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                            Ünnep az oviban  

                            3.  oldal 

 

       Természetismeret a suliban 
       2. oldal 
 

Induló szakkörök a Műv. házban 
2. oldal 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  Mező- és erdőgazdasági hasznosítású 
földek adásvételi és haszonbérleti 
szerződéseinek hatósági jóváhagyási 
eljárása 

Január a kertben                         
4. oldal 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. január 1-jétől változott 
a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek adásvételi 
és haszonbérleti szerződéseinek hatósági jóváhagyási 
eljárása.  
Azon hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződések 
esetében, amelyeknél helye van az elővásárlási, illetve 
előhaszonbérleti jog gyakorlásának, a feleknek nem a 
jegyző, hanem a mezőgazdasági igazgatási szerv, azaz a 
Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya 
(8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) felé kell 
benyújtaniuk a megkötött szerződést. 
A hatósági jóváhagyáshoz nem kötött szerződések 
esetében továbbra is marad az eredeti eljárásrend, vagyis 
a felek közvetlenül a területileg illetékes jegyzőhöz 
küldik meg a szerződés közzétételére irányuló kérelmet. 
 

Bővebb tájékoztatást az eljárásról 
https://www.kormanyhivatal.hu/.../2022-januar-1-
jetol...  
honlapon olvashatnak. 
 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirek/2022-januar-1-jetol-valtoztak-a-foldforgalmi-szabalyok?fbclid=IwAR2EG9wDm-QXOrdBM9bsO6lKZ4XPqCxainPBBW0K8lk0quVLXfvInut7I9k
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirek/2022-januar-1-jetol-valtoztak-a-foldforgalmi-szabalyok?fbclid=IwAR2EG9wDm-QXOrdBM9bsO6lKZ4XPqCxainPBBW0K8lk0quVLXfvInut7I9k


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

2                                                                                                                                                  2022. január 

                                                                                     2  

ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 

Csodák a lombikban 

Iskolánkba 2021. december 14-én a Pannon 
Egyetem – Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központ 
jóvoltából Mobillabor érkezett, amelynek 
köszönhetően érdekes programban vehettek részt 
felsős tanulóink. 
A rendezvény célja a természetismereti tárgyak – 
elsősorban a kémia - népszerűsítése volt, ezért a 
Szabó Szabolcs Alapítvány kezdeményezésére, az 
országban minél több gyermekhez szeretnék 
eljuttatni a kémiai kísérletezés lehetőségét.  Ennek 
érdekében Zala megyében Gerencsérné Berta 
Renáta mobillaborjával látogatásokat tesz a megye 
iskoláiban, így jutott el a mi intézményünkbe is. 
 

A bemutatott kísérleteket két témakör köré 
csoportosították a szervezők: a víz és a levegő. 
Az iskola tanulói a víz körforgásáról, a víz 
szennyezéséről és az oxigén szerepéről tekinthettek 
meg érdekes kísérleteket, illetve néhányan aktív 
résztvevői is lehettek ezeknek. 
A kísérletek során láttunk lávalámpát készülni, 
indítottunk alkoholrakétát és művér is készült néhány 
vállalkozó gyerek kezére. 
A programról a Kanizsa Tv stábja riportfilmet is 
készített. 
Nagyon tetszett a gyerekeknek a rendezvény, ahol 
sok élménnyel és ismerettel gazdagodhattak. 
 



 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

2022. január                            3 

 

Következő Margaréta Móka foglalkozások ideje:  
2022. január 18. 10,00 óra 
2022. február 1. 10,00 óra 
2022. február 15. 10,00 óra 

Az önkormányzat a pedagógus díjazását teljes 
mértékben átvállalja, így a program ingyenesen  

látogatható! 
 
 

KÖZELGŐ  PROGRAMOK   
 

ÓVODAI ESEMÉNYEK 
 

 

DOBOZBA  

ZÁRT  

SZERETET 
 

dekorációkon, a hétről-hétre felgyúló gyertyalángokon és 
fényfüzéreken át. Kicsik és nagyok együtt szorgoskodtak szép 
énekek, versek, mesék, zenék társaságában a 
meglepetésajándékok készítésénél, melyek ünnepet 
varázsoltak a szívekbe. 
Köszönjük a fenntartó felajánlását, melyből játékok 
kerülhettek csoportjaink karácsonyfái alá. 
Végül a messziről érkező MosolyManó cipősdobozok is 
megtalálták kedves gazdáikat. 
 

Mikulás és Karácsony 
ajándékot hoztak, 

gyermekszívnek mindenhol 
örömet okoztak. 

 
Teltek-múltak a napok, 

beteg lett több gyermek, felnőtt. 
Kis létszámmal zártuk 

a régi esztendőt. 
 

 

Ünnepi előkészületeink a járványhelyzet miatt zárt 
körben, csoportszinten, családias légkörben 
zajlottak.  

A jó öreg Mikulás csomagjai dec. 3-án, feldíszített 
dobozokba zárva, szívélyes levélüzenetekkel 
érkeztek meg a Sünikhez, Méhecskékhez, 
Pillangókhoz, Katicákhoz. 

Angyalok kéznyomait fedezhettük fel napról-napra 
a bejáratnál, ablakokon, aulában, csoportokban  

MŰVELŐDÉSI HÁZ      
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Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 
 

Most még nem vághatunk bele a kertészkedésbe, de ah-

hoz időben vagyunk, hogy eldöntsük, idén mit szeret-

nénk a kerttel kezdeni. A kérdésre sokaknak az a vála-

szuk, hogy ugyanazt, mint eddig, de egyre többen van-

nak, akik lelkes kezdőként kísérleti jelleggel belevágná-

nak a konyhakerti zöldségtermesztésbe.  

Lényeges végiggondolni, hogy mennyi időt tudunk 

majd fordítani a veteményes karbantartására, megéri-e 

nekünk a befektetett energia és idő hogy házi, minősé-

gi, érett, és friss zöldséget tehetünk asztalunkra? 

 A saját termesztésű zöldség elsőszámú nyereménye 

a sikerélmény, a hasznos hobbi, másodsorban pedig 

az ízletes termény, és jó esetben valamennyi spórolás a 

konyhapénzen. Gondoljuk végig, hogy mennyi zöldség-

re lenne szükségünk. A statisztikák szerint például egy 

év alatt nagyjából 15-20 kg paradicsomot fogyasztunk el 

fejenként, ennek a felét/harmadát  meg tudjuk termelni 

otthoni körülmények között, akár három tő nevelésével.  

A zöldségtermesztés mindenképp igényelni fog rendsze-

res munkát, némi tanulást, és jelentős mennyiségű tü-

relmet is. Azzal is számolni kell, hogy nincs garancia a 

tökéletes végeredményre, de a gyakorlat idővel mesterré 

tesz minket. A tányérra tett saját termény pedig szinte 

mindenért kárpótol majd. 

Miután úgy döntöttünk, hogy lelkesedésünk szárnyal, 

kiszámoltuk, hogy van elég időnk, érdemes belevágni. 

Az egyik legfontosabb dolog a konyhakert megfelelő el-

helyezkedése. Gyakori hiba, hogy a kezdők a kert egyik 

félreeső részét jelölik ki erre a célra. 

 

A növényeknek többnyire sok napsütésre van 

szükségük és a meleg fekvésű helyeket kedvelik, így 

utóbbi két paraméter alapján jelöljük ki a területet. 

Ilyenkor veteményes is közelebb kerülhet a 

mindennapi élettérhez. Ha már így van, akkor legyen 

olyan szép, mint egy virágoskert!  Néhány tipp 

inspirációként, amivel szebbé tehetjük a 

zöldségeskertet. A hagyományos sorok helyett 

ültethetünk négyzetben, téglalapban vagy akár 

háromszögekben. Ilyenkor a sorközök nélkül csak az 

ültetési távolságot tartsuk minden irányban az egyes 

növényeknél. A négyzetrácsos ültetésnél 30×30 vagy 

40×40 cm-es négyzetekre osszuk az ágyásokat és egy-

egy négyzetbe vessünk káposztát, paradicsomot,  vagy 

édesköményt, babot, mángoldot, póréhagymát, vagy 

retket, tépősalátát. Már többféle színben elérhetőek a 

hagyományos zöldségek. Készítsünk egy sárga ágyást 

például sárga színű cukkínivel, paradicsommal, 

paprikával és bársonyvirággal, egy lilát, leveles kel, 

saláta, metélőhagyma, lila bazsalikom 

kombinációjával. A vibrálóan színes mángold pedig 

minden kertben igazi különlegesség lehet. 

 


