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Önkormányzati 
fejlesztések 

 

 

Tanulóbérlet támogatás igényelhető       

3. oldal 

 

Elballagtak a végzős diákok                                  
2.  oldal 
 

     Szépül, fejlődik  a falu         
     1. oldal 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  

Önkormányzatunk tavalyi évben pályázatot 
nyújtott be Magyar Falu Program keretén 
belül az Önkormányzati Hivatal épületé-
nek energetikai korszerűsítésére. 
Az idei évben program során a Hivatal épü-
letében a régi lámpatestek helyére új, ener-
giatakarékos ledes lámpatestek kerültek fel-
szerelésre. 
A Hivatal épületének lapos tetején kiépítésre 
került egy 18,5 kWh napelem rendszer, 
melynek üzembe helyezése jelenleg 
folyamatban. A hálózatba történő bekötése 
után jelentősen csökkenni fog a Hivatal 
energiaszükséglete, ezáltal csökken az 
fizetendő energiadíj mértéke is. 
 

A közfoglalkoztatási program keretében megépült a Kossuth park előtti 
térköves járdaszakasz, valamint a templom melletti járdaszakasz is, így a 
teljes Kossuth utca térkövezése befejeződött. 
 

2022. július 11-től megkezdjük a 
Gyógyszertár előtti parkoló 
térkövezését. A munkálatok 
végzésének ideje alatt így ezen 
parkoló nem lesz használható, a 
környező pakolóhelyeket lehet 
csak igénybe venni. 

Autóval megállni a Művelődési 
Házzal szemközti parkolóban vagy 
a Művelődési Ház melletti parko-
lóban lehet. 
 
 
Köszönjük a megértést és a türel-
met! 
 

 

Parkoló felújítás 
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ISKOLAI ESEMÉNYEK 
 Ballagás 

 Búcsút vettek iskolánktól nyolcadikos diákjaink, akik 
osztályfőnökeikkel, Partiné Birnbauer Katalinnal és Hatos 
Eszterrel együtt vonultak ki az iskola udvarára.  
Itt először Szakáll Tibor, intézményvezető osztotta meg 
gondolatait a végzősökkel, majd a hetedikesek búcsú szavai 
következtek. Ezután maguk az ünnepeltek léptek fel, akik 
ünnepi műsorukkal és egy-egy szál virággal köszönték meg 
tanáraiknak és szüleiknek az elmúlt nyolc esztendőben 
nyújtott segítséget és fáradozást. 
A ballagáson sor került a legjobb diákok jutalmazására is: 
sokan vehettek át jutalomkönyvet az évek során végzett 
kimagasló tanulnányi-, kulturális-, közösségi munkájukért 
valamint sport tevékenységükért. Ezután hagyományainkhoz 
híven a végzősök elhelyeztek egy-egy osztályaik névsorát 
tartalmazó szalagot a ballagók fáján. 
Az ünnepséget az énekkarosok műsora zárta. 
 

 

Eredményesen szerepeltek 
 
 
Iskolánk csapata ebben a tanévben is részt vett az 

országos BISEL-versenyen, ahol kiválóan 

szerepeltek tanulóink és ötvenegy csapat közül az 

előkelő második helyet szerezték meg.  
A csapat tagjai: Andrasek Ervin Zoltán; Bogdán 
Krisztián; Bogdán Krisztofer; Kardics Kristóf; 
Marci Csaba. Felkészítő: Partiné Birnbauer 
Katalin. 
Az ünnepélyes díjátadásra majd ősszel kerül sor 
Budapesten.  
 

Június 15-én zárult a Somssich Antal Általános 
Iskola 2021/22-es tanéve.  
Idén is számos diák vehetett át kimagasló 
tanulmányi-, sport- vagy kulturális munkájáért 
járó elismerést. 
Hagyományainkhoz híven most is sor került az 
„Aranykönyv ceremóniára. Ebben a tanévben 
három nyolcadikos diák részesült abban a 
megtiszteltetésben, hogy munkája elismeréseként 
neve és fényképe bekerült az aranykönyvbe: 
Bogdán Tamás 8.a; Horváth Zalán 8.b;  és 
Pleyer Shimshon 8.b osztályos tanulók. 
Az ünnepélyes pillanatok után Szakáll Tibor 
intézmény-vezető évértékelő beszéde következett, 
majd két pedagógustól, Feketéné Táttár Líviátólt 
és Ivanics Jánosnétól köszöntünk el, akik sok 
évtizedes lelkiismeretes munka után már 
megérdemelt pihenésüket töltik. Mindketten 
„Pedagógus Szolgálati Emlékérmet” vehettek át 
kitartó munkájuk elismeréseként.   
Partiné Birnbauer Katalint, iskolánk 
matematika-kémia szakos tanárát az Emberi 
Erőforrás Minisztériuma „Elismerő oklevéllel” 
jutalmazta kiemelkedő szakmai munkásságáért: 
tanítványai már évek óta kiválóan teljesítenek az 
országos BISEL versenyen. 
A tanévzárót megtisztelte jelenlétével Bíró Patrik, 
a Nagykanizsai Tankerületi Központ szakmai 
vezetője, aki Prof. Dr. Kásler Miklós Emberi 
Erőforrások Minisztere által adományozott 
„Miniszteri Elismerő Oklevéllel” jutalmazta 
iskolánk vezetőjét, Szakáll Tibort  hosszú éveken 
át végzett kimagasló pedagógiai és 
intézményvezetői-munkássága elismeréseként. 
A tanévzáró a Szózattal fejeződött be, majd a 
tanulók az osztálytermekbe vonultak, ahol az 
osztályfőnökök kiosztották a bizonyítványokat. 
 

A ballagók egy csoportja Szakáll Tibor iskolaigazgató 
vezetésével 

Papírgyűjtés 
 
Májusban ismét papírgyűjtésre került sor iskolánkban. A 

diákok 1130 kg hulladékpapírt gyűjtöttek össze együttesen. 

A legtöbb papírt a 4.b osztály gyűjtötte  (330,7 kg), második 

lett a 7.b (199,7)kg, harmadik helyezett pedig a 8.b osztály 

(125,4 kg). 

Ez úton is szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy 

segítették gyermekeiket a papírgyűjtésben, a 

következőkben is számítunk támogatásukra. 

 



 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2022. július                            3 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a 
szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletében meghatározott feltételrendszer alapján támogatja a 
vidéken tanuló diákok közlekedési éves tanulóbérletének 
megvásárlását. (továbbiakban: bérlettámogatás).  

A kérelmeket 2022. augusztus 22. és 2022. szeptember 5. napja 
között lehet benyújtani a szülő vagy más törvényes képviselő, 
illetve nagykorú gyermek által.  

Pályázati feltétel: középfokú oktatási intézményben, nappali 
oktatás munkarendje szerint tanulói jogviszonnyal rendelkező 
diák jogosult rá, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 400 %-át (2022- ben 114.000 Ft)  

A kérelemhez csatolandó igazolások:  

a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem benyújtását 
megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói 
igazolás  

b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hó- 
napban folyósított ellátás igazoló szelvény, vagy utolsó havi 
bankszámla kivonat, ennek hiányában a munkaügyi 
kirendeltség által kiállított igazolás, határozat  

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások eseté- 
ben a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás 
igazoló szelvény, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla 
kivonat,  

d) nem havi rendszerességgel szerzett, valamint vállalkozásból 
származó jövedelem esetében az illetékes NAV igazolás, a 
kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi 
jövedelemadó alapjáról  

e) iskolalátogatási igazolás, megjelölve a tanulmányok várható 
végét  

f) az éves tanulóbérlet megvásárlását igazoló számla (gyermek/ 
szülő nevére kiállítva) illetve az éves bérlet fénymásolata.  

A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség 
honlapjáról. A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári 
Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez kell 
eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 

 

KÖZLEKEDÉSI ÉVES 
TANULÓBÉRLET TÁMOGATÁS 
 

Hiperaktivitás, 
figyelemzavar: pszichiátriai 

betegségek-e valójában? 
 

„Hiperaktív" a gyermek? Nem tud odafigyelni az 
órán? Magatartásával bomlasztja az osztály 
rendjét? 

Olyan kérdések ezek, melyekkel számos szülő 
riadtan szembesül, amikor kiderül, hogy 
gyermekével gond van az iskolában. Ilyenkor aztán a 
szülő válaszút elé kerül: vagy maga keres megoldást a 
problémára, vagy másik iskolába viszi a gyereket, vagy 
a hivatalos szakemberekre bízza a dolgot. 

Az utóbbival kapcsolatban viszont számos kétely, 
ellenérzés fogalmazódott már meg, nem is véletlenül. Ha 
ugyanis a gyermek pszichiáterhez kerül, könnyen 
kaphat olyan diagnózist, amelyre gyógyszerszedést 
írnak elő. A szülőknek azonban két dologról rendszerint 
nincs tudomásuk: 

– A „hiperaktivitás", „figyelemzavar" és hasonló 
gyermekpszichiátriai diagnózisok kizárólag a tünetek 
alapján címkézik fel a gyermeket, és nem visznek 
közelebb az okok feltárásához – pedig ezeknek a 
tüneteknek számos kiváltó oka lehet. Olyan ez, mintha a 
lázat tekintenénk betegségnek, és csupán azt próbálnánk 
kezelni anélkül, hogy a láz okát felkutatnánk. 

– Az ilyen állapotokra felírt „gyógyszerek" valójában 
tudatmódosító szerek, olyan anyagok, amelyek sokkal 
közelebb állnak a drogokhoz, mint a gyógyszerekhez. E 
szerek csupán arra alkalmasak, hogy elfedjék a gyermek 
kellemetlen tüneteit. Számos szülő beszámolt róla, hogy 
a szer beadása után gyermeke „zombiként" viselkedik, 
kitágult pupillákkal néz maga elé, mintha ott sem lenne. 
Ezek a szerek alkalmasak arra, hogy a gyermek tüneteit 
elnyomják, de a megoldáshoz nem visznek közelebb, 
ráadásul számos nagyon kellemetlen, sőt veszélyes 
mellékhatással nehezíthetik a gyermek boldogulását. 

Ebben a témában segít eligazodni a szülőknek, 
pedagógusoknak és más érdeklődőknek az az ingyenes 
kiadvány, amelyet az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány jelentetett meg közszolgálati céllal. 
Az informatív anyagban nemcsak arról esik szó, 
pontosan milyen veszélyeket hordozhat a pszichiátriai 
diagnózis és a felírt gyógyszer, de megoldási 
javaslatokat is nyújt a szülőknek: merre keressék a 
valódi okot, a valódi megoldást gyermekük számára. 

 
A kiadvány ingyenesen megrendelhető, illetve 
letölthető az alapítvány weboldaláról: 
www.emberijogok.hu/adhd 
  

 

http://www.emberijogok.hu/adhd
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A dió rettegett kártevője a dióburok-fúrólégy 

A tengerentúlról érkezett kártevő hazánkba közel egy 
évtizede került . A fúrólégy lárvája a dió burka alatt fejlődik 
ki, majd a termésburok elfeketedik, legyengül  ennek 
hatására több betegség is megjelenhet.  A burok rátapad a 
dió csonthéjára a bél pedig avas ízű fogyaszthatatlan lesz.  
A rovar által károsított termés idővel lehullik a fáról. 
Összetéveszthető a dió baktériumos megbetegedésével, de 
ha a légy nyüvei még a burokban vannak, akkor 
egyértelműen azonosítható. 

A károsító a talajban bebábozódva telel át. Rajzása július 
elején kezdődik.  Kedvező időjárás esetén szeptember 
végéig is elnyúlhat. Az első lárvák július végén,  augusztus 
elején jelennek meg. 

A védekezés komoly kihívást jelent melynek egyik 
legfontosabb eleme a megfigyelés. A kiskertekben is 
megfelelően alkalmazható előrejelzési módszerekkel 
határozhatjuk meg a kártevő megjelenésének időpontját. A 
legyek jelenlétét sárga ragacslapokkal tudjuk nyomon 
követni. Ha csapdáink egymást követő napokon fogják a 
legyeket, akkor időszerűvé válik a kémiai védekezés. Egyre 
több engedélyezett  rovarölő szer  található a gazdaboltok  
kínálatában. Megoldást jelent még  ha a fertőzött 
terméseket a fáról és a földről összegyűjtjük és elégetjük, 
hogy a légylárvák ne juthassanak a talajba, ahonnan a 
következő évben indulhatnak útjukra. 

Legjobban úgy tudjuk megvédeni diófánkat, ha az említett 
módszerek mindegyikét helyesen alkalmazzuk. 

 

 

 

 

Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 

Július harmadik vasárnapja: 
POLGÁRŐR NAP 

Az Európai Unióban ismeretlen a polgárőrség 
fogalma, Magyarországon viszont 1995 óta rendezik 
meg az országos POLGÁRŐR NAPot. Az eltelt évek 
bebizonyították a polgárőrszervezetek 
létjogosultságát. A lakosság széles körben felismerte 
az önszerveződés fontosságát, ami abban is 
megmutatkozik, hogy nemcsak a városokban, de már 
a kisközségekben is működnek polgárőrségek. 

Községünkben 2017 óta működik a Zalakomárért 
Polgárőr Egyesület. 

Céljuk: A közrend és közlekedésbiztonság, a 

bűncselekmények megelőzése és a baleset-

megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, 

valamint a környezetvédelem és hagyományőrzés 

érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, 

Magyarország alaptörvényével összhangban. A 

bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált 

bűncselekmények számának mérséklése, a 

közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, 

valamint a rendvédelmi szervezetek közötti 

bizalom és együttműködés erősítése. A 

Szomszédok Egymásért Mozgalom (a 

továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e 

tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok 

véleményezése, kidolgozása és közvetítése. A 

rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a 

helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos 

feladatok végrehajtásának elősegítése. 

Köszönjük  az  értünk  végzett  munkájukat! 


