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KOMÁRI 
Fánkfesztiválon 
járt az Egymásért Klub 

4. oldal       

Ovi hírek 
Könyvtárlátogatás 

 3. oldal 

Suli hírek 
Környezetvédelmi projekt-
nap  2. oldal       

Felhívás 
Közterületek tisztántartása
 1. oldal       

H Í R M O N D Ó  

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 
 

A környezetvédelem helyi szabálya-
iról szóló 6/2004. (III.31.) önkormány-
zati rendelet értelmében a község 
területén lévő ingatlanok tisztántartá-
sáról az ingatlan tulajdonosai, 
ténylegesen használói kötelesek 
gondoskodni.  

Az ingatlanok előtti járda tisztántar-
tása az ingatlan tényleges használójá-
nak, illetve tulajdonosának kötelessé-
ge. A ténylegesen használó, illetve a 
tulajdonos kötelessége a járda mellett 
növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló 
ágak és bokrok megfelelő nyesése. 

Az ingatlan tulajdonosa köteles a 
telekhatártól az útpadkáig húzódó 
zöldterületet rendszeresen gondozni, 
ennek keretében a zöldterület tisztán-
tartásáról, fűnyírásról, a tulajdonos 
által kihelyezett növények ápolásáról 
gondoskodni.  

A közterületen történő gyommen-
tesítés során növényvédő- és gyom-
irtó szer alkalmazása tilos! 
A fent említett területeken a fűnyí-
rást szükség szerinti gyakorisággal 
kell elvégezni, azonban a gyep ma-
gassága a 20 cm-t nem haladhatja 
meg.  
 

Az ismertetett szabályok betartá-
sa mellett kérjük a lakosságot, hogy 
tegyenek azért, hogy településünk 
rendezett legyen, és a jövőben 
kiültetendő virágok a rendezett 
ingatlanok előtt szépen mutathas-
sanak. Ennek érdekében kérjük 
Önöket, figyeljenek oda a telkeik 
illetve az előttük lévő terület (járda, 
zöldfelület az útpadkáig) rendsze-
res gondozására.  

Mindezek fontosak ahhoz, hogy 
aki itt lakik, vagy csak átutazóban 
jár erre, elmondhassa, milyen szép, 
rendben tartott település Zalako-
már.  
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SULI – HÍREK 

Farsangi pillanatkép: a 2. osztályosok 
Hupikék Törpikék csapata 

A napot egy bemutatóval kezdtük, melynek keretében felhívtuk 
tanulóink figyelmét a Földünket veszélyeztető problémákra, illetve 
következményeikre. 
A projektnap keretében délelőtt az alsósok négy helyszínen ve-
hettek részt foglalkozásokon. 
Az első állomáson a szelektív hulladékgyűjtésről szerezhettek in-
formációkat, milyen hulladékot gyűjthetünk szelektíven. Számí-
tógépes játék keretében próbára tehették tudásukat. 
A második helyszínen a komposztálásról hallhattak, majd memó-
riajátékot játszottak. A harmadik állomáson a tudatos vásár-
lásról beszélgettek és ezzel kapcsolatosan nézhettek meg egy filmet.  
 

FARSANGI BÁL 
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A negyedik helyszínen játékot készítettek új-
rahasznosított anyagokból. 

Délután a felsős tanulók versenyeztek. A 

napközis csoportoknak hat különböző felada-
tot kellett megoldaniuk, melyeknek a témája 
ugyanaz volt, mint délelőtt. 
Az akadályversenyen nehezebb és kön--
nyebb feladatok voltak, melyek sok fejtörést 
okoztak tanulóinknak, de sikeresen vették az 
akadályokat. 
Az egész nap nagyon jó hangulatban telt. Bí-
zunk benne, hogy a hasznos információk segít-
ségével tanulóink környezettudatosab-
ban viselkednek. 
Programunkat támogatta: 
IMRO-DDKK - nonprofit kft, a környezet-
tudatos tanácsadó. 
 

 

Idén húshagyó kedden tartottuk hagyományos 

farsangi bálunkat. A program a jelmezesek felvo-
nulásával kezdődött. A tanulók évfolyamonként és 
osztályonként mutatkoztak be. A hagyományos jel-

mezek mellett számos ötletes produkciót is látha-
tott a szép számú közönség, mint pl: hupikék törpikék, 
éneklő hangjegyek, megfiatalodó nagymamák, sztár-
ban sztár verseny, éneklő pénzeszsákok, sztárvendég-
gel feldobott esküvő.  

A vidám felvonulás bulival folytatódott, majd 
megnyitott a büfé is, ahol pogácsát, süteményt és 
dobozos üdítőt lehetett vásárolni. 
A táncos mulatságot a tombolasorsolás zárta, ahol 

értékes nyeremények találtak gazdára. 

 

Kisokos tanulmányi verseny  

 

2. osztály: 
I. Andrasek Krisztián 
Róbert 2.b 
II. Bogdán Melinda 2.a 
III. Bogdán Brigitta 2.b  
 

3. osztály: 
I. Szabó Kristóf  3b 
II. Bogdán Csaba 3.a 
III. Bogdán Gergő 3.b 

4. osztály: 
I. Tóth- Pajor Adél 4.b 
II. Tinó Jázmin Virág 
4.b 
III. Andrasek Ervin 
Zoltán 4.b 
 

Február 13-án KISOKOS tanulmányi versenyen vehették részt 
alsós diákjaink. Az egyéni versenyen feladatlapot töltöttek ki a 
tanulók matematikából, szövegértésből és nyelvtani ismeretekből. 

 Eredmények: 

 

Környezetvédelmi projektnap 

 
Projektnapot tartottunk az iskolában 2019. február 27.-én, melyet az 
ÖKO munkaközösség szervezett. 

Témája: a szelektív hulladékgyűjtés, felhasználás, hulladékcsök-
kentés 
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Nagycsoportosaink könyvtárban jártak 
 

Február 5-én a Virág csoport gyermekei ellátogattak a 

nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárba, 

ahol Szabó Eszter könyvtáros fogadta a gyerekeket.  

Először körbevezette a könyvtár épületében az oviso-

kat, amely keretében sok érdekességet láthattak: pl. 

Kanizsa várának makettjét.  

Ezt követően leültek a gyerekek a gyermekkönyvtár 
részen, s egy „táska mesét” néztek meg, amelyben interak-
tívan részt is vettek. A mese végével „birtokba” vehették a 

gyermekkönyvtári részt, ahol kedvenc meséiket lapoz-
hatták végig képeskönyv formájában. Talán sikerült a 
könyvolvasás élményének magját elhinteni bennük. 
 
 

Tájékoztatás a csendháborítás szabályairól 
 

Csendháborítás témaköré-
ben több lakossági panasz 
is érkezett a hivatalhoz az 
elmúlt időszakban. Ezzel 
kapcsolatban tájékoztatjuk 
a Tisztelt Lakosságot az 
alábbiakról: A Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény alapján az 
ingatlanok  
 

tulajdonosai, használói kö-
telesek tartózkodni minden 
olyan magatartástól, amel--
lyel másokat, különösen a 
szomszédaikat szükségtele-
nül zavarnák vagy amellyel 
jogaik gyakorlását (ide tar-
tozik a pihenéshez való jog 
is) veszélyeztetnék.  
 
 
 

Az együttélés szabályaival 
kapcsolatban az egyik 
legelterjedtebb tévhit, 
hogy szomszédokat zava-
ró, hangos tevékenységet 
csak este 22:00 óra után 
nem folytathatunk. 
Szinte lehetetlen, ezért a 
jogszabályok meg sem  

kísérlik felsorolni azokat a 
tevékenységeket, amelyek 
indokolatlanul zavarhatják 
szomszédaink nyugalmát. 
Ide sorolható például a túl 
hangos zenehallgatás a nap-
szaktól függetlenül, a hétvégi 
barkácsolás, a lakásfelújítás, 
a házibulik, és egyéb családi 
események. 

Természetesen szó sincs arról, hogy ne lehetne vendé-
geket fogadni, családi eseményeket megünnepelni, hétvé-
gén megjavítani a kerítést. Általában a felújítási munká-
kat és zeneoktatást, gyakorlást munkaidőben lehet végez-
ni, hangos háztartási gépeket pedig este 7-8 óráig lehet 
használni. De ekkor sem korlátlanul, a szomszédaink 
szükségtelen zavarása mellett. Az együttélési normákat 
megsértő lakótársat először célszerű személyesen felszólí-
tani, megkérni, hogy halkítsa le a zenét vagy fejezze be a 
zavaró tevékenységet. Amennyiben ennek felszólításunk 
ellenére sem tesz eleget, rendőrségi feljelentéssel élhe-
tünk. A rendőrséget telefonon tájékoztatni kell a konkrét 
esetről és a csendháborítók címéről. Adjuk meg nevünket, 
a pontos címünket, valamint a zajongók feltételezett he-
lyét. Még ha a kiérkező járőr csöndet is tapasztal, meg-
kérhetjük, hogy figyelmeztesse a zajongókat. 
 

Az első alkalommal szóbeli figyelmeztetés történik, vi-
szont ha a rendőr távozásakor újra felcsendülnek a házi-
buli vagy más hangos tevékenység zajai, a másodszorra 
kiérkező rendőr bírságot szab ki. 

Ugyanis aki lakott területen, az ott lévő épületben, 
vagy az ahhoz tartozó telken, továbbá természeti és 
védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, 
amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a 
természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, 
elköveti a csendháborítás szabálysértését. 

Mindezek ismeretében kérjük, hogy a békés egymás 
mellett élés szabályait maradéktalanul szíveskedjenek 
betartani, a szomszédok szükségtelen zavarását elkerülni. 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat 
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A győztesek a díjakkal 

Marton Józsefné beszámolója:  

 Március másodikára hivatalosak voltunk Nagykanizsára a 
már hagyományos fánkfesztiválra. Az EGYMÁSÉRT KLUB 
tagjai ismét a versenyzés mellett döntöttek. 

Előkerültek a féltve őrzött viseletek,...gondoltam újítani ké-
ne valamit: fehér bő ruhához való kötényt Zalakomár címer-
rel javasoltam, - mindenikek tetszett az ötlet. A sifonérokból 
kikerestük a legszebb gyolcslepedőket, szabás, fércelés varrás, 
Boriskával több délutánt rászánva elkészültek a kötények. Az 
Önkormányzat kifizette a matricázást, amit ezúton is köszö-
nünk. 

A bevált receptek előkeresése, (bár már „kívülről”is tudtuk) 
és pénteken délután elkezdődött a próbasütés, meózás. 
Megsütöttük a Csörögét és a Forgácsfánkot. Elkészítettük az 
asztaldísznek szánt Rózsánk csokrokat. 

Szombat hajnali ötkor beindult a „nagyüzem” mindenki 
ügyeskedett, készültek a fánkok, teltek a ládák. Marton Laci, 
Vajda Robi segítségével bepakoltunk, elindultunk az első 
szállítmánnyal. 

Kipakolás, asztaldíszítés, árazás és már jöttek is a vevők. 
Fogytak a fánkok, megérkezett az  utánpótlás. Nagyon sok 
visszatérő vendégünk volt. Megtisztelt látogatásával 
bennünket Polgármester Úr is családjával együtt. A vendégek 
dicsérték a viseletünket, persze a fánkunkat is. Kettő órakor 
begyűjtötték a zsűrinek az anyagot. Mire az 
eredményhirdetésre sor került minden fánkunk elfogyott. 

Izgatottan vártunk, - nem kellett sokáig. Hozott Különleges 
Táplálkozási igényű Kategóriában I. helyezés  (Forgácsfánk 
tej nélkül), majd a Közönség Díjat is csapatunk kapta, 
(megjegyezték, hogy a legjobb ízű hagyományos fánk a 
miénk volt.) 

Nagyon sokan gratuláltak.  Boldogok voltunk, elfeledtük a 
fáradtságot,  az izgalmat . 
Köszönöm szépen a klubtagoknak, a segítőinknek az időt,  
a jó szándékot, nem utolsó sorban  a  munkát ! 

Marton Józsefné klubvezető 
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XI. Országos Farsangi Fánkfesztiválon járt a Zalakomári Egymásért KLUB 
 

Zalakomári Művelődési Ház  


