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 Középfokú és az általános iskola 5-8. évfolyamán tanulói 
jogviszonnyal rendelkezők tanulmányi ösztöndíj 

 

 
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 2015 tavaszán létrehozta a középfokú és az 
általános iskola 5-8. évfolyamán tanulói 
jogviszonnyal rendelkezők tanulmányi ösztöndíját 
(továbbiakban: ösztöndíj) 
A támogatások iránti pályázat benyújtására 2022. 
július 31-ig van lehetőség.   
Pályázati feltétel: 
- Zalakomár közigazgatási területén bejelentett 
lakóhely, a kérelem benyújtását megelőző legalább egy 
évben és életvitelszerű itt tartózkodás; 
- a középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező 
gyermek tanulmányi átlaga 4 vagy ezt meghaladja  
- általános iskola 5-8. évfolyamon tanulói 
jogviszonnyal rendelkező gyermek tanulmányi átlaga 
4,5 vagy ezt meghaladja. 
 
A tanulmányi ösztöndíj összege gyermekenként: 
a) középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkezők 
esetében a tárgyévi tanévben 25.000 Ft,  
b) az általános iskola 5-8. évfolyamán tanulói 
jogviszonnyal rendelkezők esetében a tárgyévi 
tanévben 15.000 Ft. 
A tanulmányi ösztöndíj összege tárgyév augusztus 31. 
napjáig kifizetésre kerül. 
 
. 
 
 

 

Elballagtak a nagycsoportosok az 

oviból                                   3. oldal 

 

Vidám gyermeknapi vetélkedők a 
suliban                               2.  oldal 
 

Kiállítás nyílt a Művelődési 
Házban         1. és 4.oldal 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN  

TÖRTÉNT 
 

A pályázati adatlaphoz csatolandó dokumentumok: 
- iskolalátogatási igazolás 
- tanulmányi átlagról szóló (oktatási intézmény által kiál-

lított) igazolás vagy bizonyítvány 
 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal portáján (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.), valamint 
elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról. 
 
A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös 

Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell 

eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 

 

 

Három szakkör zárult le a közelmúltban a Művelődési házban. Véget értek  a Gyöngyösnecc-fűző-, a Mézeskalács készítő-, 

és a Csipkeverő szakkör foglalkozásai is.  

 

Még 2021. szeptemberében indult és 2022. februárjában ért véget a Gyöngyösnecc-fűző szakkör, melyet a Zala megyei 

Népművészeti Egyesület pályázata tett lehetővé azzal, hogy a teljes anyagszükséglet és az oktató díjazását is biztosította. 

A 16 alkalom lehetővé tette a résztvevők számára, hogy elsajátíthassák a gyönyörű, régi, hagyományos kiskomáromi 

viselet tervezését, szabását, varrását, díszítését.                                    a cikk folytatása a 4. oldalon olvasható „Megnyílt a kiállítás”...címmel 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyereknap a suliban 
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ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk a 

gyereknapot a Somssich Antal Általános 
Iskolában. a diákönkormányzat szervezésében. 

Az alsósok az iskolában maradtak, ahol a 

különböző állomásokon játékos feladatokban 
vehettek részt. A hét állomáson volt többek között 
lufifújó és szörpivó verseny, célba dobás 
babzsákkal, seprűs tánc, könyvtári kutatómunka 
és célba lövés vízipisztollyal.  

 

A felsősök a focipályára települtek ki, ahol szintén 

akadálypályákon mentek végig az osztályok. 
Itt is izgalmas feladatok várták a gyerekeket, mint 
például: zsákban futás, kapufára rúgás, célba dobás 
kislabdával, kötélhúzás, talicskázás. A szoros 
versenyen végül a 8.b osztály (osztályfőnök: Hatos 
Eszter) szerezte meg az első helyet, és a vele járó „A 
legjobb osztály” kitüntető címet. 
Az akadálypályák teljesítése után a nap 
csúcspontjaként következett a tanár-diák foci. Az 
izgalmas mérkőzést végül a diákok nyerték meg egy 
gólkülönbséggel. 

A játékos vetélkedő és a focimeccs után a felsősök is 
visszatértek az iskolába, ahol minden gyerek 
vattacukrot kapott, ebédre pedig hamburgerrel lepték 
meg a konyhások a diákokat és a pedagógusokat. 
A gyereknapon mindenki nagyon jól érezte magát. 

 

A feladatokat a legügyesebben a 3.b osztály 
teljesítette (osztályfőnök: Bálint Alexandra), így idén 
az alsósok között ők nyerték el „A legjobb osztály 
címet”. 

 

Nemzeti összetartozás napja 
 Június elején emlékeztünk meg iskolánkban a Nemzeti 
összetartozás napjáról. 
A rövid kis ünnepségen a felsősök és a negyedik 
évfolyamosok vettek részt. 
A műsorban beszédet mondott Szakáll Tibor intézmény-
vezető, és elhangzott József Attila: Nem, nem soha! című 
verse. A megemlékezést videó bejátszások és a kis énekkar 
fellépése is színesítette. 
A műsort összeállította és a tanulókat felkészítette: 
Bódis Balázs, Hatos Eszter, Tóth-Pajor Szabolcsné; a vetítés 
anyagát összeállította: Bedenek Gábor. 

 

Eredményesen szerepeltek 
 
 
Szép eredményt értek el tanulóink az Országos Honismereti 
Tanulmányi Versenyen, amely több fordulós levelezős 
formában zajlott:  
 
Bogdán Krisztián 7.b   megyei 1. hely és országos 
1. hely 
Bogdán Lili 7.b            megyei 2. hely és országos 
4. hely 
Andrasek Ervin Zoltán 7.b  megyei 3. hely és országos 
5. hely  
Felkészítő: Sánta Alíz 
 
 
A HEBE kft. által meghirdetett országos német nyelvi levelezős 
versenyen iskolánk csapata 100 csapat közül a 26 helyen végzett.  
A csapat tagjai: Andrasek Ervin, Bogdán Krisztián, Kardics 
Kristóf, valamennyien 7.b osztályos tanulók 
Felkészitő: Várhalmi Virág  
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ÓVODAI ESEMÉNYEK 
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Madarak és fák napja 
 Madarak és fák napja alkalmából 2022.05.11-én Lóki 
György fősolymász, a Magyarországi Solymász Rend 
elnöke, kultúrkutató látogatott el óvodánkba.  
Természetesen nem egyedül érkezett hozzánk, hanem 
madaraival: két helisz héjával és egy maláj erdei 
bagollyal.  
A gyermekek rengeteg új ismeretet szereztek az 
óvoda udvarán megtartott bemutató alatt.  Ámulva 
figyelték a hatalmas szemekkel pislogó baglyot és 
közvetlenül a fejük felett elrepülő héját. 
Köszönjük szépen Lóki úrnak, hogy látogatásával 
megtisztelte óvodánkat 

Papírgyűjtés 
 

Hagyományainkhoz híven idén tavasszal is 
papírgyűjtést hirdettünk.   
A csoportok teraszán hetek alatt nagy mennyiségű 
papír gyűlt össze, melyet 2022.05.10-én szállított el a 
szolgáltató. A papírgyűjtés eredményét az alábbi 
táblázat tartalmazza: 

Méhecske csoport 1348 kg 

Süni csoport 945 kg 

Pillangó csoport 896 kg 

Katica csoport 453 kg 

 

 

Mozgó játszótér 

2022.05.13-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet  jóvoltából  
Fókuszban a gyermek EFOP  pályázat keretein belül  
kreatív foglalkozás  és ugrálóvár színesítette az óvodásaink  
életét. 
Az időjárás kedvezett a szabadtéri programnak, így az 
óvoda udvarán felállított hatalmas ugrálóvár nagy 
népszerűségnek örvendett.  Ezen kívül minden gyermek 
lehetőséget kapott a kreatív teraszon tulipánt hajtogatni, 
vagy színezni. 
 

Gyermekzsivaj  
 

2022.05.18-án gyermeknapot tartottunk az óvodában.  Az 
aulában gyülekeztünk, majd a bemelegítő torna után 
csoportról-csoportra haladva izgalmas feladatok vártak a 
gyermekekre: találós kérdések, ügyességi játékok, kreatív 
tevékenység, mesedramatizálás és éneklés. 
A délelőtt folyamán valamennyi csoport teljesítette a 
próbákat, amit a menetlevelükbe kapott pecsétek és 
matricák igazoltak. Megérdemelt jutalomként minden 
gyermek müzli szeletet és lufit kapott. 

A gyermeknapi program folytatásaként a Napsugár 
együttes adott interaktív koncertet  óvodánkban. 
Az ismert dallamok jó hangulata gyorsan átragadt a 
gyermekekre, így örömmel csatlakoztak a produkcióhoz. 
Volt közös éneklés, párválasztó tánc, buborékfújás, 
körjáték.  

Köszönet Macsekné Sipos Anitának és Pusztai László-
nak, amiért eljöttek hozzánk és mosolyt varázsoltak a 
gyermekek arcára. 
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Ballagás  
 2022. május 27-én virágba borult a zalakomári óvoda. A 
megannyi színpompás virág is arról árulkodott, hogy egy 
nagy esemény van készülőben.  

 

Az idei tanévben 26 gyermek ballagott el óvodánkból.  
A Pillangó és a Méhecske csoportból elballagó gyerekek 
gyönyörű népviseleti ruhába öltözve adták elő 
színvonalas műsoraikat. Nem csak a ballagó gyerekek, de 
az őket búcsúztató kisebbek is nagy izgalommal és 
örömmel készültek, hogy megmutathassák szüleiknek, 
rokonaiknak, hogy milyen gyönyörűen mondják a 
verseiket, énekelnek, táncolnak.  

Megható pillanat volt, mind a gyerekek családjainak, 
mind nekünk itt dolgozóknak is, hiszen a korábban még 
félénk, sokszor szégyenlős kis óvodásokból, iskolába 
készülő bátor nagy lányok és nagy fiúk lettek.  
Reméljük, hogy a gyerekek az óvodában eltöltött 
gondtalan évek alatt, sok szép emlékkel a szívükben 
távoznak és szeptemberben magabiztosan, tudással 
felvértezve kezdhetik meg a következő tanévet már az 
iskolában.  

 

 Megnyílt a kiállítás a Művelődési Házban 

Szvetics Jánosné vezetésével, szakmai tanácsaival 
zajlottak a foglalkozások. A szorgos munka 
eredményeként nyolc gyönyörű, szemet, szívet 
gyönyörködtető  alkotás született, melyből Bohn Ildikó 
necce a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti 
Osztályának zsűrizésén elnyerte a „Hagyományos 
míves termék” elismerést is. Gratulálunk az alkotónak! 

Még zajlott a necc-fűző szakkör, amikor a Nemzeti 
Művelődési Intézet „ASzakkör – Tudásunkkal 
kézenfogva” programjának  támogatásával elindult 
elsőként a Csipkeverő szakkör a helyi csipkeverő oktató 
Puklér Hajnalka vezetésével. Itt is nyolc fő résztvevő 
tevékenykedett, akik megismerhették, a vert csipke 
készítés sok-sok apró mozdulatát, változatát, trükkjét. 
Barátságkarkötő, kokárda, szegélycsipke, és még sok-
sok gyönyörűség született a kezük alatt a mindig jó 
hangulatú összejöveteleken.  

Nem volt ismeretlen terep a „mézesezés” a Művelődési 
Ház programjain rendszeresen résztvevők számára, 
hiszen Némethné Kocsis Veronika  az  intézmény  
dolgozójaként  már  több alkalommal is vezetett ilyen  

 

 

jellegű díszítő foglalkozásokat az intézmény ünnepre 
készülődős programjainak keretében. 

Most azonban az első lépésektől az utolsóig beavatta a  
kilenc fő résztvevőt a mézeskalács készítés fortélyaiba: 
gyúrtak, szaggattak, sütöttek, aztán meg mindenféle fajta 
mázzal díszítették, csinosították a készülő alkotásaikat. 

Köszönjük a Zala megyei Népművészeti Egyesület, a  
Nemzeti Művelődési Intézet és az Önkormányzat 
támogatását a szakkörök létrejöttében! 

A három szakkör alkotásaiból 2022.június 15-én kiállítás 
nyílt a Zalakomári Művelődési Házban. A megnyitón 
köszöntőt mondott Csárdi Tamás polgármester, a tárlatot 
pedig Matyasovszky Margit, a Nemzeti művelődési Intézet 
Zala megyei Igazgatóságának igazgatója nyitotta meg. 

A megnyitót a Péczely Attila Népzenei Csoport tette még 
emlékezetesebbé, kiskomáromi gyűjtésű dalcsokrok 
előadásával. 

A kiállítás 2022. június 30-ig  a művelődési ház 
nyitvatartási idejében megtekinthető. 

 

 

 

 


