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Lakhatási támogatás 
 

2022. január 1-től újra igényelhető az 
önkormányzattól lakhatási támogatás. Az 
ellátás 2022. december 31 napjáig állapítható meg, 
2000, 3000 és 4000 forint havi összegben, a család 
jövedelme alapján. 

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők 
Zalakomár nagyközség honlapjáról. 
A kérelmeket a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez lehet eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben, 2021. december 15.-től. 
Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a támogatást 
kizárólag az a személy igényelheti, aki az áram-, víz- 
vagy gázszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban 
áll. További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 
Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda, Tel: 00 (36 93) 386-
017/ 16 mellék, e-mail: info@zalakomar.hu 
 

 

                     Egy év az ovikertben   

                                           3.  oldal 

 

                    Drón a Mosó felett 
                                        2. oldal 
 

Egészségnevelési verseny a  
suliban                     2. oldal 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  

    Étkezési támogatás     
                         4. oldal 
 

Magyar Falu Pályázatokat 
nyertünk 

Önkormányzatunk Magyar Falu Program 
keretében két sikeres pályázott is elkönyvelhet, 
melyek mindegyike 100%-os támogatottságú. Óvodánk 
ablakainak cseréjére 10,1 millió forintot fordíthatunk. A 
projekt során összesen 93 db ablak kerül kicserélésre, 2022. 
elején. Emellett a közterületek gondozására nyertünk közel 
3,2 millió forintot, melyből egy fűnyíró traktort vásároltunk. 

 

 
 

Az új fűnyíró 
eszköz november 
végén megérkezett 
önkormányzatunk 
telephelyére. 

 
Csárdi Tamás 
polgármester átveszi 
az új fűnyírót 



 

 

 

  

 

 

  

         

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 

Eredményesen 
szerepelt 

 
Körzeti egészségnevelési verseny 

 

Pataknap! Irány a Mosó! 

 Iskolánkban már több éves hagyománya van a pataknap megrendezésének, 
melyet ebben a tanévben több szakaszban szerveztünk meg. 

A BISEL versenyre ebben az évben is két csapattal neveztünk, melynek 
fontos része a falunk határában csörgedező Mosó vízvizsgálata.  

A pataknap megrendezésével a célunk, hogy minél jobban megismerhessék a 
gyerekek a patakunk növény- és állatvilágát. 

Az érdeklődő 7. és 8. osztályos tanulókkal november 17-én elsétáltunk az 
iskolától 3 km-re lévő patakszakaszhoz, ahol légi felvételeket készítettünk a 
patak olyan szakasziról, ahová nem tudtunk eljutni, így újabb 
információkhoz jutottunk. 

A fényképek elkészítésében az iskola drónja nyújtott segítséget. A 
légijárművet most próbáltuk ki először, a diákok nagy érdeklődéssel figyelték 
hogyan emelkedik a magasba és manőverezik a levegőben. 

A drónt iskolánk pedagógusa Fábián András irányította, felügyelte. Nagyon 
jól telt a délutánunk. Élményekkel gazdagon tértünk vissza az iskolába. 

A pataknap következő szakaszában az elkészült képek kerülnek bemutatásra. 

Könyvtár - suli 
 

Mezei futás megyei 
verseny IV. korcsoport: 
5. hely: Szolnok Márk 7.a   
7. hely: Horváth Kristóf 6.a  
Terem labdarúgás  
IV. korcsoport 
Nagykanizsa 
városkörnyék: 
2.hely: Somssich Antal 
Általános Iskola  
A csapat tagjai: Andrasek 
Ervin; Horváth Zalán; 
Horváth József; Bogdán 
Dénes; Bogdán László; 
Horváth Máté; Pleyer 
Shimshon; Bogdán Lajos; 
Bogdán Tamás  
Felkészítő: Szakáll Tibor; 
Piecs Adrienn 
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Idén november 10-én került megrendezésre körzeti egészségnevelési 
versenyünk, az egészséges életmód jegyében.  
A versenyen öt iskola csapata képviseltette magát. Miháld, Zalaapáti, 
Galambok, Zalakaros és Zalakomár alsó tagozatos tanulói, játékos feladatok 
segítségével mérték össze tudásukat és szereztek hasznos ismereteket az 
egészséges életmód témakörében.  
Eredmények: Első helyen a miháldi, második helyen a zalakomári, 
harmadik helyen a zalakarosi csapat végzett. 
A zalakomári csapat tagjai: Szalai Anna 1.a; Kancsó Boglárka 2.o.; Pfeifer 
Kiara 3.a; Leah Pleyer 4.b 
Felkészítő: Tóth-Pajor Szabolcsné; Bedő Dániel 
A legjobban teljesítő csapatok oklevélben és tárgyjutalomban részesültek. 

A Nagykanizsán rendezett „Your 

Song” országos énekversenyen mini 

kategóriában  

Baranyai Zoé Lia 3.a osztályos tanuló 

külön díjat kapott. 

Felkészítő: Bódis Balázs 

 

 

Novemberben egy pályázat megnyerésével iskolánk 20 tanulója részt 
vehetett a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár által szervezett 
könyvtársuli programban. Az egyhetes rendezvényen változatos feladatokat 
kaptak a tanulók: 

Az első napokban kutatómunkát végezhettek a könyvtárban Zalakomár 
történetéről. Így tudták meg többek között azt is, hogy Kodály Zoltán is járt 
Kiskomáromban, ahol népdalokat gyűjtött. Másnap a tanulók 
megtekintették a könyvtár raktárát. 

Az utolsó két napon pedig a Kanizsa TV-be látogattak, ahol megmutatták 
nekik azt is, hogy hogyan lehet használni a kamerát, hogyan készül a 
híradó, és bevezettek őket az interjúkészítés rejtelmeibe is. 

  

 

Sporteredmények 
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ÓVODAI ESEMÉNYEK 
 

MÁRTON NAP 

November 11.-e Szent Márton napja. Hosszú évek 
óta megemlékezünk erről a jeles napról óvodánkban is. 
Hagyománnyá vált Méhecske csoportunkban, hogy a 
libás játékokon kívül ezen a napon útra kelünk és 
„szeretetsüteménnyel” lepjük meg az óvoda közelében 
élőket. Honnan is ered, illetve mit szimbolizál a 
szeretetsütemény gondolata? 

Egyszer régen, nagyon régen történt, hogy Márton, aki 
akkor még katona volt, egy fázó öreg koldussal 
találkozott. A jóságáról, jó szívéről híres Márton nem 
gondolkodott sokat, levette válláról köpenyét, 
kettévágta kardjával, s felét a szegény fázó embernek 
adta. A később püspökké választott Szent Márton 
cselekedetét, szeretetét, az „adni jó” érzését 
szimbolizálja a „szeretetsütemény”. Óvodai nevelésünk 
szerves részét képezi ezen érzések elültetése, 
megerősítése kisgyermekeink szívében. 

 

Sajnos az elmúlt évhez hasonlóan az idén sem tudtunk 
útnak indulni a gyerekekkel a fokozódó járványhelyzet 
miatt. Így a csoportban egymást ajándékozták meg 
gyermekeink a süteménnyel, hogy felelevenítsük Szent 
Márton legendáját. 

Az „adni jó” érzés megélésén kívül jelzésértékű volt 
számunkra, hogy ki-kinek adta a süteményét és ki mennyi 
süteményt kapott. Megtudhattuk kinek van szüksége 
megsegítésre a barátkozás, az elfogadtatás terén. 
Elmeséltük a gyerekeknek Szent Márton legendáját, 
beszélgettünk arról, miért is jó dolog másoknak segíteni. 

A képek alapján történő mesélés által fejlődött 
emlékezetük, gondolkodásuk, beszédalkotásuk, 
gyarapodott szókincsük. Libás énekes játékok, mondókák 
további vidámságot hoztak a délelőttünkbe.  

 

Ősztől őszig, kerek esztendő a „Kisvakond Óvodakertben” 

 

2021. december                           3 

 

Óvodánkban szalad az idő! Nemcsak kisgyermekeink 
nőttek meg, de óvodakertünk növényei is szépen 
fejlődtek. Hihetetlen, hogy már egy év telt el, amióta 
hírt adtunk „Kisvakond Óvodakertünk” elkészültéről és 
most a bőséges betakarításról is beszámolhatunk. 
Intézményünk apraja-nagyja gondozta a 
magaságyásokban fejlődő növényeket. A nyári nagy 
melegben jó móka volt a csapadékvíz gyűjtőből kis 
kannákkal hordani az öntöző vizet a paprika és 
paradicsom palántáknak, a szomjazó céklának, 
cukkíninek, töknek, babnak és borsónak, a fűszercsiga 
növényeinek és a védelemként ültetett bársonyvirágnak.  
A gondoskodás meghozta gyümölcsét. Legelőször a 
borsót szedhettük le és kóstolhattuk nyersen, melyet 
kiegészítésként adtuk a délelőtti gyümölcs mellé.  Az itt 
termett fokhagymából készített koszorú még a kanizsai 
piacon is megállta volna a helyét. A paprika és 
paradicsom is bőséges termést hozott. Nagy örömmel 
szedték a Méhecske és Pillangó csoportosok. Nagyon 
büszkék voltak arra, hogy ők gondoskodtak a 
növényekről palántakoruk óta. A cukkíni olyan 
bőségesen termett, hogy a családoknak is tudtunk belőle 
hazaküldeni. Jöttek is a visszajelzések arról, hogy mit 
készített belőle otthon. A cékla is nagyra nőtt és volt, 
amit csak nehezen tudtunk kihúzni, ugyanúgy, mint a 
répa mesében. Megszámoltuk, és igazságosan 
elosztottuk, majd kis szekéren húztuk el a csoportok 
teraszára. Minden csoport megkóstolhatta ezt a 
vitaminban gazdag, egészséges zöldséget is. 

 
 
 

Az őszi munkálatok ezzel még nem értek véget, hiszen 
gondoltunk a jövő esztendőre is, és salátát palántáltunk, 
valamint áttelelő vöröshagymát és saját fokhagymát 
duggattunk a szépen előkészített ágyásokba. A szorgos 
kezek most sem pihennek meg, habár a természet lassan 
álomba szenderül.  

 

Hamarosan elvetjük a Luca búzát, hogy megtudjuk, vajon 
mit ígér a következő esztendő? 
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 a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Zalakomári Óvoda, és a Somssich Antal Általános Iskola 

Ez az hónap, amikor még találni néhány finomságot a kertben. 
A káposzta félékben az első fagyok megérkezésével cukrosodás 
indul el, amitől ízletessé válnak ezek a zöldségek ilyenkor már 
felszedhetők és vihetők a konyhába. 
A kelbimbó elsárgult leveleit szedjük le és gyűjtsük össze, mert 
gombás fertőzések telepedhetnek meg rajtuk, amelyek lehullva 
visszafertőzhetik a talajt. 
Az elkövetkező időszakban végezhetünk téli ásást, amikor is 
beforgathatjuk a szerves anyagokat a talajba, majd a téli fagy 
elvégzi a munkáját és tavaszra porhanyós, előkészített ágyás fog 
várni bennünket. 
A bokrok és a fák kérgén és ágain a piros héjbibircs terjedését úgy 
akadályozhatjuk meg, ha kivágjuk a gombával megfertőzött 
ágakat. 
A ház körüli darázsfészkeket most veszélymentesen 
eltávolíthatjuk. 
Amint megérkezik, a hideg időjárás töltsük fel az etetőket és 
kezdjük el madáretetést. 
Fagymentes időben foglalkozhatunk a díszfák és cserjék 
metszésével. Vágjuk le az elnyílt virágzó hajtásvégeket, 
rózsahajtásokat. 
Boldog új évet és szépséges kerti pillanatokat kívánok nektek az 

ünnepek idejére is! 

 

 

 

Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 
Tisztelt Lakosság! 

A gyermekek étkezési támogatása 

2022. január 1. napjától legfeljebb 2022. 

december 31. napjáig az 

alábbi jogosultsági feltételek 

teljesülése mellett kerülhet 

megállapításra: 

A rendelet. 13. § (1) bekezdése alapján: 
„Települési támogatásként étkezési 
támogatásban részesíthető az a 
zalakomári állandó lakóhellyel 
rendelkező és életvitelszerűen 
Zalakomárban élő óvodába és 
általános iskolába járó gyermek, aki 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre nem jogosult és a 
család tagjai egyikének sincs 
vagyona, részükre az önkormányzata 
gyermekétkezési térítési díjat 100%-
ban átvállalja.” 

A kérelem benyújtásához mellékletek 
csatolására (pl. munkáltatói igazolásra) 
nincs szükség, a család jövedelmi 
helyzetét a hatóság nem vizsgálja. A 
kérelem elbírálása során egyetlen 
mérvadó tény, a vagyon megléte. A 
vagyon fogalmát a Gyvt. határozza meg, 
mely szerint akkor tekinthető vagyonnak 
egy hasznosítható ingatlan/gépjármű, ha 
annak egy főre jutó értéke az 570.000 Ft-
ot vagy az 1.995.000 Ft-ot eléri. 

A kérelmeket a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal igazgatási 
ügyintézőjéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben, 2021. december 
15.-től. További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. 
iroda tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék, e-
mail: gyamugy@zalakomar.hu 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Étkezési támogatás 


