
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemutatkozik Zalakomárban: 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Háza  
 

 

esetleg álláshirdetések utáni 
keresésben van szükségük 
segítségre. 

Jelenlét Házunk alapszolgáltatásai 
között szerepel a tisztálkodási 
lehetőség biztosítása is.  Mindezek 
mellett meg- nyitottuk Mosó 
Komár mosodáját is azoknak, aki 
ezt más módon nem tudják 
megoldani, mosási lehetőséget is 
biztosítunk. A vírushelyzetre való 
tekintettel Jelenlét Házunkban 
folyamatos a fertőtlenítés, a 
programok során kötelező maszk 
viseléssel, folyamatos kézmosással 
és kézfertőtlenítő használatával 
vigyázunk a magunk és egymás 
egészségére. 
Könyvcimbora felhívásunk egyre 
több gyermeket ér el, szorgosan 
gyűlnek a díszek a fa 
könyvjelzőkre. Az őszi szünet 
rendkívül tartalmasan telt, minden 
korosztály megtalálta a neki 
leginkább megfelelő programot. A 
gyermekek az ingyenes internet 
elérés segítségével elkészítették 
házi feladataikat és gyakorolhattak 
is. Rengeteget játszottunk, a 
kreatív foglalkozások alkalmával 
denevért reptettünk, pörgettyűt és 
beton tököt készítettünk, a 
pajtában moziztunk és bábszínházi 
előadást néztünk.  

Jelenlét Pont 

 

Jelenlét Ház Zalakomárban                
1. oldal 
 

Megújult az óvodakert 
3.  oldal 
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Örömmel tudatjuk, hogy az 
országosan már több helyen 
elindult felzárkózó települések 
program Zalakomárban is 
megkezdte működését. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat a nyár 
utolsó hetében nyitotta meg 
közösségi házát az Árpád utca 85. 
szám alatt. Rengeteg ötlettel és 
elképzeléssel vágtunk neki a 
munkának. A Jelenlét Házban a 
falu lakosságának biztosítunk 
különböző szolgáltatásokat, 
gyermek és ifjúsági programokat. 
Szeptember hónaptól kezdve több 
területen is igyekszünk segítséget 
nyújtani, különböző 
problémákkal keres fel minket a 
felnőtt lakosság is. 

A Jelenlét Házban minden nap 
cseperedő foglalkozással és baba 
mama klubbal várjuk a 
kisgyermekes családokat és 
várandós kismamákat. 
Lehetőséget biztosítunk a 
környékbeli kamaszoknak, hogy 
kialakítsák és működtessék saját 
klubhelyiségüket. Ezen kívül 
elindult JÁK klubunk is (Jelenlét 
Álláskereső Klub), amely minden 
héten csütörtökön várja azokat a 
lakosokat, akiknek a munkába 
álláshoz szükséges 
dokumentumok 
összekészítésében, interjúra való 
felkészülésben, önéletrajz írásban, 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  

Iskolai megemlékezés                          
2. oldal 
 

Ismét veszélyhelyzet!                         
4. oldal 
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ISKOLAI ESEMÉNYEK 
Megemlékezés 
október 23-ról 

 Idén október 22-én emlékeztünk 
meg iskolánkban az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
hőseiről.  
A hagyományoktól eltérően a 
megemlékezés osztálykeretben 
történt, hiszen a járványhelyzet 
miatt nem tarthattunk közös iskolai 
ünneplést.  
Így az előre elkészített műsort, 
amelyben a 8. osztályosok 
szerepeltek az évfolyamok videó 
felvételen tekintették meg a saját 
tantermükben. Az összeállítást a 
diákok műsorán kívül film 
bejátszások, eredeti 
dokumentumfelvételek és 
zeneszámok is színesítették. 
A tanulókat felkészítette: Pásztorné 
Böjti Lívia és Bedenek Gábor 
osztályfőnökök.   
A felvételeket készítette és a műsort 
szerkesztette: Bedenek Gábor.  
 

Gazdára talált a torta 

 Az előző tanévben újságvásárlási versenyt hírdetett a Suli Magazin, 
amely sajnos a járványhelyzet miatt a tanév végén nem került 
lezárásra. 
Az elmúlt hónaban összesítettük az eredményeket, amelyek alapján 
tavaly a 7.b osztály vasárolt legtöbb példányt az iskolaújságból, igy 
ők nyerték a fődíjat, a tortát.  
Második helyezett lett a 8.a, az alsósoknál pedig 2. a-sok vasároltak 
legtöbbet. Mindkét osztály jutalomban részesült. 
 

Állatok világnapja 
 Október 4-én ünneplik meg 
világszerte az állatok világnapját, 
mivel Assisi Szent Ferenc az állatok és 
a természet védőszentje az említett 
napon hunyt el.  
Az állatok világnapjáról óvodánkban 
mi is minden nevelési évben 
megemlékezünk. Idén ősszel a 
járványügyi helyzet miatt sajnos nem 
lehetett állatsimogatót szervezni, ezért 
rendhagyó módon egy mini állatkertet 
valósítottunk meg a tornaszobában, 
melynek lakói plüssállatok voltak. 
Október első hetében az óvodai 
foglalkozások is az állatok témakört 
ölelték fel.  
 
 

Számos mondókát, verset, éneket tanultak a gyerekek, illetve 
állatos képeket színeztek, melyek a későbbiekben a „belépőt” 
jelentették az állatkertbe. 
A tornaszobába lépve plüsskutyák fogadták a látogatókat, 
majd a háziállatokból kialakított részen nyulak, bárányok, 
tehenek és lovak voltak elhelyezve kis karámokban. A 
mennyezetről lelógó karikákból kíváncsi majmok figyeltek. 
Rajtuk kívül még helyet kapott az állatkertünkben: mókus, 
sün, macska, egér, bagoly és papagáj is. Természetesen nem 
hiányozhatott az oroszlán, elefánt, szarvas, barnamedve és a 
hüllők sem.  
A  vizes  blokkban  megtalálható  volt  még:  jegesmedve,  
pingvin,  fóka,  teknősbéka,  delfin,  halak  és  krokodil  is.  
Egy CD – ről folyamatosan állathangok szóltak, melyeket 
óvodásaink nagyon ügyesen felismertek. 
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ÁLOMBÓL VALÓSÁG: ÓVODAKERT SZÜLETETT! 
 Intézményünkben folyamatosan keressük azokat 
a lehetőségeket, amelyekkel az óvodánkba járó 
gyermekek mindennapjai gazdagabbá, színesebbé 
tehetőek. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek 
megismerjék a környezetben zajló folyamatokat, az 
ok-okozati összefüggéseket, a kerti munka örömét 
és hasznosságát. Meghatározónak tartjuk a 
sokoldalú tapasztalatszerzést, hiszen „csak arra 
tudunk vigyázni, azt tudjuk védeni, amit igazán 
ismerünk, szeretünk”. Megszületett a gondolat a 
fejünkben, hogy óvodakert létrehozásával, az ott 
folyó tevékenységekkel, közös programokkal mind a 
gyermekek, mind a szülők esetében pozitív érzelmi 
viszonyulás alakulhatna ki az őket körülvevő  

Szeretnénk, hogy hosszú távon is fenntartható legyen a 
most kialakított óvodakertünk, a gyermekeket szeretnénk 

megismertetni a komposztálás folyamatával, annak 
hasznával, valamint az ott található élőlényekkel. 

Későbbiekben, anyagi lehetőségeink függvényében 
szeretnénk gyümölcsaszalót beszerezni, ezzel is 

gazdagítani gyümölcsnapjaink kínálatát. Gyógynövény- 
és fűszercsigában nevelt növényeinket felhasználva, 

megismertetjük gyermekeinket a gyógyteák jótékony 
hatásaival (Citromfű, Kamilla, Zsálya…stb) Tervezzük 

még különféle rovarok, madarak becsalogatását 
kertünkbe, számukra kedvező feltételek megteremtésével. 
Hosszabb távú céljaink között szerepel, hogy a gyermekek 
és szüleik szemléletét formáljuk az által, hogy a természeti 

erőforrások kíméletére, azokkal való takarékosságra 
neveljük őket. Szeretnénk elérni, hogy az óvodakertben 

végzett sokszínű tevékenység révén óvodásaink váljanak 
képessé az élet csodájának a felfedezésére, annak 

tiszteletére, szeretetére. 
Köszönjük támogatóinknak az eddigi segítséget! 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Támogatási lehetőségeket kerestünk. Az 
Iskolakertekért Alapítvány által felkínált lehetőséggel 

élve pályázatot nyújtottunk be, mely sikeresnek 
bizonyult. A nyertes pályázat keretében eszközöket 

kaptunk a megvalósításhoz. További támogatóink 
voltak a kert kialakításában: Zalakomár 

Önkormányzata, Zalaerdő Zrt., illetve pár egyéni 
vállalkozót sikerült megkeresnünk. A munkálatok 

során, amiben tudtuk, segítségül hívtuk a 
gyermekeket is, hiszen ezzel erősítjük 

fontosságtudatukat, valamint a közösen készített kert 
nagyobb értéket képvisel számukra, jobban a 

sajátjuknak érzik majd. Szorgalmasan festették 
használt étolajjal a fa-körcikkeket, homokot és apró 

 

természettudományos, társas…stb). Megszületett a 
fejünkben a terv, melyhez az óvoda épületének 
alaprajza adta az ötletet. Intézményünk 
középpontjában egy tágas aula helyezkedik el 
(fűszercsiga), innen sugár alakban nyílnak a 
csoportszobák (magaságyások). Ezt a formát adja 
vissza a kertünk látványa. 
A kert adta lehetőségek gazdag tárházát kiegészítve, 
a kerti utakra mezítlábas érzékelő ösvényeket 
álmodtunk meg, melyeket a meleg hónapokban 
további fejlesztési lehetőségként használhatunk. 
Igyekeztünk erre a célra különböző textúrájú 
anyagokat felhasználni, így kapott helyet 
kertünkben a tégla, apró kavics, fenyőmulcs, nagy 
szemű folyami kavics, homok, fa-körcikkek. Ezt a 
lehetőséget tovább gazdagítják a kertbe vezető 
„lépőkövek”. A nagy alakú fa- körcikkek lerakásával 
az érdeklődők kertbe csalogatásán kívül az volt a 
célunk, hogy azokat a gyerekek ugróiskolaként is 
használhassák. 

természeti 
környezet iránt, 
illetve a különböző 
tevékenységeken 
keresztül 
(komposztálás, 
csapadékvíz 
hasznosítás, bio 
kertészkedés) 
megalapozódhat-
nak bennük a 
környezettudatos 
magatartásformák, 
fejlődhetnek a 
gyermekek 
kompetenciái 
(anyanyelvi, 
matematikai,  

 

kavicsot hordtak 
kis vödrökben a 
kerti utakra. Az 

elkészült 
ágyásokban 

elvégezték az őszi 
veteményezést. A 

pályázat útján 
kapott 

fokhagymát, 
vöröshagymát 

ültették el, illetve 
őszi salátát 

palántáltak és 
öntöztek. Mit 

szeretnénk 
megvalósítani a 

továbbiakban? 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

...mert kertészkedni jó! 
 
 Menjünk a kertbe! 

Németh Zoltán jegyzete 

November időjárása többnyire felhős esős párás 
csapadékos. A hónap második felében kemény fagyokra 
is számíthatunk. A még kint lévő terméseket gyűjtsük 
be, kivéve a bimbós kelt ami jól tűri a téli hideget. 

Cserepes növényeinket a leandert, pálmát, muskátlit 
tegyük világos, fagymentes helyre. Gyümölcsfát, cserjét, 
díszfát, még ültethetünk. Oszlopos termetű fenyők tuják 
ágait alulról felfelé haladva kössük össze, hogy a hó ne 
nyomja szét. A fák törzsét műanyag, vagy dróthálóval 
esetleg náddal kössük össze hogy megvédjük a 
nyulaktól, őzektől. A tárolóhelyiségben a gyümölcsöt 
hetente ellenőrizzük és távolítsuk el a romlásnak indult 
darabokat. Víztelenítsük a kerti csapokat! 
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Köszönjük a lakosság munkáját! 
 

Az elmúlt időszak nagyobb intenzitású esőzései 
rámutattak arra, hogy a községünkben a vízelvezető 
árkok és átereszek állapota több helyen nem 
megfelelő, nagyobb csapadékmennyiség esetén nem 
biztosítják az esővíz zavartalan elfolyását. Egyes 
helyeken az átereszek teljesen el vannak tömődve.  
A probléma megoldása érdekében a szeptemberi 
lapszámban megjelent egy felhívás az 
árokszakaszok, illetve az ingatlan megközelítését 
biztosító átereszek tisztítása tárgyában.  
A határidőként megszabott szeptember 10-ét 
követően munkatársaink örömmel tapasztalták, 
hogy a település nagy részén a lakók elvégezték a 
munkát, így ezen árkok- és átereszek ismét 
alkalmasak feladatuk betöltésére. Azon 
ingatlanokat, ahol a szükséges cselekményt nem 
végezték el, hivatalunk a jövőben ellenőrizni fogja 
és a szükséges lépéseket meg fogjuk tenni.   

Mindenkinek köszönjük a munkáját! 
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 Napköziotthonos Óvoda és a Somssich Antal Általános Iskola 

A „START Mezőgazdasági” című program keretében 
november hónapban megtörténik a Komárvárosi és 
Kiskomáromi Temetőkben a kerítés mellé ciprus sövény 
telepítése.  A Komárvárosi Temetőben a megkezdett 
sövényültetést folytatjuk a befejezetlen északi, valamint a 
nyugati és déli oldalon. A déli oldalon ehhez kivágjuk az 
elöregedett tuja fákat. 
Ezzel a temető teljesen körbe lesz ültetve, kivéve a keleti 
oldalon lévő kerítés mellett. 
A Kiskomáromi Temetőben a szélnek fokozottan kitett 
nyugati északi és keleti oldalán történik meg a sövény 
ültetése. 

 

 

 
 

FÁSÍTÁS A TEMETŐKBEN 

Magyarország kormánya veszélyhelyzetet és rend-
kívüli jogrendet hirdetett a koronavírus terjedése 
miatt. Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke 
az alábbi intézkedéseket jelentette be, melyek 2020. 
november 11-től léptek életbe: 
• este 8 és hajnal 5 között kijárási tilalom lesz, fel-
mentést csak a munkába menők, a munkából jövők 
kapnak, illetve rendkívüli esetekben adható ilyen 
igazolás  
• minden gyülekezés tilos 
• az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehet-
séges 
• általános rendezvénytilalom lép életbe  
• családi összejöveteleken, magánrenhdezvényeken 
legfeljebb 10-en vehetnek részt 
• a felsőoktatás csak online formában működhet, az 
egyetemi kollégiumokat bezárják 
• a középiskolák 8 évfolyamai felett online oktatás 
lép életbe 
• a bölcsődék, óvodák és általános iskolák 14 év 
alattiak számára nyitva maradnak 
• a kórházi dolgozókat, a bölcsődei, óvodai, iskolai 
dolgozókat hetente tesztelik 
• esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az 
egyházi és a polgári szertartásokon a tanúk, a szü-
lők és a testvérek vehetnek részt  
• a temetéseken legfeljebb csak 50 ember vehet 
részt 
• a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet 
megrendezni  
• az amatőr csapatsport tilos 
• szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de 
az amatőr csapatsport tilos  
• a szabadidős létesítményeket, színházakat, múze-
umokat, állatkerteket zárva kell tartani  

VESZÉLYHELYZET! 
• a temetéseken legfeljebb csak 50 ember vehet részt 
• a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megren-
dezni  
• az amatőr csapatsport tilos 
• szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az 
amatőr csapatsport tilos  
• a szabadidős létesítményeket, színházakat, múzeumokat, 
állatkerteket zárva kell tartani  
• a szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogad-
hatnak, turistákat nem. 

KÉRJÜK OLVASSA EL KÜLÖN 
TÁJÉKOZTATÓNKAT IS! 

 


