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TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY 

Szeptember 1-jén ismét meg-
nyitotta kapuját a Zalakomári 
Általános Iskola. 
 
 A tanévnyitó ünnepélyen a 
Himnusz és a tanulók műsora 
után Szakáll Tibor, iskolánk igaz-
gatója köszöntötte az első osztá-
lyosokat, akik idén 41-en kezdték 
meg tanulmányaikat. Ezt követő-
en bemutatta új pedagógusain-
kat, majd röviden beszélt az 
előttünk álló feladatokról.  
Az ünnepélyes tanévnyitó után 
az osztályok a tantermekbe vo-
nultak, ahol kezdetét vette az új 
tanév, amely 181 tanítási napból 
áll majd, és június 15-ig tart.  
Az osztályteremben az első osztá-
lyosok kis ajándékcsomagot 
kaptak, amelyet örömmel birtok-
ba is vettek. 

 

„Oviba járni jó!” 
FEJLESZTÉSEK A TELEPÜLÉSEN 

Zalakomár Nagyközségben a 
Komárvárosi temető keleti 
oldalán, az új ravatalozó 
mellett 120 m hosszan új 
kerítés épül közmunkások 
bevonásával, a temető köz-
ponti útja térkövezésre kerül 
2 m szélességben. 
A munkafolyamatok a terve-
zett ütemben haladnak, 2015. 
szeptember közepén kezdőd-
tek a munkák, a kerítés alap-
jának megépítése elkészült, 
jelenleg a kerítéstartó lábazat 
és oszlopok falazása történik. 
A munkálatok várhatóan 
2015. október végére befeje-
ződnek. 
 

 

MINDENSZENTEKRE A KERÍ-

TÉS ELKÉSZÜL ÉS A TÉRKÖ-

VEZÉS NAGY RÉSZE IS  

MEG LESZ. 

 

A Művelődési Ház Petőfi ut-
cával párhuzamos oldalán 
elkészült a térkövezett járda. 
Az Árpád-szoborhoz vezető út 
szintén le lett térkövezve. 
A mezőgazdasági program 
keretében zajló betakarítások 
a végéhez közelednek. 
A község zöldterületeinek 
kaszálása a nyár folyamán 
folyamatosan történt. 

-önk 

 

A Zalakomári Napközi-
otthonos Óvoda Virág cso-
portjába 20 kisgyermeket 
fogadtunk szeptember 1-től. 
Még nagyon picikék, alig 3 
éves kisgyermekek. Az au-
gusztusi Óvoda-kukkantó hét 
után fokozatos befogadás 
mellett ismerkedtünk a gyer-
mekekkel, szerettettük meg 
velük az óvodát. 
Mini csoportunkban, ebben az 
időszakban alakítottuk ki a 
nevelési év folyamán elvárt 
viselkedést, szokásrendszert, 
érzelmi kötődést, így fokozott 
figyelmet fordítottunk min-
den egyes kisgyermek megis-
merésére, gyermeki tevékeny-
ség megszervezésére. Az 
Óvoda-kukkantó hét folytatá-
saként lehetőséget adtunk a 
szülőknek, gyermekeik folya-
matos befogadására, mindig a 
kisgyermek érdekét szem előtt 
tartva. Különös figyelmet 
fordítottunk a testközeli kap-
csolatokra az „anyapótló” 
szerep betöltésére. Megismer-
kedtek az óvó nénikkel, dadus 
nénikkel, társaikkal. Játékos 
formában, sokszor gyakorolva 
ismerkedtünk meg az óvodai 
jelekkel, saját és társaik nevé-
vel. Szép-tágas óvodánk he-
lyiségeivel, udvarával. Az 
eltelt hetek után már tudják, 
hogy melyik csoportba tar-
toznak, és már örömmel 
mondogatják, hogy: 
 

„Lolitának pici lába 
büszkén megy  
az óvodába!” 

 

Aktuális hírek és képek településünkről: 
https://www.facebook.com/zalakomar 

„ÉN ELMENTEM A VÁSÁRBA 

FÉL PÉNZZEL…” 
 
Megtakarított forintjaikból 
látogattak el a Maci csoportos 
gyerekek 2015.09.18-ána 
nagykanizsai Vásárcsarnok-
ba.  
Bőven akadt látnivaló a betaka-
rított termésekből, őszelő kin-
cseiből. Szóló szőlőn, mosolygó 
almán és csengő barackon túl 
még üvegekbe zárt finomságok-
kal is ismerkedhettek a kíváncsi 
szemek. Tarisznyánkba egy kis 
mézecske, árvácska, kecsketej 
került. A szép a kertünket, az 
édes méz az egészségünket, a jó 
hangulat pedig a lelkünket gaz-
dagította. 

 
„… elfogyott a fél pénzem!” 
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TÁJÉKOZTATÓ A FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI HALLGATÓK RÉSZÉRE, 

PÁLYÁZAT ÚTJÁN ELNYERHETŐ ÖSZTÖNDÍJ VÁLTOZÁSAIRÓL 

Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő- 
testületének Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága a szociális 
gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 25.) számú 
rendelet 17. § (6) bekezdésének 
megfelelően ismét meghirdeti 
főiskolai és egyetemi hallgatók 
ösztöndíj pályázatát. 
 
A jogosultsági feltételeket Zalakomár 
Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő- testülete a 2015. 
szeptember 28-án megtartott ülésén 
tovább bővítette.  
 
A pályázók köre: 
Pályázni jogosultak azok a felsőokta-
tási intézményben (egyetemen, főis-
kolán) államilag finanszírozott vagy 
költségtérítéses nappali és levelező 
tagozaton tanulmányokat folytató,  

 első alapképzési vagy  
 első mesterképzési diplomájukat 

szerző illetve  
 első felsőoktatási szakképzésben 

résztvevő hallgatók,  
akik saját maguk és családjuk életvi-
telszerűen Zalakomár településen 
élnek és itt bejelentett lakóhellyel 
rendelkeznek. 
A felsőoktatási ösztöndíj a hallgatói 
jogviszony létrejöttével már igényel-
hető. 
 

Az ösztöndíj mértéke, folyó-
sítás, az igénylés menete: 
A felsőoktatási ösztöndíj havi 
összege 8.000 Ft. 
Ha a hallgatónak a kérelem 
benyújtását megelőző tanulmá-
nyi félévben a hivatalosan be-
jegyzett tantárgyi vizsgaosz-
tályzatainak számtani átlaga 
legalább 3,8, abban az esetben 
10.000 Ft a felsőoktatási ösztön-
díj havi összege. 
A felsőoktatási ösztöndíjat 
igénylő hallgatók a pályázat 
kiírását követően minden év 
október 15-ig, valamint március 
31-ig nyújthatják be kérelmü-
ket. 
A kérelmeket a fent jelzett idő-
tartam alatt a Zalakomári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
igazgatási ügyintézőjéhez kell 
eljuttatni, ügyfélfogadási idő-
ben. 
A kérelmek beszerezhetők a 
Zalakomári Közös Önkormány-
zati Hivatal portai recepcióján, 
valamint elérhetők Zalakomár 
nagyközség honlapjáról. 
 

További információ: 
Zalakomári Közös Önkormány-
zati Hivatal, 8751 Zalakomár 
Tavasz u. 13., 9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mel-
lék 

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 

A képviselő-testület a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 
3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletében szabályozza az általa 
nyújtott települési támogatások formáit, annak feltételeit. A helyi 
sajátosságokat figyelembe véve felmerült, hogy a gyermekek mellett 
valamilyen módon az időskorúak is részesüljenek a települési 
támogatásból.  
Ennek megfelelően, Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete 2015 szeptemberétől a településen működő Idősek Klubjaiban 
idősek nappali ellátásában részesülő, zalakomári lakcímmel rendelkező 
személyek benntartózkodási költségét átvállalja.  
A benntartózkodáshoz való hozzájárulás a nappali ellátást biztosító 
intézmény(ek) részére ténylegesen igénybe vett napoknak megfelelően 
kerül átutalásra az intézmény kimutatása és számlája alapján 2015. szep-
tember 1. napjától 2015. december 31. napjáig. 
 

BURSA HUNGARICA 

Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő 
– testülete csatlakozott a 
hátrányos szociális helyze-
tű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiata-
lok támogatására létreho-
zott Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. 
évi fordulójához.  
Pályázatot nyújthatnak be 
azok a települési önkor-
mányzat illetékességi terüle-
tén állandó lakóhellyel ren-
delkező a) hátrányos szociá-
lis helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony kereté-
ben) teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredménye-
ző alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzés-
ben, osztatlan képzésben, 
vagy felsőfokú, illetve felső-
oktatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat, 
b) hátrányos szociális helyze-
tű fiatalok (a 2015/2016. tan-
évben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolások 
vagy felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizett) 
pályázók, akik a 2015/2016. 
tanévtől kezdődően felsőok-
tatási intézményben teljes 
idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményező alapkép-
zésben, osztatlan képzésben, 
vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni. 
Az ösztöndíj elbírálása kizá-
rólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmá-
nyi eredményétől függetlenül 
történik. Elsősorban azok a 
hallgatók részesülhetnek 
támogatásban, akiknek a 
háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-
át (ez az összeg jelenleg 
71.250 Ft) 
A pályázat beadásához a 
Bursa Hungarica Elektroni-
kus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszeré-
ben

 (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) pályázói 
regisztráció szükséges, 
melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eper
bursa/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően 
lehetséges a pályázati 
adatok feltöltése a csatla-
kozott önkormányzatok 
pályázói részére. A szemé-
lyes és pályázati adatok 
feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települé-
si önkormányzatnál kell 
benyújtani. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai 
hibásnak minősül! A 
benyújtott pályázatok 
befogadását az önkor-
mányzatnak az EPER-
Bursa rendszerben igazol-
nia szükséges. A be nem 
fogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek 
részt. 
A pályázati anyagot a 
Zalakomári Közös Ön-
kormányzati Hivatalban 
(8751 Zalakomár, Tavasz 
u. 13.), a pályázó által 
aláírva, egy példányban 
kell benyújtani.  A 2016. 
évre vonatkozó "A" és "B" 
típusú pályázati felhívá-
sok letölthetőek a telepü-
lés honlapjáról. 
(www.zalakomar.hu) 
A pályázat benyújtásá-

nak ideje:  
2015. november 9. 

 
A pályázatok elbírálá-

sának határideje:  
2015. december 7. 

 

PAPÍRGYŰJTÉS  
Az elmúlt hónapban papírgyűjtési versenyt 
szervezett iskolánk. 
A gyerekek egész hónapban folyamatosan gyűj-
tötték odahaza a papírhulladékot, amelynek 
elszállítására szeptember végén került sor. A 
diákok közel négy tonna papírt adtak le. 
A versenynek nem kis tétje volt, hiszen a leg-
jobban teljesítő osztályok jutalomkirándulásra 
mehetnek. Az alsó tagozatosoknál a legügyeseb-
ben az 1.b osztály teljesített 850 kg-mal, második 
lett a 3. b osztály 400 kg-mal, a 

harmadik helyet pedig a 4.b osztály szerezte meg 260 
kg-mal. Az első és a második  helyen végzett osztá-
lyok ősszel kisvasutas kiránduláson vehetnek részt. 
A felsősöknél a 8.a végzett az első helyen 540 kg-mal, 
második lett a 7.a osztály 420 kg-mal, míg a harma-
dik helyen holtversenyben a 6.a és a 7.b osztozott 260 
kg-mal.  
A két legjobban teljesítő osztály tavasszal mehet 
majd jutalomkirándulásra Szentgotthárdra és az 
Őrségbe. 
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ZALAKOMÁRI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2014/2015 NEVELÉSI ÉVRŐL 

Az óvodai nevelés a székhe-
lyen: Zalakomár, Tavasz u.17. 
szám alatt, továbbá  tagintéz-
ményében Miháld, Fő út 6. szám 
alatt folyik. 
Az óvodai nevelésben részt vevő 
gyermekek száma: Zalakomár: 
141 fő és Miháld: 34 fő 
Óvodai csoportok száma: Zala-
komár: 6 csoport, Miháld: 2 
csoport 
Óvodai csoportban foglalkozta-
tott óvodapedagógusok száma: 
Zalakomár: 12 fő, Miháld: 3 fő 
Nevelőmunkát közvetlenül 
segítők száma: Zalakomár: 8 fő, 
Miháld: 2 fő 
A Zalakomári óvodában köz-
munka programban részt vevők 
segítik a dajkák munkáját (ud-
var rendezés, takarítás, konyhai 
feladatok, karbantartás). Ezért a 
dajkák a pedagógiai munka 
szerves részében aktívan tudnak 
segíteni az óvodapedagógusok-
nak.  
Hagyományos programok 
megvalósulása: 
Takarítás világnapja: A gyer-
mekek szociokulturális hátránya 
miatt nagy hangsúlyt fektetnek 
az óvodapedagógusok a munká-
ra nevelésre, valamint az egés-
zséges életmód kiemelt szerepe 
miatt környezetünk tisztaságára. 
Állatok világnapja: Óvoda 
udvarán állatsimogató a délutá-
ni időszakban. A szülők sok 
háziállatot hoztak bemutatásra a 
gyerekeknek. Lehetőség volt 
lovagolni és lovaskocsizni is. 
Idősek bentlakásos otthoná-
ban családi napon műsor: 
Katica nagycsoport műsorral 
kedveskedett a családi napon. Jó 
kapcsolat ápolása az Idősek 
Otthonával és az Idősek bentla-
kásos otthonával. 
Advent: Közös gyertyagyújtás 
az aulában a nagy adventi ko-
szorún. Az első gyertyát Marci 
atya gyújtotta meg, majd közös, 
játékos énekléssel tette örömte-
livé és varázslatossá a napot.      
A második gyertya a Megyés 
Püspök Úr látogatásakor került 
meggyújtásra. A csoportok saját 
adventi koszorút is készítettek 
és minden héten meggyújtottak 
1-1 gyertyát. Mézeskalácsot 
sütettek, így hangolódtak az 
ünnepre. 
Mikulás: Két nagycsoport a 
várakozás idejében pályázati 
pénzből ellátogathatott Nagyka-
rácsonyba, és személyesen talál-
kozhatott a Mikulással és 
 

rénszarvasaival.  
Két középső csoport Vörsre láto-
gatott el és megnézhette a híres 
Betlehemet. 
A bábcsoport mikulásváró bábjá-
tékkal készítette elő a Mikulás 
érkezését. Minden kisgyermek 
csomagot kapott a Mikulástól. 
Gyertyagyújtó ünnepély: Szín-
vonalas mesejátékot adott elő a 
Katica nagycsoport.  
Az intézmény 15. éves jubile-
uma: 15. év fényképeiből rög-
tönzött kiállítás 
Farsang: Mind a 6 csoport külön 
tartott farsangot. Igazi tavaszváró 
hangulatot teremtettek. Tombola, 
zsákbamacska, versenyjátékok 
színesítették a rendezvényeket.  
Március 15. Virág nagycsoport 
ünnepi műsort állított össze. 
Minden óvodás ünneplő ruhában 
zászlóval kezében, énekelve járta 
körbe az aulát. 
Víz világnapja: Környezeti 
módszertani munkacsoport szer-
vezésében került sor a víz világ-
napjának megrendezésére. A 
gyermekek játékos kvízen és 
ügyességi versenyeken vettek 
részt életkori sajátosságuk figye-
lembe vételével. Csoportonként 
„Víz” témájú alkotásokat készítet-
tek, amiket az óvoda aulájában 
kiállítottak. 
Húsvétváró: Húsvétváró báb-
műsorral hangolódtak a gyerme-
kek az ünnepre. Csoportonként 
ajándékokat keresgélhettek az 
óvoda udvarán. Napi tevékeny-
ségekbe beépült a barkácsolás, 
tojásfestés, díszítés, a húsvéti 
népszokások felelevenítése, lo-
csolkodás. 
Anyák napja: Délutáni időszak-
ban minden csoport külön ver-
sekkel, dalokkal, virággal, általuk 
készített kis ajándékokkal kö-
szöntötte az édesanyákat és 
nagymamákat. 
Gyermekzsivaj: Játékos vetél-
kedő keretein belül ünnepelt az 
óvoda közössége. Szülői Munka-
közösség tagjai segítségre voltak 
a szervezésben. Palacsintával 
lepték meg a gyermekeket. 
Évzáró, ballagás: Hagyomány-
hoz híven május utolsó péntekén 
ballagtak el az iskolába menő 
nagycsoportosok. Színvonalas 
búcsúzó műsorral készültek. 
Pályázati pénzből töltött tolltar-
tóval lepte meg Őket az óvoda. A 
Szülő Munkaközösség tagjai és az 
óvoda dolgozói virággal díszítet-
ték az aulát, ezzel is emelve az 
esemény színvonalát. 
 

Óvodakukkantó: 2015. szep-
temberétől beérkező gyerme-
keknek és szüleinek lehetőséget 
biztosít az óvoda a leendő kis-
csoportos óvónők közreműkö-
désével az óvodai élet bemuta-
tására.  Sokan éltek a lehetőség-
gel. 
Falunap: Katica csoport szín-
vonalas műsora 
Tárgyi eszközfejlesztések: 
csoportszobák: szőnyeg, vízle-
pergető asztalterítők 
udvar: homokozó homokcseré-
je, fészekhinta cseréje 
konyha: gáztűzhely beszerzése 
játékok: fejlesztő játékok be-
szerzése 
 
A fejlesztéseket pályázati és 
költségvetési forrásból valósí-
tottuk meg. 
 

A NÉPMESE NAPJA 
 

 

A népmese napját immár 
tizenegy éve szeptember 
végén, Benedek Elek 
születésének évfordulója 
alkalmából ünnepeljük.  
Az évfordulóhoz kapcsoló-
dóan a Zalakomári Általá-
nos Iskola Könyvtára „Me-
semondó délutánt” szerve-
zett az érdeklődő diákok-
nak. Mindenki elhozhatta a 
kedvenc meséjéről készített 
rajzát, és elő is adhatta a 
választott történetet a jelen 
lévőknek. Nagyon sok 
tréfás, tanulságos, és érde-
kes mese hangzott el elő-
ször a kisebbektől, majd a 
felső tagozatosoktól.  
A meseillusztrációk a 
könyvtári aktuális ajánlóba 
kerültek. 

RAJZVERSENY 

„Máris, máris, odavan a nyár 
is „címmel hirdetett iskolánk 
szeptemberben körzeti rajz-
pályázatot, amelynek témája: 
Sarkady Sándor: Lomb lehul-
lott, mák kipergett című ver-
sének illusztrációja volt. A 
tanulók bármilyen technikát 
alkalmazhattak, az alkotások 
értékelésére szeptember vé-
gén került sor. 
 
A pályázatra közel száz rajz 
érkezett, amelyet a zalakomári 
diákokon kívül öt környékbeli 
iskola tanulói küldtek be. 
Az ünnepélyes eredményhirde-
tésen négy kategóriában jutal-
mazták a legügyesebb alkotáso-
kat: 
 
1-2. évfolyam: 
I. Pfeifer Mercédesz Viktória – 
Zalakomár (felkészítő: 
Győrfyné Bándi  Zsuzsánna ) 
II. Fülöp Viktor – Zalakaros 
III. Balogh Luca- Zalaszabar 
 

 

3-4. évfolyam: 
I. Illés Milán – Zalaszabar 
II. Bogdán Krisztina – 
Zalakomár (felkészítő: 
Anda Zoltánné) 
III. Péter Katalin – Piarista 
Ált. Isk. Nagykanizsa 
 
5-6. évfolyam: 
I.Kovács Ramóna Angéla – 
Zalaapáti 
II. Orsós Emőke – Csapi 
III. Lévai Emília Lilla – 
Zalaapáti 
 
7-8. évfolyam: 
I.Csöndör Kamilla – Zala-
karos 
II. Kómár Liliána – Zala-
szabar 
III. Balázs Fanni – Zalako-
már (felkészítő: 
Hajmásiné Török Gyöngyi) 
 
A zalakomári Sárközi Alexa 
különdíjat kapott (felkészí-
tő: Kocsis Mátyásné). 
 A Szülői Munkaközösség 
díját idén az alsósoknál 
Nyári Viktória Gyöngyi 
harmadik osztályos tanuló 
(felkészítő: Anda Zoltán-
né), a felsősöknél pedig 
Opra Rebeka nyolcadik 
osztályos tanuló nyerte el 
(felkészítő: Hajmásiné 
Török Gyöngyi). 
 
A díjazottak oklevelet, és 
tárgyjutalmat kaptak. 
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TAKARÍTÁS VILÁGNAPJA 

2015.09.23. 

 
Óvodánk a hagyományokhoz híven ebben a neve-
lési évben is bekapcsolódott  a Takarítás Világ-
napja akcióba. 
A gyermekek minden korcsoportban kitakarították 
csoportszobájukat. Nagy lelkesedéssel, ügyesen töröl-
gettek, sepertek, pókhálóztak, porszívóztak, segítettek 
a műanyag autók lemosásában. A középső csoportosok 
a tágabb környezet tisztaságának fontosságáról is 
beszélgettek. A nagycsoportosok megismerkedtek 
különböző tisztítószerekkel, szemetet válogattak és a 
szelektív konténerekbe vitték. Az elvégzett munkáról 
közös tabló készült színezéssel, vágással, ragasztással.  
 

 

 

 


