezőszerrel. A földből kinövő vadhajtásokat tőből 
távolítsuk el. 

Jótanács 
Spajler Istvánné verse 

Ma még Tied körülötted minden 

Adj annak belőle annak, kinek nincsen! 

Ha lesz egy nap, talán nem sokára, 

Kihull kezedből minden kincsed 

Amit megad köré építettél. 

 

Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája, 

Ma kezed még erős, szolgálhatsz. 

Óh, most segíts, ha teheted, 

Töröld le a fájó könnyeket! 

 

Mindegy, hogy ősz lesz, nyár, vagy tél, 

Ha nincs időd, amit meg nem tettél. 

Ma még Tied körülötted minden, 

Adjál hát annak, kinek nincsen! 

 

Tett, a szó többet ér minden kincsnél, 

Mit szeretetből adtál, veled marad, 

örökre elkísér... 

Június 8. Medárd napja 
Medárd napja a hónap legismertebb időjárásjósló napja. 
Medárd püspök napjához szerte Európában időjárási regulák fű-
ződnek, amelyek évszázados megfigyelések eredményei. A szent 
különben az időjárás, a gabona aratásának és a szüreti munkának 
is a védőszentje. 
A legutolsó fagyos napként tartották számon június nyolcadikát, 
Medárdot pedig az utolsó fagyosszentként  félték. Minderről a 
következő kis rigmussal emlékeztek meg: "Medárd előtt ne várj 
nyárt, utána dér nem tesz kárt."  
Mint minden legenda és néphit mögött, e mögött is áll termé-
szettudományos magyarázat. 
Júniusra a szárazföld belső területei már fölmelegednek, a meleg 
levegő felfelé áramlik, és helyébe érkeznek a súlyosabb párás 
tengeri légtömegek, ezek meghozzák az esőket, zivatarokat. Ezért 
jellemző a május végi, június eleji változékony, záporos, zivataros 
időjárás, ami persze nem köthető egyetlen naphoz. 
 


