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 Tájékoztató az állatvédelmi törvény 
megsértésének következményeiről 
 A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalnál 
az utóbbi időben több esetben került nagy 
összegű állatvédelmi bírság kiszabásra, mely az 
érintettek esetében nagy felháborodást váltott 
ki, és szinte minden esetben reklamáció követte 
a bírság kiszabását. 
Az állatvédelmi bírság minden esetben az miatt 
került kiszabásra, hogy az eb közterületen 
tartózkodott, rosszabb esetben az utcán 
közlekedőket támadta, vagy gépjárműben 
okozott kárt. 
A bírság kiszabása ilyen esetekben állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi. 
XXVIII. törvény, valamint a 244/1998. (XII.31.) 
kormányrendelet alapján történik. 
A törvény szerint az állatvédelmi bírság 
alapösszege 75.000.-Ft, melyhez közterületen 
tartózkodó eb esetében 6-os szorzó tartozik, így 
a kiszabható bírság legkisebb összege 450.000.-
Ft.  

Több eb, vagy 
közlekedőket 
támadó kutya 
esetében már 12-es 
vagy 18-as szorzót 
kell figyelembe 
venni, így a bírság 
összege 900.000.-
Ft, vagy 1.350.000.-
Ft lesz.  

2022. április 18-án (húsvét hétfőn) 
a mise után a Zalakomári Szentháromság 
templom előtt a Somssich Antal általános 

Iskola tanulói a hagyomány 
felelevenítésével bemutatják a         

Kiskomáromi lilázást. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Elismerés az óvodának 

                                            3. oldal 

 

   ÖKO iskola címet nyert 
                                             2. oldal 
 

Új parkoló a temetőnél     
                                        2. oldal 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  

Újra nyit a Kincsesház.  
                                        4. oldal                                           

Amennyiben az eb nincs veszettség ellen beoltva, 
úgy a bírság összege tovább növekedhet. 
Amennyiben az Önkormányzat bizonyíthatóan 
dokumentált bejelentést kap (fotókkal igazolva), 
úgy a jogszabályi előírások miatt minden esetben 
ezen összegű bírságok kiszabására kerül sor. 
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a jövőben a 
fentiek figyelembevételével döntsenek az 
ebtartásról. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagyma és retek, majd paprika és 
paradicsom kerül az asztalra. 
Mindig kiemelt célként tekintünk a 
természeti és környezeti védelemre, 
a helyi termékek előtérbe 
kerülésére. 
Tanulóink megismerkedtek 
Nagykanizsán a Soós István 
laboratórium gyakorlati 
tevékenységével, képet kaptak a 
körforgásos technológia 
fontosságáról. Betekintést nyertek a 
szennyvíztelep működésébe is. 
További célunk a 
környezettudatos gondolkodás 
erősítése, lokális értékeink védelme 
és megőrzése.                                                                            
Szakáll Tibor intézményvezető 

 

ÖKO iskolai címátadás 
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ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 

Kiskomáromi temető parkoló  
 Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzata a 2022. évi START közmunka keretében kövezett 
parkolót hozott létre a Kiskomáromi temető hátsó bejárata mellett. 
Megközelíteni a Bercsényi utca vége felől lehetséges. 

Kérjük a temető látogatókat, hogy a Kossuth utcán történő 
parkolás helyett az újonnan kiépített parkolót szíveskedjenek 
igénybe venni. 

 

A Somssich Antal Általános Iskola 
(Zalakomár) harmadik alkalommal 
nyert ÖKO iskolai címet, s vált örökös 
ÖKO iskolává. 
Az ünnepélyes cím átadása 2022. 
március 26-án Budapesten a 
Gyermekek Háza Általános Iskola és 
Gimnáziumban történt. 
Büszkén és alázattal viseljük e 
"kitüntetést". 
Iskolánk tantestülete és diákjai sokat 
tettek ezért az elmúlt időszakban. 
Virágos kertünk, gyógy- és 
fűszernövényeink lassan már tavaszi 
színekben pompáznak. 
Ágyásokban földbe kerültek tavaszi 
zöldség magvak. 

 
Ünnepi megemlékezés 

 Idén március 11-én emlékeztünk meg 
az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hőseiről. 
A műsorban a 4. évfolyamosok 
szerepeltek. Előadásukban verseket, 
dalokat és ismertetőt hallhattunk az 
1848/49-es forradalomról és 
szabadságharcról.  A műsort tánc és a 
kisénekkar fellépése is színesítette. 
 

-nap volt iskolánkban 
 

 

A nemzetközi π-nap a matematika egyik leghíresebb 
számának, a π (pí) számnak az ünnepe. A π-napot 1988 
óta március 14-én ünneplik, mivel az aznapi dátum 
(03.14.) számjegyei két tizedesjegyig megegyeznek a 
matematikai π értékével (3,14...). Ez alkalomból egyre 
szélesebb körben világszerte különböző 
rendezvényekkel, vetélkedőkkel és konferenciákkal 
ünneplik a napot. 

A tanulókat felkészítették: Horváthné Takács Gabriella; Bódis Balázs és Ács Eszter tanítók. 

 

Már több éves hagyománya van iskolánkban a 7.-8. 

osztályos tanulók körében a -napnak. Ebben a 
tanévben is megrendeztük Fábián András tanár úr 
szervezésében. A tanulók érdekes feladatok 
megoldásával emlékeztek meg a jeles napról. 
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ÓVODAI ESEMÉNYEK 
 Rangos szakmai elismerést 
kapott MMSZ Zalakomári Óvoda 
 Az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat által 
létrehozott „A gyermek mindenek felett álló érdekeit 
képviselő óvoda” Körmöci Katalin- vándordíj 
elismerésben részesült intézményünk. A kitüntető címet 
tanúsító alkotást egy éven át helyezhetjük el az óvodánk 
aulájában, melyre nap mint nap büszkén tekintünk. 
Körmöci Katalin a magyar óvodapedagógia egyik 
kiemelkedő, meghatározó szakembere volt. Az örök 
emlékezés és tisztelgés céljával, munkásságának, 
pedagógiai hitvallásának terjesztése érdekében 
alapították a jelenleg intézményünk által elnyert 
vándordíjat. 
Hosszú évekkel ezelőtt íródott „Együtt az úton...” 
pedagógiai programunk, melynek szellemisége már 
akkor is a gyermekek mindenek felett álló érdekeit 
képviselte. 
Elődeink megkezdett munkásságát rendületlen 
törekvéssel folytatjuk. Ez a több évtizede tartó 
elhivatottság, karöltve a jelenlegi alkalmazotti közösség 
munkájával magától érthetődővé tette, hogy pályáznunk 
kell a frissen alapított díjra. Szerettük volna megmutatni 
magunkat a szakmai bizottságnak, visszacsatolást kapni a 
napról-napra végzett munkánkat illetően. 
Hornyán Anna az Óvodai nevelés szakmai-módszertani 
folyóirat főszerkesztője illetve helyettese Sinkovicsné 
Király Angéla személyes látogatásukkal tisztelték meg 
intézményünket, hogy betekintést nyerhessenek a 
csoportok életébe. 
Szakmai beszélgetésen meggyőződhettek szakmai 
tudásunkról, közösségünk erejéről, valamint a 
gyermekek szeretetén alapuló, közös elveket valló, 
egymást segítő, támogató hozzáállásunkról. 
 a cikk a 4. oldalon folytatódik „Elismerő díj  az óvodának” 

címmel 

A most elnyert elismerés további ösztönzést, lendületet 
ad mindennapi nevelő-oktató munkánk végzéséhez, 
egyúttal megerősített bennünket abban, hogy jó úton 
haladunk. 
Hosszú utat jártunk be együtt, s ezen az úton 
folyamatosan azt kerestük, és keressük, hogy a „ma 
emberéhez” igazodva, hogyan valósítsuk meg a 
gyermekek mindenek felett álló érdekeit. S hogyan 
csalogassuk elő azt a minden gyermekben ott rejtőző 
csodát, ami igen is ott van, csak hinni kell benne. 
„A gyermekek olyanok, mint a virágok. Az egyiket sokat 

kell öntözni, a másikat csak ritkán szabad. Az egyik a sok 

napot kedveli, a másik árnyékos helyen is virágzik. 

 

Víz világnapi kirándulás 
 
A nagykanizsai Pannon Egyetem Soós Ernő Kutató-Fejlesztő 
Központ által szervezett víz világnapi programon iskolánkat 
15 tanuló képviselhette. 
A rendezvény keretében több helyen és szempontból 
ismerkedhettünk a vízzel.  
Az első állomáson az óceánban „úsztunk” delfinekkel 
virtuálisan. A második helyszínen a Batthyány Lajos 
Gimnázium tanulói tartottak interaktív előadást, majd 
látványos kísérletek részesei lehettünk, melyet iskolánk volt 
tanulója, Kemes Klára mutatott be, aki a Kutató-fejlesztő 
Központban dolgozik. A harmadik állomáson csónakba ültünk 
és a Rábán, Dráván utazhattunk egy gyönyörű természetfilm 
segítségével. A végén a „víz alá” merülve nézhettünk meg egy 
kiállítást, mely sok információval gazdagította tudásunkat.  
A gyerekek nagyon jól érezték magukat és élményekben 
gazdagon térhettek haza.  
 

Megemlékezés a víz világnapjáról 

 Március 22-én, kedden reggel ünnepi műsorral 
emlékeztünk meg a víz világnapjáról, melynek 
mottója az idei évben: „Láthatóvá tenni a 
láthatatlant!” 
Az 5.a osztályos gyerekek verseket mondtak, és 
felhívták társaik figyelmét arra, hogy a víz a 
legértékesebb kincs, tisztaságának megőrzése 
mindannyiunk felelőssége. 
A megemlékezést rövid videó bejátszások is 
színesítették, melyek elsősorban az óceánok és 
tengerek műanyagszennyezését mutatták be, amely 
sajnos környezeti károkat okoz, és beépül az élővilág 
táplálékláncába, így ezáltal a teljes ökoszisztéma 
veszélybe kerülhet. 
A műsort összeállította és a tanulókat felkészítette: 
Bedenek Gábor 
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Elismerő díj az óvodának  
folytatás a 3. oldalról 
Vannak könnyen alkalmazkodók és 
érzékenyebbek. Ha mindegyikkel ugyanúgy 
bánok, az egyik kivirul, a másik elszárad. 
Mindegyiknek vanlevele, szára, virága- 
hasonlóak, de mégis különbözőek. Mindegyikük 
gondoskodásra éhezik, egyéni bánásmódra.... 
Van köztük árvácska, petúnia, muskátli leander, 
krókusz, kardvirág és rózsa. Az egyik hamarabb 
nyílik ki, a másik később, de mindegyik 
különleges, mindegyik egyedi. Nem 
hasonlíthatom össze őket egymással. Nem jobb 
a hatalmas kardvirág, mint az apró árvácska. 
Csak más..... 
Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket, 
rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a 
kertemben, a nekik megfelelő, egyéni módon 
gondoskodom róluk, és gyönyörködöm bennük, 
ahogyan nőnek, erősödnek, kivirágzanak.”       
Friedrich Fröbel 
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Várjuk kedves látogatóinkat! 

Költészet napja: április 11 

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta 
április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik. Ebből 
az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel 
tisztelegnek a magyar líra előtt. 

JÓZSEF ATTILA: KOPOGTATÁS NÉLKÜL 
Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, 
de gondold jól meg, 
szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt a zizegő szalma. 
A kancsóba friss vizet hozok be néked, 
cipődet, mielőtt elmégy, letörlöm, 
itt nem zavar bennünket senki, 
görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod. 
Nagy csönd a csönd, néked is szólok, 
ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek, 
melegben levehetsz nyakkendőt, gallért, 
ha éhes vagy, tiszta papírt kapsz tányérul, amikor akad 
más is, 
hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes vagyok. 
Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, 
de gondold jól meg, 
bántana, ha azután sokáig elkerülnél. 
1926. ápr. 

Hirdessen nálunk! 
Lakossági és céges hirdetését 
kedvezményesen feladhatja 

újságunkba! 

Részletek: 

www.zalakomar.hu/hirdetes 


