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Az önkormányzat hivatalos havilapja 
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2018. évi  Start közmunka 
programjaink eredményei 

 

Március 1-jével újra elindultak a közmunka programok 
Zalakomárban.  
A belterületi utak karbantartása című program kereté-
ben március hónapban az önkormányzati telephely 
(volt Tüzép ) épületének felújítását, belső terének ki-
alakítását végezték munkásaink. A jó idő beköszönté-
vel viszont folytatjuk a Bercsényi utca járdájának tér-
kövezését, melyet a Zrínyi utca fog követni. Egy új 
brigáddal párhuzamosan megkezdjük a Hunyadi utca 
járda térkövezését is. 
 

A mezőgazdasági program keretében már folyik a zöldségnövények 
vetése, palánták nevelése. Mintegy 25 000 db palántát kell előállíta-
nunk az önkormányzati területek beültetésére. Korlátozott számban 
lehetőség lesz paprika, paradicsom palánta vásárlására is.  
 
A 2017. évi burgonyatermésből az Önkormányzat RED SCARLET 
fajtájú vetőburgonyát értékesít 150.-Ft/kg áron. A palánta és a vető-
burgonya vásárlással kapcsolatban érdeklődni az Önkormányzatnál 
Horváth Zoltánnál lehet. 

 
 

Díszpolgári cím, kitüntető díj adományozása 

 

Zalakomár Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szer-
zett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen érté-
kelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, „ZALAKOMÁR díszpolgára” címet, valamint személyek és közös-
ségek bármely területen végzett maradandó értékű teljesítménye elismerésére, mellyel jelentősen hozzájárultak a 
falu szellemi, erkölcsi, anyagi és kulturális értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez „ZALAKOMÁRÉRT” 
kitüntető díjat alapított. 
A „Zalakomár Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki va-
lamely kiemelkedően jelentős munkájával, egész életművével olyan általános elismerést szerzett, mely hozzájárul 
a település jó hírnevének öregbítéséhez; a község fejlődése, gyarapodása érdekében kiemelkedő tevékenységet nyúj-
tott, maradandó értéket teremtett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 
A kitüntető címből évente egy adományozható. 
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A „ZALAKOMÁRÉRT” kitüntető díj különösen az alábbi területeken elért kiemelkedő teljesítmények elismeré-
sére adományozható: 
a.) a közművelődés, művészeti élet területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó vagy hosszú ideje kimagasló színvona-
lon teljesítő művészeti csoportok, egyesületek, magánszemélyek részére, 
b.) önkéntes tűzoltóság és a polgári védelem tagjainak, illetve közösségeknek, magánszemélyeknek, akik a szolgálat 
teljesítésével összefüggő, valamint emberi helytállásukkal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet elhárí-
tásában kiemelkedő munkát végeztek, hozzájárultak a falu közbiztonságának javulásához, 
c.) a sportért dolgozó sportvezetőknek, sportolóknak, szakosztályoknak, csoportoknak, kluboknak, akik hosszabb 
ideje eredményesen tevékenykedtek Zalakomár sportéletéért, 
d.) óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, akik kiemelkedő pedagógiai tevékenységükkel hozzájárultak a felnövekvő 
ifjúság sikereihez, továbbá elméleti munkásságukkal jelentős eredményeket értek el, 
e.) azoknak a személyeknek, akik az egészségügy területén kimagasló munkát végeztek, 
f.) azoknak a személyeknek, akik Zalakomár gazdaságának fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájárultak, 
g.) azon szakemberek, közösségek részére, akik Zalakomár környezeti állapota megóvása, műszaki- és agrárinfrast-
ruktúrája fejlesztése érdekében kimagasló eredményeket értek el. 
A kitüntető díjból évente legfeljebb három adományozható. 
 
A díszpolgári cím és a kitüntető díj adományozására bárki írásban javaslatot tehet.  
Kérjük, javaslataikat részletes indoklással 2018. május 10. napjáig juttassák el a hivatalba! 
Az elismerések odaítéléséről a képviselő-testület a május végén tartandó zárt ülés keretében dönt. 
 
A díszpolgári cím és a kitüntető díj az önkormányzat által rendezett falunapi ünnepség keretében kerül átadásra. 

 

Óvodai Hírek 

Tavasz- és nyusziváró 
 
Március 27-én a Péczely Attila Népzenei Csoport lepte meg gyermekein-
ket tavaszi népdalokkal, valamint húsvéti gyermekdalokkal. 
Gyermekeinket bevonták az éneklésbe, sőt még két új népdalt a játékával 
együtt is megismerhettek, gyakorolhattak. 
A jó hangulatú zenés-táncos délelőttön mindenki jól érezte magát, a 
délelőtt zárásaként kipróbálhatták gyermekeink a citerát, mint népi 
hangszert. 
 
 

Március 15. 
 
Idén a Virág csoport gyermekeinek műsorával 
készültünk megemlékezni erről a Nemzeti ünnep-
ről.  
A gyerekek verssel-énekkel idézték meg a szabad-
ságharc katonáit. 
Petőfi Sándor: Talpra magyar című versének meg-
zenésített változatára táncoltak, s hangosan éne-
kelték ők is az eskü szövegét. 
A műsort a Kormorán zenekar: Harangok dala 
című számra készült tánccal zárták a Virág csopor-
tos gyerekek. 
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A kérelemhez csatolni kell a felsőokta-
tási intézmény által kiállított, a kére-
lem benyújtásakor érvényes hallgatói 
jogviszony igazolást. Az aktív félévet 
minden esetben a félévente csatolandó 
hallgatói jogviszony igazolással igazol-
ja a felsőfokú ösztöndíjat kérelmező 
hallgató. Ezekben az esetekben a felső-
oktatási ösztöndíj a hallgatói jogvi-
szony létrejöttével már igényelhető. 
 
A beérkezett kérelmeket II. félév vo-
natkozásában 2018. április 15. napjáig 
bírálja a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság. 
 
A kérelmeket a fent jelzett időtartam 
alatt a Zalakomári Közös Önkormány-
zati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez 
kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalako-
mári Közös Önkormányzati Hivatal 
portáján, valamint elérhetők Zalako-
már nagyközség honlapjáról. 
 
További információ: 
 
Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal, 8751 Zalakomár Tavasz u. 
13., 9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék 
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 
 

Hímes tojás kiállítás 
2018. március 28-án óvodásaink Tivadar Éva dobronaki tojásfestő, 
népi iparművész hímes tojás kiállítását tekintették meg a Zalakomári 
Általános Iskolában. A kiállított darabok díszítésének módjába, a 
viasszal történő írókázás technikai fortélyaiba is bepillanthattak. 
 
 
 

Víz világnapja 
 
A víz világnapja alkalmából Virág csoportunk 
ellátogatott a Kis-Balaton Házhoz Zalavárba. 
A korai indulás ellenére nagy volt a gyerekek 
lelkesedése. Az utazás a Volán menetrend sze-
rinti járatával zajlott.  
Fél kilenc után értünk a helyszínre. A tízórai 
elfogyasztása után kilenc órakor léptünk be  
a felújított épületbe. Elsőként egy filmet tekint-
hettünk meg a vetítőteremben a Kis-Balaton 
Vízvédelmi Rendszerének természeti értékeiről 
és a vízminőség védelméről.  
Ezt követően bebarangoltuk az épületben lévő 
kiállítást. Az első teremben egy felépített stég 
mellett horgonyzó csónakba szállhattak be az 
óvodások és webkamerák segítségével pillant-
hattak be a Kis-Balaton élővilágába.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A földszinten: ásatási leletek, Zalavár történetét 
bemutató kiállítás, Kis-Balaton kialakulását 
bemutató térkép, kitömött vízi- és szárazföldi 
élőlények, a Tüskevárból ismert Matula bácsi 
kunyhójának mása valamint az éjszakai mo-
csárvilág hangjai és fényei ejtették bámulatba a 
gyerekeket. 
Az emeleti részen a téli és nyári berek hangula-
tos világa várt a kíváncsi kis látogatókra.  
Egy rajzteremnek berendezett helységben volt 
mód megbeszélni a látottakat, énekelni, mondó-
kázni is, miközben lerajzolhatták frissen szerzett 
élményeiket. 
A Kis-Balaton ház mellett a szabadban megnéz-
tük még a Szent Adorján Bazilika ásatásait,  
a Szent István kápolnát, továbbá kipróbálhatták 
a vesszőből font hatalmas labirintust és  
a „vízi” játszóteret is.  
Gyorsan elröpült a délelőtt, élményekben gaz-
dagon töltöttük ezt a kora tavaszi napot. 

 
 

 
ÓVODAI BEÍRATÁS 

 
        A Zalakomári Napköziotthonos Óvoda vezetője értesíti a 

Szülőket, hogy a 2018/2019 nevelési évre történő beíratást 

     2018. április 23 -  2018. április 25.  időszakban tehetik meg  

  (reggel  8.00 -tól délután 15.00-ig) 

Beíratásra kerül az a gyermek, aki 2018. augusztus 31-ig betölti 

3. életévét 

Előjegyzésre kerül az a gyermek, aki 2018. augusztus 31. után 

tölti be 3. életévét. 

                          Beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

-  gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata 

-  gyermek Lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

-  gyermek TAJ kártyája 

-  szülő személyi igazolványa 

 Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvodave-

zető dönt, és tájékoztatja  az érintett szülőket. 

                                                                                 Varga Zoltánné 

                                   óvodavezető 
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         SULI-HÍREK 

Óvodánkban 2018.02.08-án a Virág csoport nyitotta 
meg a csoportszintű farsangok sorát. Ebben az évben is 
is nagyon sok ötletes jelmezt és színvonalas műsort 
láthattunk. Elhangzottak télkergető - tavaszváró mon-
dókák, farsangi énekek és a Méhecske csoport jóvoltá-
ból megelevenedett A kiskakas gyémánt félkrajcárja 
című mese. 
15-én a Pillangó nagycsoport „cirkuszi produkciójával” 
zárult az idei farsangi időszak. 
A vendégek tombolát és zsákbamacskát is vásárolhat-
tak. Családias, jó hangulatban teltek a délutánok. 
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Idén március 14-én emlékeztünk meg az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc hőseiről. 
A műsorban a 4. évfolyamosokon kívül felléptek a 
Zalakomári Óvoda nagycsoportosai is, akik közösen 
szavaltak el egy verset. 
A negyedikesek előadásában verseket dalokat hallhat-
tunk a szabadságharcról és jelenetet láthattunk a pesti 
forradalom legfontosabb eseményiről. A műsort tánc 
és vetítés is színesítette. 
A tanulókat felkészítették: Takács Gabriella, dr. Etler 
Ottóné, Szita Edina és Türei-Horváth Enikő tanítók. 

Patak mente Portrék 
 

Iskolánk ősszel benevezett a Földművelésügyi Minisz-
térium által rendezett BISEL országos tanulmányi 
versenyre, melyet "Patak mente Portrék" címmel hir-
dettek meg. 
A megmérettetésen egy 7. és egy 8. osztályos csapattal 
indultunk. 
A verseny célja az adott település környékén található 
vízfolyás vizsgálata, biotikus index meghatározása, és 
a folyó környezetében található növény- és állatvilág 
feltérképezése, meghatározása volt. Csapatunk a falu 
határában található Mosó patakot (Kiskomáromi csa-
torna) választotta. 
A három forduló során megoldott érdekes feladatok-
nak köszönhetően sok információt tudtunk meg pata-
kunkról. 
Az iskola mindkét csapata bejutott az országos döntő-
be, ahol a gyerekeknek prezentációban kellett bemu-
tatni a vízfolyásunkat. 
A döntőt Budapesten a Vajdahunyad várában rendez-
tek, ahol az általános iskolás csapatok közül 12 csapat 
adhatott számot az egész éves munkájáról. 
Diákjaink nagyon jól szerepeltek, sok élményben és jó 
tapasztalatokkal gazdagodtak. Tanulóinkat ajándék-
csomagokkal és emléklappal jutalmazták. 
A versenyt követő héten a Víz világnapjához kapcso-
lódóan témahetet tartottunk iskolánkban, amelynek 
keretében számos érdekes programban vehettek részt a 
diákok. 
 

Patak mente Portrék 
 

Közös megemlékezés 
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A Zalakomári Általános Iskola tanulói 
a Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatán 
sikerrel szerepeltek. A kárpátaljai test-
vériskolával karöltve közös programon 
vettek részt Budapesten. Neves köl-
tőnk születésének bicentenárium év-
fordulóján múzeumpedagógiai foglal-
kozásokat hallgattak, illetve aktív 
tevékenységeket végeztek.  
Megismerték Arany János életútját, 
illetve Petőfivel folytatott levelezést. 
Délben a múzeum Károlyi Kert étter-
mében a két iskola közösen fogyasz-
totta el a finom ebédet. Jól is esett a 
délutáni séta a Margit-szigetre, ahol 
témavezetők vártak bennünket 
 

Népdaléneklés: 
 
Kék Ibolya énekegyüttes 4.a: kiemelt 
arany minősítés (Az együttes tagjai: 
Bogdán Tamás, Gerencsér Attila, Bog-
dán Zsófia, Kovács Olívia Maja, Bog-
dán Dénes, Bogdán Klaudia – felkészí-
tő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) 
Bogdán Tamás 4.a – szóló: kiemelt 
arany minősítés (felkészítő: Győrfyné 
Bándi Zsuzsánna) 
Gerencsér Arrila 4.a  – szóló: kiemelt 
arany minősítés (felkészítő: Győrfyné 
Bándi Zsuzsánna) 
Dalos legények énekegyüttes: kiemelt 
arany minősítés (Az együttes tagjai: 
Bogdán Tibor 6.a; Kardics József 6.a; 
Bogdán Attila 6.b – (Felkészítő: 
Győrfyné Bándi Zsuzsánna) 
Komáromi legények énekegyüttes – 
kiemelt arany minősítés (Az együttes 
tagjai: Bogdán Tibor 6.a; Bogdán 
Krisztián 7.a – felkészítő: Győrfyné 
Bándi Zsuzsánna) 
Horváth Annabella 6.a – szóló: arany 
minősítés (felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 
Orsós Anna 4.b – szóló: arany minő-
sítés (felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 
 

Pacsirták énekegyüttes: arany minő-
sítés (Az együttes tagjai: Bogdán Eri-
ka 6.a; Horváth Annabella 6.a; Marci 
Veronika 6.a; Bogdán Ibolya 6.b - 
felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 
Gerlicék énekegyüttes: kiemelt arany 
minősítés (Az együttes tagjai: Bogdán 
Tamás 4.a; Gerencsér Attila 4.a; Bog-
dán László 4.b – felkészítő: Dr. Etler 
Ottóné) 
Rozmaring énekegyüttes: arany mi-
nősítés (Az együttes tagjai: Bogdán 
György 7.a; Bogdán Lajos 8.b; Bogdán 
László 8.b – felkészítő: Dr. Etler Ottó-
né) 
Tóth-Pajor Adél 2.b – szóló: arany 
minősítés (felkészítő: Saffer Szilvia) 
 
Rajz: 
Marci Veronika III. helyezett (felkészí-
tő: Hajmásiné Török Gyöngyi) 
 
Képzőművészet:(tárgyalkotás) 
Molnár Gréta 7.a ezüst minősítés (fel-
készítő: Hajmásiné Török Gyöngyi) 
Orsós Melinda 6.b bronz minősítés 
(felkészítő: Hajmásiné Török Gyön-
gyi) 
 

 

Arany-út 
 

Tanulóink bejárhatták nagy költőnk főbb szigeti állomásait. Arany szobránál közös versmondás volt. A késő délutánig tartó 
programok hasznosak, újszerűek voltak, sok új ismeretet adtak. Az iskolák együttléte a nemzeti összetartozás jegyében irodalmi 
kultúránk megőrzését szolgálta. Az iskolák együttléte a nemzeti összetartozás jegyében irodalmi kultúránk megőrzését szolgálta. 
 

Eredményesen szerepeltek 
Az elmúlt hónapban több versenyen is szép eredményt értek el iskolánk tanulói. 

Március elején Gyenesdiáson a Gergely-napi Fesztiválon népdaléneklésből, rajz-és képzőművészetből jeleskedtek 
 

A zalaapáti Gábor Áron Általános 
Iskolában meghirdetett körzeti 
versenyen  pedig az alábbi ered-
mények születtek: 
 
Hangos olvasás: 
 
 I.  Tóth-Pajor Adél  3.b.  Felkészí-
tő:  Bálint Alexandra 
 III. Horváth Zalán  4. b.   Felkészí-
tő: Türei-Horváth Enikő 
 
Rajzverseny: 
 
I. Gerencsér Attila   4.a. Felkészítő: 
Győrfyné Bándi Zsuzsánna 
 
Természetismeret: 
  
3 fordulós, levelezős verseny 
/Témák: 1. Gyógynövény, gyomnö-
vény 2. Környezetbarát tisztítósze-
rek   3. Az év állatai, növényei/ 
I. Bogdán Adrienn 3.a. Felkészítő: 
Világi Erika 
III. Tóth-Pajor Adél 3.b. Felkészítő: 
Ivanics Jánosné 
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Húsvétvárás 

Iskolánkban a tavaszi szünet előtti három nap a húsvétvárás jegyében zajlott.  
A projektnapok keretében megismerhették a tanulók a húsvéti ünnepkör népszokása-
it virágvasárnaptól egészen fehérvasárnapig. Ezt a napot tojáskereső játékkal színesí-
tettük.  
Az ünnepvárás második napján énekes-táncos és sportjellegű népi játékokkal ismer-
kedtek a gyerekek. Ezt a délutánt az Ispitában töltöttük, az iskola valamennyi tanuló-
ja, kicsik és nagyok egyaránt részt vettek a játékokban. Jó volt a hangulat, gyereknek 
és felnőttnek egyaránt kellemes szórakozás, de tanulás is volt.  
A projektünk harmadik napján kézműves foglalkozásokon vett részt az iskola vala-
mennyi tanulója. Több helyszínen egy időben különféle dolgok készültek: viaszos 
felületre tojásfestés, nyuszi hajtogatás színes papírból, műanyag pohárból nyuszi 
készítés, húsvéti mandalaszínezés, és sok hasonló dolog került ki a gyerekek ügyes 
kezei alól. A napot még érdekesebbé tette a hímes tojás kiállítás, amit a szlovéniai 
Dobronakról hozott bemutatni Tivadar Éva hímes tojás festő népi iparművész.  
 

Sport 
2018.03.25.- 15:00 Zalakomár, Zalakomár Sportpálya 

FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-ADA NOVA SE    3:1 (0:0) 

Zalakomár: Tóth-Pajor M. (Kovács P.) – Dukai, Takács, Bagó, Fábián, Tóth Gy., Madarász (Szefcsik), Horváth Zs., Csizmadia (Tóth-Pajor 
Sz.), Mészáros (Horváth I.), Földesi. Edző: Kiss István. 
Nova: Lendvai T. – Horváth K., Nunkovics, Lendvai G., Kocsis, Szekeres, Galamb, Vitéz, Hajdu, Domján (Máyer), Horváth T. (Kovács G.). 
Edző: Domján Péter. 
A hosszú téli szünet után csapatunk biztos győzelmet aratott a sportszerű ellenféllel szemben. Gólszerzők: Madarász (2), Földesi, ill. Ga-
lamb. 
Sajnos a 03.31.-re kisorsolt Molnári-Zalakomár mérkőzés elmaradt a rossz idő miatt. Pótlása:05.01. 15 órakor Molnáriban. 
Ifi: 8:1 
04.08.-án Zalakomárban a Borsfa ellen játszott ifi és felnőtt csapatunk. 

Helyi versenyek 
Márciusban SNI-s tanulóink két 
helyi versenyen is részt vehettek, 
hangos olvasásból és matemati-
kából mérték össze tudásukat. 
Eredmények:  
Hangos olvasás:  
2.osztály: 

1. Bogdán Barbara 2.a 
2. Bogdán Zsuzsanna 2. b 
 

3.osztály: 
1. Bogdán Veronika 3. a 
2. Bogdán Brigitta 3. a 
 
4.osztály: 
1. Bogdán Zsófia 4.a 
2. Orsós Emőke 4.b 
3. Bogdán Erika 4.a 
 

Matematika: 
2.osztály: 

1. Bogdán Barbara 2.a 
2. Kovács Emil 2.a 

 
3. osztály: 

1. Tóth Bence 3.b 
2. Bogdán Brigitta 3.a 

 
4.osztály: 

1. Horváth József 4.b 
2. Tinó Krisztián Gábor 4.a 
3. Bogdán Zsófia 4.a 

 
 

 

 
A kiállítás meg-
tekintése után a 
felső tagozatos 
gyerekek közül 
többen kipróbál-
hatták az 
„írókázás” művé-
szetét. A nagy 
sikerre való te-
kintettel a pro-
jektet jövőre is 
szeretnénk meg-
valósítani. 
 


