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 Könyvtári szolgáltatások 
Zalakomárban 
 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a 
településsel kötött megállapodást a könyvtári 
szolgáltatások biztosítására, de a feladatot a 
nagykanizsai városi könyvtárral való feladat 
megosztással végzi. 

Zalakomár Könyvtári Információs és 
Közösségi Hely 

Zalakomár, Tavasz u. 15. 

Akadálymentesített, az általános iskola épületében, 
földszinten jobbra helyezkedik el. 
Települési és iskolai könyvtári feladatokat is ellát, 
felsőfokú végzettségű szakképesített könyvtárossal. 
Nyitvatartása igazodik az iskola tanrendjéhez és 
ezidőben helyet ad a csoportos könyvtárhasználati 
foglalkozásoknak. 

Hétfő: 8.30-11.30 
Kedd:  8.30-13.30 
Szerda:  7.30-11.30 
Csütörtök:  8.30-15.45 
Péntek:  8.30-11 óráig 

A beiratkozott olvasók által kért dokumentumok a 
nyitvatartási időn kívül az iskola portáján 
átvehetők. 
Szolgáltatások: kölcsönzés, helybenhasználat, 
információszolgáltatás, kulturális, közösségi 
rendezvények, számítógéphasználat, internet 
elérés, fénymásolás, könyvtárközi kölcsönzés. 

A zalakomári lakosoknak ingyenes a 
beiratkozás és egyben a Halis István 

Városi Könyvtár tagjai is lesznek. 
A könyvtári szolgáltatás alapja a jól válogatott, 
folyamatosan gondozott, a legfrissebb 
újdonságokat is tartalmazó gyűjtemény. 
Az állomány számítógépes adatbázisban rögzített. 
Így a szolgáltató katalógusában a teljes 
kistelepülési állomány visszakereshető. 
 

Tavaszi szavalóverseny a Művelődési 

Házban                                         3. oldal 

 

Ünnepek az óvodában 
                                             3-4. oldal 
 

Versenyeken vettek részt az 
iskolások                 2-3. oldal 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  
A könyvekbe vonalkód került, lehetővé téve a számítógépes 

kölcsönzést. Új könyvek, CD-k, DVD-k kb. negyedévente kerülnek 

kiszállításra, figyelembe véve a helyi olvasók igényeit. 

Színes hetilapokkal, magazinokkal is bővült a könyvtár kínálata. 

Ezek legfrissebb számai helyben olvashatók, a régebbiek 

kölcsönözhetők. 

Előfizetett folyóiratok: Bagolyfióka, Csodaceruza, Blikk nők otthon 

&kert, Dörmögő Dömötör, Ezermester, Glamour, Kabóca, Nők 

lapja, Praktika, Rubicon, Természetbúvár, Vidék íze.  

A település helyi gyűjteményébe a gyakran keresett művek 

kerülnek be, az egyéni igényeket könyvtárközi kölcsönzéssel 

biztosítjuk, vagyis a könyvtárunkból hiányzó műveket olvasóink 

kérésére más könyvtárakból kölcsönözzük. Így a kistelepülési 

könyvtárhasználó térítés nélkül általában néhány napon belül 

hozzájut a keresett műhöz. 

 

. 
A szolgáltatóhelyen 
elérhető szélessávú 
internet kapcsolat. 
Hagyományosan 
szervezett könyvtári 
programok az őszi 
író-olvasó találkozó, 
mely az Országos 
Könyvtári Napok 
rendezvénye. 
 
 
A kistelepülési 
szolgáltatóhelyen a 
használók kellemes 
környezetben 
tanulhatnak, 
művelődhetnek, 
szórakozhatnak, 
információkat 
szerezhetnek. 

 

http://kszr.dfmvk.hu/webimages/files/Gyujto1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ÖKO-Hírek 
„Szelídebb vagy, mint a galamb?” 

 

A magyar költészet 
napja 
 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 

Idén is több napos rendezvénysorozattal 

ünnepeltük „A magyar költészet napját”. 

Április 11-én reggel ünnepélyes műsorral 

emlékeztünk meg nagy költőnk, József Attila 

születésnapjáról. A műsort összeállította: Hatos 

Eszter; A felkészítésben részt vettek: Hatos 

Eszter; Tóth-Pajor Szabolcsné… 
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 Iskolánk csapata május 3-án részt vett a Sármelléki Általános 

Iskola által hirdetett: Tehetség kerestetik, avagy "Szelídebb 

vagy, mint a galamb?" elnevezésű körzeti tanulmányi 

versenyen.A verseny nagyon összetett volt: több tantárgyból 

kellett feladatlapokat megoldani, csoportprodukciót előadni, 

előzetes feladatként csapatzászlót kellett készíteni, verset írni, 

ill. egy feltalált tárgyat bemutatni. Iskolánkat 1- 8. osztályig 

minden évfolyamon képviselte tanuló, a csapat  tagjai voltak: 

Horváth Noel Hannó 1 osztályos, Kancsó Boglárka 2. osztályos, 

Pfeifer Kiara 3. osztályos, Leah Pleyer 4. osztályos, Kovács 

Amanda 5. osztályos, Szabó Kristóf 6. osztályos, Andrasek Ervin 

7. osztályos és Horváth Zalán 8. osztályos tanulók. 

Felkészítő tanárok: Bálint Alexadra és Bedenek Gábor 

Költészettel kapcsolatos játékos vetélkedőre is 

hivatalosak voltak az osztályok képviselői: hétfőn 

délután a felsősök, kedden pedig az alsósok 

mértékössze tudásukat a könyvtárban. A 

feladatokat összeállította, és a vetélkedőt 

levezette: Perényi Ildikó. A foglalkozások végén 

minden tanuló jutalomban részesült. 

Délután az alsós évfolyamok összegyűltek az 

iskola kis udvarán, ahol közös versmondásra 

került sor: minden osztály bemutatott egy verset 

a jelenlévőknek. 

 

Ezt követően kezdetét vette a Posztolj verset! programsorozat, 

amely két napon át tartott, és iskolánk szinte minden osztálya 

részt vett benne. A tanulók verseket helyeztek el a község több 

pontján, és versrészletekkel díszítették az iskola előtti járdákat is.  

 

Két rendkívüli magyarórán is a költészet napja volt a téma: 

Hétfőn délelőtt a 4.a osztály látogatott el az 5.b-be, ahol a 

gyerekek verseket adtak elő egymásnak, majd érdekes 

feladatokat oldottak meg. Ugyanilyen közös órán vehetett 

részt másnap a 4.b és az 5.a osztály is. A látogatások célja nem 

csak az volt, hogy a tanulók együtt ünnepeljék a magyar 

költészetet, hanem az is, hogy a negyedikesek betekintést 

nyerhessenek a felsősök élebe. 

A jeles naphoz kapcsolódott a Suli Magazin Szerkesztősége is, 

ezért iskolai folyóiratunk áprilisi számában József Attila életéről 

szóló totót tölthetett ki minden osztály. A 

legeredményesebben (hibátlan megoldással) a 3.a, 5.a, 6.a és 

8.b osztály szerepelt, de minden beküldő jutalomban részesült. 

 



 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

3. évfolyam: 
1. Pfeifer Kiara 
2. Bogdán Hermina 
3. Kovács Melissza 

4. évfolyam: 
1. Gál Mirabella 
2. Horváth Benjámin 
3. Bogdán Kevin 

 

 

Bogdán Hermina 

1. Ko-

vács 

Me-

lisz-

sza 

 

2. évfo-

lyam

: 

 

1. G

á

l 

M

ir

a

b

e

ll

a 

2. H

o

r

v

á

t

h 

B

e

n

ÓVODAI 
ESEMÉNYEK 
 

Április 22-én van a Föld napja! 
A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy 
nem tudod megváltoztatni a világot?”  
Egy nap a holnapért, a klímáért! Létünk alapja az élővilág 
változatosságának megőrzése!  
Mit tehetsz a környezet védelmének érdekében? Ültess fát, 
takarékoskodj a vízzel és az árammal, szelektáld a hulladékot, 
pattanj bringára autózás helyett... Számtalan módon 
segíthetsz! 
Óvd a Földet, hiszen csak egy van belőle! 
Mi a Föld napján erről beszélgettünk, okosodtunk, 
cselekedtünk  
Segítsetek a hozzáállásotokkal Ti is! Óvjuk, védjük meg a 
Földet ne csak a mai napon, hanem az év többi napján is! 
 
 

Hangos olvasási verseny 
Ugyancsak a költészet napjához kapcsolódóan rendeztek 

hangos olvasási versenyt iskolánkban az alsós kisdiákok 

részére. A megmérettetésen minden évfolyam 

képviseltette magát, és az alábbi eredmények születtek: 

BISEL 
 
A Somssich Antal Általános Iskola már több éve részt 

vesz az Agrár Minisztérium által szervezett országos 

versenyen. Ebben a tanévben is indult egy csapatunk a 

versenyen, amely egész tanév folyamán tart, és a 

település határában csörgedező patak élővilágának 

megismeréséről, vizsgálatáról szól. A tanulóknak ezzel 

kapcsolatos feladatokat kellett megoldani. 

A verseny első szakasza lezárult, és csapatunk - 

amelynek tagjai: Andrasek Ervin, Bogdán Krisztián, 

Bogdán Krisztofer, Kardics Kristóf és Marci Csaba -,  

bekerült az országos döntőbe.  

A gyerekekre még vár egy nehéz kihívás, hiszen, egy 8 

perces kisfilmet kell elkészíteni. Reméljük, a fiúk majd 

szerencsésen veszik ezt az akadályt is.  

 

2022. május                            3 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

1. évfolyam: 
1. Horváth Noel Hannó 
   Károlyi Róbert István 

 

2.évfolyam: 
1.Valicskó Ágnes 
2.Tóth Kornél 
 

ISKOLAI SPORT 

Ismét remekeltek focistáink az elmúlt hónapban! 

III. korcsoportos labdarúgó csapatunk a 

diákolimpia megyei döntőjében második helyezést 

ért el. 

A csapat tagjai: Andrasek Ervin; Andrasek Róbert; 

Bogdán Gergő; Bogdán László; Kardics Kristóf; 

Kovács Krisztián; Romhányi Krisztián; Szabó Kristóf; 

Szefcsik Róbert; Tinó Lionel 

Felkészítők: Piecs Adrienn; Szakáll Tibor 

 

Föld napja 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„A dolgok változnak. A vers örök. 
Az élet őszinte szóért könyörög.  

[…] 

Vers azért van, hogy megtaláld 
magad, 

Versbe zárt élet: a sorok közt te 
vagy! 

Sok közül egy pedig csakis úgy 
lehetsz, 

Ha magad éled meg az idézeted...” 

           (Lutter Imre) 

2022. április 25-én került sor az immár hagyományosnak számító Tavaszi szavalóversenyre, 
melyre a helyi és a környékbeli óvodásokat, iskolásokat vártuk sok-sok szeretettel. 

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: csardi.tamas@zalakomar.hu) 
Felelős szerkesztő:  Lendvay Lászlóné (e-mail: lendvay.laszlone@zalakomar.hu) 
Szerkeszti:  Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 
 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

A Roma Kultúra Napja tiszteletére 

 2022. 04. 06-án délelőtt vendégségbe hívtuk az iskolás 

Komári Pujákat. 

Az óvoda aulájába szervezett közös éneklésen, zenés-

mozgásos együttléten túl fotókat és képeket is 

megtekinthettek az érdeklődők helyi és környékbeli 

előadók, fafaragók munkáiról. Közösen énekeltük a Cigány 

Himnuszt, Vöröshagymás dalt. Élő hangjuk, zenei tudásuk 

példaértékű volt számunkra! 

 

Húsvétváró nyílt nap a Katica csoportban 

 2022. 04. 12-én délelőtt nyusziváró barkácsolásra, 

énekes-mozgásos együtt játszásra hívtuk az 

anyukáinkat. Kellemes hangulatban telt az ünnepvárás. 

Hamar elkészültek a hazavihető  nyuszis tojástartók és 

a leszúrható, díszített tojások. 

Nagy örömünkre az udvaron is hagyott egy-egy 

kosárnyi csokitojást az éppen arra járó nyuszi koma. 

Aki nem hiszi, járjon utána!  

 

Seláf Anna alsó tagozatos 
versmondó 

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN TÖRTÉNT 
 

Szavalóverseny 

Az óvodás kategória helyezettjei: 
1. Baranyai Emma - Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Zalakomári Óvoda 
2. Török Angelina - Viktória  Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Zalakomári Óvoda 
3. Végh Damír Máté - Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde 
Alsó 1-2. osztályosok helyezettjei: 
1. Nagy Botond - Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 
2. Zoltán Anna - Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 
3. Hermán Kata - Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 
Miháld 
Alsó 3-4. osztályosok helyezettjei: 
1. Orsós László Bence - Galamboki Általános Iskola 
2. Ördög Jázmin - Galamboki Általános Iskola 
3. Nagy Dániel - Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 
 

Elfogadta meghívásunkat a zalakarosi, a nagyrécsei és 
a helyi óvoda, a galamboki, nagyrécsei, szepetneki és a 
helyi Somssich Antal Általános Iskola is. Összesen 50 
gyerkőc érkezett izgalommal, csinosba öltözve és 
ünneplőbe öltözött lélekkel, hogy együtt élvezhessük a 
vers adta örömöt. 
Az izgalom oldására a verseny kezdéseképp együtt 
verseltünk, hiszen Móricz Zsigmond Iciri piciri meséjét 
apróbbak, nagyobbak és felnőttek is ismerik, szeretik, 
így mosolyogva, jó kedvűen indulhatott a 
megmérettetés. Először a kicsik mondták el sorban 
verseiket. Nagyon bátrak, nagyon ügyesek voltak, és 
bizony nagy-nagy meglepetések értek bennünket 
hallgatókat, hiszen időről időre előkerült egy-egy 
hihetetlenül ígéretes előadás. 
 
 

A zsűri tagjai – Kocsis Edit, Marton Józsefné és Hatos Tibor - 

minden kategóriában több gyereket is különdíjjal jutalmaztak. 

A helyezettek könyvjutalomban részesültek, a különdíjasok egy-

egy tábla csokoládét kaptak.  Minden résztvevő emléklappal 

térhetett haza.  

Köszönjük a felkészülést a gyerekeknek, a sok-sok belefektetet 

munkát a felkészítő pedagógusoknak, és az értő, hasznos 

tanácsokkal segítő zsűri közreműködését! 

Felső 5-6. osztályosok helyezettjei: 
1. Szalai Blanka - Királyi Pál Általános Iskola Szepetnek 
2. Szabó Kristóf - Somssich Antal Általános Iskola 
Zalakomár 
Felső 7-8. osztályosok helyezettjei: 
1. Kovács Barnabás - Galamboki Általános Iskola 
2. Gerencsér Sára - Galamboki Általános Iskola 
3. Horváth Sztella Ilona - Somssich Antal Általános 

Iskola 

 
 


