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 Műv.Ház   programok, szakkörök  

                                           3.  oldal 

 

A suliban történt a hónapban 
                                        2. oldal 
 

      Fatelepítés a falunkban                                                                         
                                   2. oldal 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  Erdőtelepítés a szennyvíztelep területén 
 

Állatok világnapja  az 
oviban              4. oldal 
 

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. Önkormányzatunk részére 2019 
évben visszaadott egy korábban Vízmű által a szennyvíz tisztítását 
szolgáló, de az új biológiai szennyvíztisztítás kiépítésével szükségtelenné 
vált 5,9140 ha-os területet. 
 

 

Ezen terület eddig használaton kívül állt, de 
alkalmas volt arra, hogy ott fásítást, 
erdősítést végezzünk. 
Az Önkormányzat így felvette a kapcsolatot 
a Zalaerdő Zrt-vel, és - a Magyar Nemzeti 
Erdőstratégiával összhangban – szakmai 
konzultációt kezdett a terület 
hasznosításáról.  
Ennek eredményeként 2021. évben külön 
közmunka programot indítottunk a terület 
rendezetté tételére, és a fásítás 
megvalósítására. 
Ennek keretében az év folyamán többször 
lekaszáltuk az ingatlant annak érdekében, 
hogy az elburjánzott gyomnövényeket 
visszaszorítsuk. 
Október hónapban a terület teljesen körbe 
lett  kerítve  vadkerítéssel,  hogy  a  jelentős  
 vadlétszám miatt a kiültetendő csemetéket meg tudjuk óvni, munkánk ne hiábavaló legyen. A facsemeték kiültetése a 

napokban történik meg, és reméljük, hogy pár éven belül már egy szép növekedő erdő lesz az eddigi gazos terület helyén. 
 

14 éven felüliek számára! 

Gyerkőc felnőttel érkezhet 
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ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 Eredményesen szerepeltek 

 

Online konferencia 
megyénk természetes 

vizeiről 
 

A Somssich Antal Általános Iskola tanulói 
közül 40 tanuló ( 7.-8. osztályosok) részese 
lehetett egy online konferenciának, melyben 
megyénk felszíni- és felszín alatti vizeinek 
vizsgálati eredményeiről, vizsgálati 
módszerekről hallhattak az érdeklődők. 
2021. októbe 19.-én került megrendezésre a 
találkozó.  
„ Felszíni- és felszín alatti vizek monitorozása 
Medimurje és Zala megyében” című projekt 
keretei között, Magyarország-Horvátország 
együttműködésével a Pannon Egyetem Soós 
Ernő Kutató-Fejlesztő Központ szervezése 
segítségével jöhetett létre a konferencia. Az 
előadások magyar- és horvát nyelven 
hangzottak el. 
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink ismerjék a 
megyénkben található természetes vizeink 
helyzetét, mivel a Föld vízkészlete egyre fogy, 
így nagyon fontos, hogy vigyázzunk 
környezetünkre, hogy meg tudjuk óvni a 
felszíni- és felszín alatti vizeink tisztaságát. 
 

 

Októberben szép eredményeket értek el tanulóink, akik részt vettek a 
„Szép Zalában születtem” területi népdaléneklési versenyen:  
Szólóban: 
Lakatos Alexandra 2.o. – ezüst minősítés (felkészítő: Tóth Pajor 
Szabolcsné) 
Baranyai Zoé Lia 3.a – arany minősítés (felkészítő: Bódis Balázs) 
Kovács Kamilla Mária 4.b – arany minősítés (felkészítő: Bódis 
Balázs) 
Bogdán Nikolett 5.a – arany minősítés (felkészítő: Bódis Balázs) 
Bogdán Tamás 8.a – arany minősítés (felkészítő: Tóth-Pajor 
Szabolcsné) 
Kisegyüttes: 
Baranyai Zoé, Horváth Szonja, Bogdán Jázmin, Horváth Roxána – 
arany minősítés 
(felkészítő: Bódis Balázs) 
Bogdán Hermina, Bogdán Tibor – arany minősítés (felkészítő: 
Saffer Szilvia) 
 

 
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ         2021. december 06. 18,00 óra   
 Jön a Mikulás 

A Mikulásország Társulat előadása 
Pukedli és Nokedli, a két rosszcsont Krampusz meg akarja szerezni a 

Mikulás ajándékait. Az erdő állatai és a Jégmadár a Mikulás segítségére sietnek. 
A Mikulást gyerekekkel csapdát állítanak a rossz Krampuszok leleplezésére. 

Az ismert, megzenésített mikulás-dalok interaktív játékká változtatják a kalandos 
történetet a látványos, hófödte erdei környezetben, s végül mindenki elnyeri 

jutalmát, a Krampuszok a virgácsot, a többiek az ajándékokat. 
  

Az előadás  ingyenesen látogatható!                                                  ( A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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Következő Margaréta Móka foglalkozások 
ideje: 2021. november 16. 10,00 óra 

           2021. november 30. 10,00 óra 

Az önkormányzat a pedagógus díjazását teljes  

mértékben átvállalja! 

 

MŰVELŐDÉSI HÁZ     KÖZELGŐ  PROGRAMOK   
 

A szakkörökre jelentkezni lehet a 
Művelődési Ház nyitvatartási idejében 

2021. november 17-től 

14 éven felüliek számára! 

Gyerkőc felnőttel érkezhet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Impresszum - Komári Hírmondó Az önkormányzat hivatalos 

havilapja 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. (tel.: 93/386-017, 

 e-mail: info@zalakomar.hu) 
Felelős kiadó:  Csárdi Tamás polgármester (e-mail: polgarmester@zalakomar.hu) 
Felelős szerkesztő:  Lendvay Lászlóné (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu) 
Szerkeszti:  Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, a Zalakomári Művelődési Ház,  

                                a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Zalakomári Óvoda,és a Somssich Antal Általános Iskola 
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ÓVODAI ESEMÉNYEK 
 

Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 
Néhány fagytűrő növény még előfordul a 
kertben, rukkola, mángold és kelfajták még 
szedhetők. Ilyenkor érik a naspolya is, amikor a 
fagyok már jól megcsípték.  

Novemberben ne maradjon el a gyümölcsfák 
őszi lemosó permetezése bő lével, szinte ázta-
tó, ágfürösztéssel permetezzük a fákat ősszel. De 
ne feledjük, ez nem mentesít, majd a tél végi, 
kora tavaszi permetezéstől sem., E két takarító 
permetezéssel sokszor néhány évközi kezelést is 
megtakaríthatunk. A készítmények közül pedig 
réz és kén kombinációt érdemes választani, va-
lamilyen tapadásfokozó adalékkal, vagy kész 
gyári olajos formulában.  

Ha vannak cserépben nevelt növényeink, amik 
átvészelik a telet, érdemes a kaspók alá tenni 
néhány téglát. A felesleges víz így nem áll meg 
a növény alatt, hanem elszivárog a tégla repedé-
sein keresztül. Ez védheti meg növényünket a 
teljes átnedvesedéstől. 

 Érdemes folytatni a levelek gyűjtését. Azokon a 
területeken, ahol már összeszedtük az avart és 
az ágakat, érdemes még egyszer átgereblyézni, 
hogy frissüljön a föld. Fontos, hogy ne égessük 
a növényi hulladékot, mindig tartsuk szem előtt 
az aktuális tűzgyújtási tilalmakat és szabályo-
kat. 

Lassan elő lehet készíteni a madáretetőket is, 
hogy a kis kerti barátaink télen is megfordulja-
nak nálunk. 

 

 

Állatok világnapja október 04. 
 

Az egész világon megemlékeznek erről az alkalomról Assisi Szent 
Ferenc, az állatok védőszentje napján tartjuk. Ez a nap tisztelgés 
előtte, mivel azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körül 
vesz bennünket, legyen az élő vagy élettelen.  
Az állatok világnapjának alapelve, hogy az álatok boldogabbá teszik 
életünket. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot 
erősítse, valamint felhívja a figyelmet  
az együttélés fontosságára. 
Ennek tükrében is szeretnénk gyermekeinket az állatok szeretetére, 
tiszteletére, védelmére nevelni. Az idei évben megrendezésre került 
óvodánkban az „állatok hete”, amely során az óvodai csoportok, 
óvónénik vezetésével egy héten keresztül különböző tevékenységek 
által foglalkoztak a témával.  
Egyik csoportszobánkban összegyűjtött plüssök segítségével „mini 
állatkertet” rendeztünk be, melyet a csoportok tetszés szerint több 
alkalommal is felkereshettek. Itt jól tudták hasznosítani a szerzett 
ismereteiket. Az élményt dzsungel hangokkal igyekeztünk fokozni.  
Bízunk benne, hogy sikerült maradandó emléket biztosítani, és 
megalapozni a „jövő emberének” gondolkodás módját. 
 

 


