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Beszámoló a közbiztonságról                
2. oldal 
 

Beszámoló: Mezei Őrszolgálat                     
2. oldal 
 

Óvodai jubileum 
3.  oldal 

 

Kertészeti tanácsok                 
4. oldal 

Farsang 
 

Újra a régi rend szerint működnek az intézményeink 
Június 23-tól újra nyitott a Művelődési Ház. 

Júliusban  az alábbi programokkal várjuk az 
érdeklődőket: 

16 – án  14,00 óra 

Workshop a nagykanizsai  DRVSZ  szervezésében 

17 – én  10,00 óra 

Kerekítő Vajda Margittal 

24 – én  18,00 óra 

Hangfürdő 

Szolgáltatásaink:  

Fénymásolás 

Nyomtatás 

Önéletrajz készítéshez segítségnyújtás ... 

 

A Zalakomári Művelődési 
Ház nyitvatartása: 

 

Hétfő: Zárva 

Kedd: 12:00 – 20:00 

Szerda: 12:00 – 20:00 

Csütörtök: 12:00 – 20:00 

Péntek: 12:00 – 20:00 

Szombat: 8:00 – 16:00 

Vasárnap: Zárva 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

2   2020. július 

 

Beszámoló a település közbiztonsági 
helyzetéről 

 
 
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Zalakarosi Rendőrőrse a 2020. június 25-én 
tartott Képviselő- testületi ülésen számolt be az elmúlt év közbiztonsági 
helyzetének alakulásáról.  
 
A beszámolóból kiolvasható, hogy a közrend elleni bűncselekmények száma 
nem növekedett, 2018- hoz képest a jogsértések száma stagnált.  Ezek 
ismeretében megállapítható, hogy a közrend helyzete továbbra is stabilnak, s 
megfelelő szintűnek mondható a községben, amely a lakosság szubjektív 
biztonsági helyzetét pozitív irányban befolyásolja. 
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma és a személyek javai elleni 
bűncselekmények (vagyon elleni bűncselekmények) száma is közel 60%-os 
csökkenést mutat. 
A beszámoló szerint a közbiztonság javulásához hozzájárult az elmúlt években 
történt kamerarendszer korszerűsítése, a mezei őrszolgálat és a polgárőr 
egyesület működése is. 

 

Az értékelés összegzéseként megállapítható, hogy Zalakomár Nagyközség 
közbiztonsági, bűnügyi és közlekedési helyzete- különös figyelemmel az 
elmúlt évekre- az értékelt időszakban a település nagyságát, a hatalmas 
átmenő forgalmat tekintve folyamatosan javul, megfelelőnek mondható.  
 

Beszámoló a  
Mezei Őrszolgálat  

2019. évi munkájáról 
 Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2009. 
évben hozta létre a Mezei Őrszolgálatot, mely 
jelenleg 4 fővel működik. A munkavégzés a Zala 
Megyei Rendőr Főkapitányság szakmai 
irányításával zajlik.  
 
„Mezőőri feladatainkon túl segítünk az 
Önkormányzati rendeletek betartatásában, 
erdészeti területek ellenőrzésében, felderítjük a 
parlagfüves, elhanyagolt területeket, az illegális 
szemét és trágya lerakásokat, jelentjük a 
rendezetlen ingatlanokat az Önkormányzatok 
felé további intézkedés érdekében, továbbá 
közreműködünk az eb-rendészeti feladatok 
ellátásában.  
Fő feladatunk a tulajdon elleni szabálysértések 
(falopás, terménylopás, stb.) megelőzése, 
megakadályozása, felderítése, szabálysértés 
esetén szakszerű intézkedés végrehajtása. 
Legtöbb esetben illegális fakivágás, „tüzelőfa 
gyűjtés”, terménylopás, illegális szemét lerakása 
vagy annak megelőzése miatt kellett intézkedni.  
A 2019. évben helyszíni bírságot nem szabtunk 
ki; számos alkalommal falopás és tilos helyen 
történő kaszálás miatt tettünk rendőri 
feljelentést. 
Az illegális szemét és trágya lerakás tetteseinek 
felderítése továbbra is megoldhatatlan feladat. A 
„lomizók” száma még mindig magas a 
településen; heti rendszerességgel utánfutókkal, 
furgonokkal behozott lomok eladhatatlan részeit 
a külterületi bozótosokba rakják, ami 
rendszerint ott is marad. Így a szemét 
mennyisége  ezeken a helyeken egyre csak nő. 
2017-ben 2 db vadkamera beszerzésére került 
sor, melynek alkalmazása főleg a falopások 
esetében bizonyult sikeresnek, illetve néha az 
illegális szemét lerakásának megfigyelésében is 
segítség. 
A „kutyakérdés”-ben sajnos továbbra sincs 
változás,  annak ellenére, hogy az 
Önkormányzat a kóbor ebek befogásában 
tevékenyen részt vesz. Lehetetlen megállapítani, 
hogy a kutya kinek a tulajdona, nem beszélve 
arról, hogy valószínűleg sem chipelve, sem 
beoltva nincsenek. Mivel tulajdonosuk 
ismeretlen, a hivatal felé a bejelentés, a 
felelősségre vonás és a bírságolás is lehetetlen.  
 
A lakossággal jó kapcsolatot ápolunk, lakossági 
bejelentésekkel folyamatosan segítik 
munkánkat. A Rendőrség munkáját 
folyamatosan segítjük tudomásunkra jutott 
információkkal, melynek segítségével lopás, 
betörés miatt több személy került elfogásra. 
Közreműködünk bűncselekményt elkövető 
személyek megfigyelésében, elfogásában, 
körözött személyek előállításában.” 
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OVI HÍREK 
Robotika 

 
Az EFOP-3.1.3-16-2016-0001 pályázatnak köszönhetően a 
Zalakomári Napköziotthonos Óvodába járó középsős és 
nagycsoportos gyermekek közül az érdeklődők Robotika 
foglalkozáson vettek részt június folyamán hat alkalommal. 

Vígvári György foglalkozásvezető az egyszerű programozható 
játékrobotok világát igyekezett bemutatni a gyerekeknek. 
Alkalmanként a résztvevők egy kis táncoló robot 
közreműködésével hangolódtak rá a foglalkozásra. Ezt követően 
többféle gyakorlópálya segítségével tervezhették meg a 40-120 
lépésig programozható robotméhecske és robotegér (Bee-Bot és 
Blue-Bot) haladási útvonalát. 
A téri irányok tanításán kívül a matematikai készségek 
fejlesztése, térlátás, figyelem, logikus gondolkodás, 
problémamegoldó készség, szem-kéz koordináció, szabálytudat, 
kreativitás,  
kitartás… stb. fejlesztésére is alkalmazhatóak az említett 
innovatív eszközök. 

Ősztől már a mi óvodánkban is játékrobotok színesítik majd a 
tevékenységeket. Ezek a programozható eszközök kiválóan 
alkalmasak a gyerekek motiválására és a komplex 
kompetenciafejlesztésre. Mindez pedig a huszonegyedik 
században szinte már nélkülözhetetlen. 
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Nagycsoportosok búcsúja az 
óvodától 

 
2020.06.05-én 26 nagycsoportos gyermek vett búcsút 
rendhagyó módon az óvodától, óvónéniktől, dadusnéniktől 
és társaktól.  
A ballagás ez alkalommal a vírushelyzet adta különleges 
eljárásrendnek köszönhetően vendégek jelenléte nélkül 
zajlott, de a szülők internet segítségével részesei lehettek az 
eseménynek. 

A ballagó versek és énekek is utaltak arra, hogy egy fontos 
korszak kerül lezárásra óvodásaink életében és egy teljesen 
új világ kapui nyílnak meg előttük szeptembertől az 
iskolában. 

Tanulmányaik megkezdéséhez kívánunk jó egészséget, sok 
sikert és kitartást! 

 

20. jubileum 
 

A 2019/2020 nevelési év márciusában kihirdetett 
veszélyhelyzet miatt sajnos nem valósulhatott meg 
óvodánk 20. jubileumi tanévzáró ünnepsége, ezért 
ebben az újságcikkben szeretnénk felidézni az érintett 
időszak legfontosabb eseményeit. 
 
Két évtizeddel ezelőtt 2000. január 24-én került sor a 
Zalakomári Napköziotthonos Óvoda épületének 
átadására. A korszerű, csillag alakú, 6 csoportot 
magába foglaló és a gyermekek minden igényét 
kielégítő óvoda Bedővári Pál tervei alapján épült fel a 
község középpontjában. Építtetője Zalakomár Község 
Önkormányzata, kivitelezője pedig az Egerszegi Tanép 
Kft. volt. 

Az épület bejáratánál elhelyezett emléktáblára a „2000-
ben a jövőnkért” jelmondat mellé a tervező, építtető és 
kivitelező neve is felkerült. 

2000-től 2011-ig terjedő időszakban Lakner Lajosné 
látta el a vezetői feladatot, 

2011-től pedig Varga Zoltánné lett az óvodavezető.  

Az intézményben az „Együtt az úton…” című saját 
készítésű Pedagógiai Program alapján folyik a 
mindennapi nevelés, oktatás.  

Az elmúlt húsz év folyamán közel 1000 gyermek és 75 
felnőtt kötődött hosszabb-rövidebb ideig az 
intézményhez.  

Az óvodai csoportok száma a gyermeklétszámhoz 
igazodva változott:  

2000-ben 5 csoporttal kezdte meg működését az óvoda. 
A gyermeklétszám folyamatos emelkedése indokolttá 
tette 2006. szeptemberétől a 6. csoport indítását, 2008. 
szeptemberétől pedig szükség lett a 7. csoport 
megnyitására is.  

Ezt követő időszakban a gyermeklétszám csökkenő 
tendenciát mutatott, így 2014. szeptemberében 6, 2016. 
szeptemberétől pedig 5 csoportban fogadtuk a 
gyermekeket. 

2019.09.01-től a fenntartó az indítható óvodai csoportok 
számát 4 csoportban határozta meg. 

Az óvoda épületének korszerűsítése pályázati források 
kihasználásával folyamatosan valósult meg, ezek közül 
a napkollektorok telepítése, részleges ablakcsere az 
emeleti részen, illetve az épület külső hőszigetelése a 
legjelentősebbek.   (folytatás a 4. oldalon) 
 

- bővült a fejlesztőeszközök és játékok sora,  
- kirándulások, rendezvények tették emlékezetesebbé 
a gyermekek óvodában töltött éveit,  
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...mert kertészkedni jó! 
 
 Teendők júliusban 

Gyomtalanítás 
Fontos teendő, mert ha időben nem húzzuk, kapáljuk ki a gyomokat, 
akkor hamar magot érlelnek és szét is szórják azokat. Ezzel pedig 
csak újabb nehéz feladat elé állítanak bennünket, hiszen néhány nap 
és sokszoros gyommennyiséggel állunk majd szemben. 
 
Termés betakarítás 
Nyár derekára a legtöbb zöldség és gyümölcs már érik és elkezdhet-
jük a betakarítást. Ilyenkor célszerű minden érett termést leszedni, 
még akkor is, ha az szemmel láthatóan kukacos, vagy sérült, vagy 
megrágták a csigák. Ha ezeket ott hagyjuk és elkezdenek rothadni, 
számos gombabetegség táptalajául szolgálhatnak. Figyeljünk arra, 
hogy a permetezéseket úgy időzítsük, hogy az eső ne mossa le, amit 
kijuttattunk a növényekre! 

Nyári másodvetés, növényszaporítás 
Már javában szaporíthatjuk tőosztással az évelőinket és a zöld 
dugványozást is megkezdhetjük.  
Érdemes még csemegekukoricát, babot vetni, hiszen ezek folyama-
tosan, ősz végéig hozzák termésüket és betakaríthatóak. Az őszi 
saláta, retek, sárgarépa, cékla, fehérrépa, kelkáposzta és spenót beta-
karításhoz vessük el a magokat július végén, augusztus elején.  
Ugyanígy a kétnyáriak magvetését is megkezdhetjük. Ha már 
virágoknál tartunk, ne feledkezzünk meg az évelők, egynyáriak 
elvirágzó, megszáradó növényi részeinek eltávolításáról sem. 

Öntözés nyáron 
Fontos teendő ebben a hőségben továbbra is a rendszeres és alapos 
öntözés. Enélkül a zöldségeink termése, a virágok, fák, bokrok, 
gyümölcsök mind-mind kárba veszhetnek, nem beszélve az eddig 
bele fektetett rengeteg munkáról!  
                                                                                                (Forrás: Kert Tv) 

20. jubileum                         (folytatás  a 3. oldalról) 

További nyertes pályázatok által:  

- bővült a fejlesztőeszközök és játékok sora,  
- kirándulások, rendezvények tették emlékezetesebbé a 
gyermekek óvodában töltött éveit,  

- továbbképzéseken, műhelymunkákon vehettek részt 
óvodapedagógusaink.  

- 2018. őszén került sor a játszóudvar nagyszabású 
bővítésére (Oxi torony és csúszdái, két körhinta, Manó 
köteles mászóka, fém csúszdás Mamut torony).  

Az óvoda előkertje 2016. őszén újult meg a dolgozók 
aktív közreműködésével. 

Mindig nagy hangsúlyt fektettünk a felzárkóztatásra 
és a tehetséggondozásra. Szakemberek 
(gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus) 
bevonásával biztosítjuk a különleges gondoskodást 
igénylő gyermekek ellátását. Az évek folyamán 
bábozás, kreatív foglalkozás, zene-tánc és 
sportfoglalkozás közül választhattak óvodásaink. 
Pintyőke néptánc fesztiválon, szavaló-, mesemondó-, 
illetve rajzversenyeken előkelő helyezéseket értek el 
az óvodánkat képviselő gyermekek. 

A kulturális programok sem szorultak háttérbe. 
Számos színházi előadás, koncert-, múzeum- és 
könyvtárlátogatás valósult meg. 

Hagyományos óvodai programjaink (Gyertyagyújtó, 
Farsang, Anyák napja, Ballagás) mindig nyitottak a 
szülők számára. 

A környezettudatosság formálását szolgálják a 
világnapok megünneplései, illetve a rendszeresen 
szervezet papírgyűjtési akciók. „Gyermekzsivaj” 
rendezvényünk életre hívásakor a környékbeli óvodák 
népi játékos-táncos bemutatkozása volt. Napjainkra a 
gyermekek igényeinek megfelelően megváltozott a 
program, játékos feladatokat, úgynevezett „próbákat” 
teljesítenek csoportjaink.  

Éves rendszerességgel a Mosolybirodalom alapítvány 
ugráló várral és arcfestési lehetőséggel látogat el 
hozzánk. Az „Egy doboznyi szeretet” kezdeményezés 
jóvoltából már évek óta apró karácsonyi ajándékban 
részesülnek óvodásaink.  

Az emlékezetes pillanatokról készült fotókból 
„IDŐUTAZÁS -  Két évtized fényképeken”című 
kiállítás a jubileumi nevelési év végéig az óvoda 
aulájában tekinthető meg. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, szurkolókat és sportolókat, hogy 
a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület tagjai, évek óta nagy 
segítséget nyújtanak a 
 

FLEXIBIL – TOP ZALAKOMÁR 
 
MLSZ által rendezett bajnoki és kupa labdarúgó mérkőzések bizton-
ságos lebonyolításában. 
 
A mérkőzések sikeres lebonyolítása érdekében ezért a közreműkö-
désért az MLSZ, valamint a Zala Megyei Igazgatósága 2020 évben, 
80.000 Ft támogatásban részesítette a Balatonmagyaródért Polgárőr 
Egyesületet, amely összeget formaruha és üzemanyag költségre 
használja fel. 
 
                              A tájékoztatóban közöltek megértését köszönjük! 
 
                  Gátvölgyi József Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület  elnöke 


