
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Lapja | 2022. február– XII. évf. III. szám 

 

Iskolai teremlabdarúgás 

eredmények                        3.  oldal 

 

   Magyar kultúra napja  a suliban 
                                             2. oldal 
 

Ösztöndíj felhívás   főiskolások, 
egyetemisták számára     1. oldal 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  

I. díj a rangos pályázaton                                                        
                                4. oldal 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
ismét meghirdeti főiskolai és egyetemi hallgatók 
ösztöndíj pályázatát. 
 
A jogosultsági feltételek a korábbi fordulóéval 
megegyeznek. 
 
A pályázók köre: 
Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási 
intézményben (egyetemen, főiskolán) államilag 
finanszírozott vagy költségtérítéses nappali és 
levelező tagozaton tanulmányokat folytató, első 
diplomájukat szerző hallgatók, akik saját maguk és 
családjuk életvitelszerűen Zalakomár településen 
élnek és itt bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. 
illetékes jegyzőhöz küldik meg a szerződés 
közzétételére irányuló kérelmet. 
 

Az ösztöndíj mértéke és folyósítása: 
 
A felsőoktatási ösztöndíj havi összege 8.000 Ft. 
Ha a hallgatónak a kérelem benyújtását megelőző 
tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett tantárgyi 
vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,8, 
abban az esetben 10.000 Ft a felsőoktatási ösztöndíj havi 
összege. 
 
A kérelmeket 2022. március 15-ig  a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási 
ügyintézőjéhez (8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. 
iroda, tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék, e-mail: 
gyamugy@zalakomar.hu) kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal portáján, valamint elérhetők 
Zalakomár nagyközség honlapjáról. 
 
 

Véget ért a Művelődési Ház gyöngyös necc fűző szakköre 

Köszönjük Szvetics Jánosné szakkörvezető áldozatos munkáját, és gratulálunk a gyönyörű neccek készítőinek! 

Köszönjük a Nemzeti Művelődési Intézet támogatását! 

 

mailto:gyamugy@zalakomar.hu
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ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról 

 
Január 22-én ünnepeltük a magyar 
kultúra napját, amelyhez 
kapcsolódóan iskolánkban is több 
programot szerveztek.  
Az osztályok kultúrtörténeti 
feladatlapot tölthettek ki, amelyben 
nem csak a Himnusszal kapcsolatos 
kérdések voltak, de a magyar 
történelemmel, földrajzzal, zenével és 
híres magyar emberekkel 
kapcsolatosak is.  
 
Az alsósoknál a 2. osztály és a 3.a 
osztály volt a legeredményesebb, míg 
a felsősöknél az 5.b, a 6. a és a 7.b 
osztály töltötte ki hibátlanul a 
feladatlapot. A legügyesebben 
dolgozó osztályok oklevélben és 
jutalomban részesültek. 
Ugyancsak a magyar kultúra napja 
alkalmából a 6. évfolyamosok 
rendhagyó könyvtárórán vettek részt. 

A foglalkozáson a gyerekek az érdekes feladatok megoldása után díszes Toldi-
kötetet vehettek át, amelyet az I.sz. Lendvai Kétnyelvű Iskolától kaptunk tavaly 
karácsonykor ajándékba.    
 

Nemes Nagy Ágnes évforduló 
 

Január közepén emlékeztünk 
meg Nemes Nagy Ágnes 
költőnő születésének 100. 
évfordulójáról.  
Ebből az alkalomból 
versmondó délutánon vehettek 
részt az alsó tagozatos, és az 5. 
évfolyamos diákok. 
A foglalkozáson a gyerekek 
először Nemes Nagy Ágnes 
életével ismerkedtek meg, majd 
a szabadon választott Nemes 
Nagy Ágnes versek bemutatása 
következett.  
Ezt követte egy kis játék, ahol 
műveiből képeket kellett 
összeállítani. Közös verstanulás 
és megzenésített versek 
hallgatása is színesítette a 
programot. 
A találkozó végén miden 
résztvevő ajándékot kapott.  
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Következő Margaréta Móka foglalkozások ideje:  
2022. február 15. 10,00 óra 
2022. március 1. 10,00 óra 

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

látogatható! 
 
 

KÖZELGŐ  PROGRAMOK   
 

MŰVELŐDÉSI HÁZ      

Vizes élőhelyek napja 
 
Február másodika a vizes élőhelyek világnapja, 
annak emlékére, hogy 1971-ben ezen a napon írták 

alá az iráni Ramsarban a Ramsari Egyezmény 
néven ismertté vált nemzetközi megállapodást a 

vizes élőhelyek, elsősorban az ott élő madárvilág 
védelméért. 

Az egyre fokozódó emberi beavatkozás hatására a 
20. század közepére olyan mértékben összezsugo-

rodtak a vizes élőhelyek, hogy óhatatlanul szüksé-
gessé vált az ökoszisztémák hosszú távú megőrzé-

sét szolgáló nemzetközi szintű összefogás. 
Az egyezményhez az elmúlt három és fél évtized 

folyamán több mint 130 ország csatlakozott.  
A mi iskolánk is megemlékezett a vizes élőhelyek 

napjáról. A tanulók ezen a napon megnéztek egy 
filmet, mely a Kis-Balaton élővilágáról szólt. 

Az alsósok ezt követően rajzokat készítettek vizes 
élőhelyről, vízi- és vízparti növényekről és mada-

rakról. 
A felsősök játékos vetélkedőben adhattak számot 

tudásukról. Nagyon jól telt el a nap! 
 

Eredményesen szerepeltek 
 

A  teremlabdarúgó  diákolimpia  megyei  döntőjében 3. 
korcsoportos fiú labdarúgó csapatunk. 3. helyezést ért el. 

A csapat tagjai:  Andrasek Ervin; Andrasek Róbert; Bogdán 
Gergő; Bogdán László; Kovács Krisztián; Romhányi Richard; Szabó 
Kristóf; Szefcsik Róbert; Tinó Lionel 
Felkészítők: Piecs Adrienn, Szakáll Tibor  
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Impresszum - Komári Hírmondó Az önkormányzat hivatalos 

havilapja 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. (tel.: 93/386-017, 
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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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Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 
Lassan itt van a várva-várt tavasz, de addig még sok 
teendőnk van a kertben.  
Hasznos, ha a tél végén a törzses növényeket lemossuk  
magas koncentrációjú szerekkel. Érdemes a díszfákat, 
cserjéket, rózsákat is permetezni. Akkor lesz tökéletes az 
eredmény, ha csurog a lé a permetezett felületen. A 
használt szerek ugyanis kontakt hatásúak, ezért a megfelelő 
eredmény eléréséhez a károsítókat tökéletesen be kell 
fedniük. A szerek hatásától a gombák, baktériumok és 
rovarok áttelelő egyedei tarthatnak, megfelelő használat 
mellett az emberekre nem veszélyesek. Ezeket a termékek a 
biotermesztők számára is engedélyezettek. 
Veteményesünket, virágágyásainkat tervezzük meg! 
Alakítsunk ki 3-4 éves vetésforgót! Ha éveken keresztül 
ugyanarra a helyre ugyanazt a növényt ültetjük, a 
tápanyaghiány mellett felszaporodnak a növény fő 
kórokozói, kártevői. Egy jól megválasztott társítással 
növények jól fejlődnek egymás mellett és erősítik egymást, 
nem merül ki a talaj és a rendelkezésre álló hely jobban 
kihasználható. 
 
Néhány társítási ötlet 
A burgonya sorok közt jól érzi magát a kapor. 
Kiváló szomszédok a sárgarépa és a vöröshagyma. Védik 
egymást a sárgarépalégy és a hagymalégy kártételétől. 
A borsikafű távol tartja a babtól a levéltetűt és a bab 
aromáját is fokozza. 
A paprika, a paradicsom hálás a bazsalikom közelségéért. 
Ennek a fűszernek az illatát a legyek és a szúnyogok sem 
kedvelik. 
A káposztalepke hernyóitól, a levéltetvektől a borsmenta 
védheti meg a töveket. Az izsóp a káposztalégy ellen 
hatásos. 
Az uborka szereti a bazsalikom, a kömény és a 
vöröshagyma társaságát. 
A gyümölcsfák alá ültessünk sarkantyúkát, sárgaviolát, 
büdöskét vagy körömvirágot.  Ezek riasztják a    
fonálférgeket, levéltetveket. 
A körömvirág kitűnő talajjavító és gyógynövény is egyben. 
A csigákat a kerti zsázsa és a mustár tarthatja távol. 
A zöldborsó nitrogént termel a gyökerén ezt jól 
hasznosítják a salátafélék. 
Vakond távol tartására ültessünk császárkoronát vagy 
sárfüvet. 
A pockokat az ebnyelvűfű és a somkóró riasztja. 
Rózsáink mellé a zsálya, a levendula jó társnövény - 
riasztják a levéltetveket. 
A torma a moníliás gyümölcsrothadás és a burgonyabogár 

ellen véd, ültethetjük gyümölcsfák alá is. 

A tél végi időszakban, amikor kevés a friss zöldség és 
gyümölcs, fogyasszunk csírát, melyek igazi tápanyag 
sűrítmények, rendkívül gazdagok vitaminokban, ásványi 
anyagokban, enzimekben, antioxidánsokban. 
Elősegítik a tápanyagok lebontását, felszívódását, a 
salakanyagok kiválasztását, csökkenthetik a 
koleszterinszintet, gátolhatják bizonyos szív-és érrendszer 
problémák kialakulását. 
A csírákat frissen, leginkább vajas kenyérre, salátákba, 
levesekbe, müzlibe fogyasszuk. 
A gazdaboltokban vásárolható csíratálakban nevelhető 
biocsíra magot használjunk. 
 
 

A XIV. Vándorlegény Országos 
Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves 
Pályázat Nyugat-Dunántúli Régió I. 
kategóriájában gyöngyös necceivel 

I. helyezést ért  el   
Téczely Krisztián 

Gratulálunk az elért eredményhez! 


