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Zalakomár Nagyközség Önkormány-
zata a 2015 évben megalkotta a Szociá-
lis gondoskodásról szóló rendeletét, 
melynek részeként az általános iskolai 
tanulók ingyenes tankönyvhöz jut-
hatnak. 
 A rendelet értelmében ingyenes tan-
könyv ellátásban részesíthető az az általá-
nos iskolába járó gyermek, aki rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre nem jogo-
sult és a családban nincs vagyon. 
 A kérelmeket március 1-től lehet be-
nyújtani az önkormányzati hivatalban, 
egészen július 31-ig. Annak érdekében, 
hogy a tankönyveket időben meg tudják 
rendelni az oktatási intézmények, kérjük a 
szülőket, hogy a kérelmeket minél előbb 
nyújtsák be. 
 A szükséges nyomtatványok besze-
rezhetőek az önkormányzati hivatalban 
vagy letölthetőek az internetről, közsé-
günk weboldaláról. (http://zalakomar.hu) 
Fontos tudnivaló, hogy az önkormányzat 
által biztosított ingyenes tankönyveket a 
tanulók az év végén kötelesek leadni az 
iskola számára. 

 

ELKÖSZÖNTÜNK ICA NÉNITŐL 

 

Csárdi Tamás és 
Kalász Mátyás 
polgármester 
urak megköszön-
ték Ica néninek a 
több évtizedes 
munkát, amit a 
település érdeké-
ben, az embere-
kért végzett. 

 Ez úton is 
kívánunk jó egés-
zségben eltöltött, 
nyugodt, békés, 
örömteli nyugdí-
jas éveket! 

„Az életed egy új fordulatot vesz. Egy régi ajtó zárult be előtted. 
De ne félj, hiszen ez nem a vég, hanem egy kezdet, egy új ismeretlen kép. 

Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek. Soha ne fordíts hátat az embereknek. 
Szeresd a szépet, keresd a jót! 

Ha szükséged van ránk, mi mindig itt vagyunk!” 

MEGMÉRETTETETT AZ EGYMÁSÉRT KLUB 
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési 
Ház szíves invitálására jelentkeztünk 
Zalakomár színeiben a IX. Országos 
Farsangi Fánkfesztiválra. 

 
A versenyre profi és amatőr csapatok 
jelentkezését várták hozott és helyben 
készített hagyományos és különleges fánk 
kategóriában. Az Egymásért Klub hozott 
finomságokkal nevezett be. Nagy izga-
lommal megkezdődtek az előkészületek, 
előkerestük a régi, bevált receptjeinket, 
próbasütést végeztünk. Szinte mindenki 
kivarrta egyen „üngét” – eredeti 
komárvárosi fehér hímzéssel –, rendbe 
szedte viseletét. A verseny előtti délután 
közösen elkészítettük a csörögét és a 
rózsafánkot, otthon pedig 

ki-ki elkészítette a képviselő-, 
ischler-, kalánf-, túrófánkot. A ver-
seny napján, február 25-én hajlani 5 
órakor kissé álmosan, de mindenki 
megérkezett a klubba és elkezdődött 
a dagasztás-kelesztés-szaggatás- 
sütés. 8 órakor elindultunk díszlettel 
és az első friss fánkokkal páran, a 
többiek pedig folytatták a „gyártást”. 
Kanizsán már nagy sürgés-forgás 
volt a fesztivál helyszínén, a plázá-
ban. Gyors kipakolás, helyünk elfog-
lalása, asztalunk díszítése – még 
készen sem voltunk, már jöttek az 
első vevők. A zsűri eközben figyelt, 
járkált az asztalok között. Az ünne-
pélyes megnyitóra megérkeztek az 
asszonyok is az utánpótlással. Kö-
szöntések következtek, majd külön-
böző műsorok váltották egymást. 
Nagy ovációval fogadták a Péczely 
Attila Népzenei Csoportunkat is. 
Közben zsűrizésre kellett vinni a 
mintákat. A vendégek között sokan 
voltak, akik Zalakomárról elszármaz-
tak, rendre meglátogattak bennün-
ket, dicsérték finomságainkat, visele-
tünket; fotózkodtak velünk. 

Fogytak a fánkok – nőtt az izgalom. 25 csapat 
nevezet a versenyre, a zsűri szerint több mint 
100 féle fánkkal. Megkezdődött az eredmény-
hirdetés. Az izgalom a tetőfokára hágott – még 
szerencse, hogy az elsők között szólították 
közönségdíja az Egymásért Klubot. Hatalmas 
taps, nagy öröm a csapatban. Kisvártatva a 
hozott különleges kategória 3. helyezettje díjat 
is megkaptuk. Fánkunk már rég elfogyott, még 
a díszlet fakanalakról is. Megnyugodott min-
denki: megérte a fáradság, nagy a boldogság. A 
fantasztikus hangulatú rendezvény feledhetet-
len élményt adott mindnyájunk számára. 

Ezúton is szeretném megköszönni mindenki-
nek, aki ötletével, munkájával, eszközével 
hozzásegített bennünket ezen szép eredmény 
eléréséhez. Kiváltképp köszönöm a klubtagok-
nak, akik hívó szavamra egy emberként időt, 
fáradságot, anyagiakat nem sajnálva álltak a 
nemes ügy mellé.       

-Marton Józsefné, klubvezető 



  

2            Komári Hírmondó               2017 március 

NYELVVIZSGA 
TÁMOGATÁS 

 

A pályázók köre: 
A támogatásra jogo-
sult minden olyan 
tanuló, aki a nemzeti 
köznevelésről szóló 
törvény szerinti 
nappali rendszerű 
iskolai oktatásban 
valamint felsőoktatá-
si intézményben 
nappali vagy levele-
ző tagozaton tanul-
mányokat folytat. 
Pályázati feltéte-
lek: 
- a tanuló huszonö-

tödik életévét még 
nem töltötte be 

- legalább egy éve 
Zalakomári lakos 

- alap-, közép-, vagy 
felsőfokú oktatási 
intézménnyel tanu-
lói jogviszonyban 
áll 

A támogatás mér-
téke és folyósítása: 
A rendeletben meg-
fogalmazott feltéte-
lek teljesülése esetén 
az Önkormányzat 
tanulónként és sike-
res vizsgánként a 
vizsgadíj összegének 
50%-át, de legfeljebb 
20.000.- Ft-ot számla 
ellenében, utólago-
san téríti meg. 
A támogatás 
igénylésének me-
nete: 

Zalakomár Nagyközség Önkormányza-
tának, a Szociális gondoskodás helyi sza-
bályairól szóló rendelete értelmében 
támogatja mindazokat a tanulókat, akik 
sikeres közép-, vagy felsőfokú államilag 
elismert komplex nyelvvizsgát tesznek. 

 A támogatási kérel-
meket a Szociális  
és Egészségügyi 
Bizottság bírálja el, 
május 31-ei határ-
idővel. A kérelmeket 
legkésőbb április 20-
ig kell benyújtani az 
Önkormányzati 
Hivatalba. 
A kérelemhez csa-
tolni kell: 
- a nyelvvizsga-

bizonyítvány má-
solatát 

- a nyelvvizsga díjá-
nak befizetését 
igazoló számlát 

- a tanulói jogvi-
szony igazolására 
szolgáló dokumen-
tumot 

- a pályázó lakcímet 
igazoló hatósági 
igazolványának 
fénymásolatát 

 
A kérelmeket a fent 
jelzett időtartam 
alatt a Zalakomári 
Közös Önkormány-
zati Hivatal igazga-
tási ügyintézőjéhez 
kell eljuttatni, ügy-
félfogadási időben. 
A kérelmek besze-
rezhetők az Önkor-
mányzati Hivatal-
ban, valamint elér-
hetők Zalakomár 
nagyközség honlap-
járól. 
 

FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI 

ÖSZTÖNDÍJ  
Önkormányzatunk 
2015. évben létrehoz-
ta az általános és 
középiskolai ösztön-
díjakon kívül a fel-
sőoktatásban tanu-
lók számára a Főis-
kolai és Egyetemi 
ösztöndíjat. Ennek a 
támogatási formá-
nak köszönhetően a 
tanulók félévente 
40-50 ezer forint 
közötti összeget 
kaphatnak, melyet 
szabadon használ-
hatnak fel. 

A pályázók köre: 
Pályázni jogosultak 
azok a felsőoktatási 
intézményben (egye-
temen, főiskolán) ál-
lamilag finanszírozott 
vagy költségtérítéses 
nappali és levelező 
tagozaton tanulmá-
nyokat folytató, első 
diplomájukat szerző 
hallgatók, akik Zala-
komár településen 
élnek és itt bejelentett 
lakóhellyel rendelkez-
nek. 
Az ösztöndíj mérté-
ke és folyósítása: 
A felsőoktatási ösztön-
díj alap összege 8.000.- 
forint/hó. 
Amennyiben a hallga-
tónak a kérelem be-
nyújtását megelőző 
tanulmányi félévben a 
hivatalosan bejegyzett 
tantárgyi vizsgaosz-
tályzatainak számtani 
átlaga eléri 3.8-at, ab-
ban az esetben a támo-
gatás 10.000.- fo-
rint/hó. 
A felsőoktatási ösztön-
díj tanulmányi félévre, 
a II. félév február 1-
június 30. közötti 5 
hónapjára szól. 

 

A támogatás folyósítá-
sára tanulmányi fél-
évenként egy összeg-
ben kerül sor a döntést 
követő hónap 15. nap-
jáig. 
Az ösztöndíj igény-
lésének menete: 
A felsőoktatási ösztön-
díjat igénylő hallgatók 
a pályázat kiírását 
követően, a II. félév 
vonatkozásában már-
cius 31-ig nyújthatják 
be kérelmüket. 
 A kérelemhez csatol-
ni kell a felsőoktatási 
intézmény által kiállí-
tott, a kérelem benyúj-
tásakor érvényes hall-
gatói jogviszony igazo-
lását. 
 Az aktív félévet min-
den esetben a félévente 
csatolandó hallgatói 
jogviszony igazolással 
kell igazolni. Ezekben 
az esetekben a felsőok-
tatási ösztöndíj a hall-
gatói jogviszony létre-
jöttével már igényelhe-
tő. 
 A kérelmeket a fent 
jelzett időtartam alatt a 
Zalakomári Közös Ön-
kormányzati Hivatal 
igazgatási ügyintéző-
jéhez kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben, 
melyek beszerezhetők 
a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hiva-
tal portáján, valamint 
elérhetők Zalakomár 
nagyközség honlapjá-
ról. 
 A beérkezett kérel-
meket II. félév vonat-
kozásában április 15. 
napjáig bírálja a Szoci-
ális és Egészségügyi 
Bizottság. 
További információ: 
Telefon: 93/386-017/16 
E-mail: 
info@zalakomar.hu 

Így is lehet... 
 

A Szülői Munkaközös-
ség 2017. február 11-én, 
szombaton bált rende-
zett az iskola tornater-
mében. 
A rendezvényen több 
mint 140 fő vett részt. 
Köszönet és tisztelet a 
Szülői Munkaközösség 
tagjainak a szervezé-
sért, a zavartalan lebo-
nyolításért. 
Úgy vélem, mindenki 
jól érezte magát. A 
tombola (nyeremény-
tárgyak) osztatlan 
elismerést váltottak ki, 
ennyi értékes tárgy, 
felajánlás még nem 
érkezett az előzőekben. 
A rendezvény sikerét 
biztosították tombola-
tárgyakkal, pénzado-
mányokkal: C Mobil 
Labor Kft, Tiatesz Kft, 
Tesco Global Áruhá-
zak, Dömörfy Virág 
Üzlet, Mezőgazdasági 
Bolt (Zalakomár) Zala-
komári Sport Egyesü-
let, szülők, tantestület, 
Farkas Mónika és Hor-
váth Zsolt. Nekik külön 
köszönet és hála. A báli 
bevételt (200 e. Ft) 
diákjaink szabadidős 
tevékenységeire fordít-
juk. 
 
A nevelőtestület nevé-
ben: 

 Szakáll Tibor 
intézményvezető 

Ovisok látogatása 

iskolánkban 

Iskolánkba ellátogattak 

az ovisok, az óvoda nagy 

csoportosai.  
 

Összesen harminchét 

leendő elsőosztályos kis-

gyerek tekintette meg 

iskolánkat, akiket elkísér-

tek az óvó nénik és az 

óvodavezető is.  

Az elsős és másodikos 

tanulók és tanító nénik az 

aulában énekkel fogadták a 

kis vendégeket, majd 

bevezették őket a feldíszí-

tett tornaterembe.  

Itt kézműves foglalkozások 

vártak a gyerekekre, amit 

nagyon élveztek. Ezután 

kicsik és nagyok farsangi 

dalokat énekeltek közösen 

és táncoltak.  

A látogatás végén az ovi-

sokat az ebédlőben fánkkal 

és üdítővel vendégelték 

meg. 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 

8751 Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda 
Telefon: 93/386-017/16-os mellék 
E-mail: gyamugy@zalakomar.hu 
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2017. ÉVI  START KÖZMUNKA PROGRAMJAINK 
Március 1-el folytatódnak a 
közmunka programok tele-
pülésünkön. 

Mezőgazdasági Start progra-
munkban, 21 fő dolgozik 2018 
február 28-ig, melynek összkölt-
sége 38 millió forint. A projektbe 
olyan elemeket építettünk bele, 
melyek hosszú távon is az ön-
kormányzat érdekeit szolgálják. 
Ilyen pl. az az MTZ 820.4 traktor 
is, melyet rendkívül sok feladat 
elvégzésére tudunk használni a 
jövőben. A traktorhoz tartozik 
egy homlokrakodó cserélhető 
adapterekkel, tolólappal, raklap-
villával és rakodó kanállal, vala-
mint egy pótkocsi is. 

 Önkormányzatunk ez idáig is 
rendelkezett két traktorral, 
azonban ezek kis teljesítményű-
ek, régóta szükség volt egy olyan 
munkagépre, mellyel, sokkal 
hatékonyabb a munkavégzés.  

 

hatékonyabb a munkavégzés. 

 Másik fontos Start progra-
munk a Belterületi utak karban-
tartása, melynek keretében újra 
térkövezni tudjuk településünk 
hibás járdaszakaszait. 

 A projekt megvalósítására 
több, mint 45 millió forint tá-
mogatást nyertünk, mely prog-
ram szintén 2018. február végé-
ig tart. Az egy éves időszakban 
tervezzük a Rákóczi utca befe-
jezését, a Hunyadi utca, a Tán-
csics és a Bercsényi utca egyes 
járdaszakaszainak cseréjét. Ezek 
mellett az idei évben megvalósí-
tásra vár a Kiskomáromi temető 
járdájának felújítása is, hasonló 
megoldással, mint a Komárvá-
rosi temetőben. 

 A programban kitűzött cél, a 
minimum 2000m2 térkő leraká-
sa.  

 

 

 

 

ÉGETÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 
Belterületen a kerti hulladék égetését hétfői napokon 9 óra és 18 

óra között, szombati napokon 9 óra és 12 óra között lehet végezni 

szélcsendes időben az épületektől megfelelő égetési távolság 

betartásával. Ünnepnapokon, illetve vasárnap a község közigazga-

tási területén egész évben tilos az avar és a kerti hulladék égetése.  
Közterületen az égetés tilos!  

 Az avar és a kerti hulladék égetését az ingatlannak azon pont-

ján lehet elvégezni, amely a környező lakó- és gazdasági épüle-

tektől a legtávolabbra esik, és az égetés személyi biztonságot nem 

veszélyeztet, illetve vagyoni és környezeti kárt nem okoz. A tűz 

őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles 

gondoskodni! A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszerelést 

kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadá-

lyozható, illetve az eloltható! Az égetés befejeztével a tüzet el kell 

oltani, és a parázslást meg kell szüntetni! Az elégetendő avar és 

kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális vagy ipari ere-

detű, illetve veszélyes hulladékot!  

 Külterületen végzett szabadtéri égetést, annak tervezett idő-

pontját megelőző 10. napig írásban – kérelem formájában, 3000 

Ft értékű illetékbélyeggel ellátva – be kell jelenteni a Nagykani-

zsai Katasztrófavédelmi Kirendeltségre (8800 Nagykanizsa, Kos-

suth tér 25.). Országos tűzgyújtási tilalom elrendelésének idején 

külterületen tilos az égetés! 

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről 

2016. január 1. napjától a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 21/C. 
§ (1) bekezdés a) pontja alap-
ján az önkormányzat a szü-
nidei gyermekétkeztetés 
keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli 
meleg főétkezést a hátrányos 
helyzetű gyermek és a rend-
szeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő, hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére ingyenesen 
biztosítja. 
 

Az étkeztetés igénybevételére az 
jogosult, akinek gyermeke tekinte-
tében a hátrányos vagy halmozot-
tan hátrányos helyzet az adott év 
május 1-én illetve szeptember 1-én 
fennáll.  
A települési önkormányzat a szüni-
dei gyermekétkeztetést a bölcsődei 
ellátásban, óvodai nevelésben ré-
szesülő gyermekek számára a böl-
csődei ellátást nyújtó intézmény és 
az óvoda zárva tartásának időtar-
tama alatt valamennyi munkana-
pon, az e körbe nem tartozó gyer-
mekek számára a nyári szünetben 
legalább 43 munkanapon, legfeljebb 
a nyári szünet időtartamára eső 
valamennyi munkanapon, az őszi, 
téli és tavaszi szünetben a tanév 
rendjéhez igazodóan szünetenként 
az adott tanítási szünet időtartam-
ára eső valamennyi munkanapon 
köteles megszervezni, és ennek 
keretén belül a szülő, törvényes 
képviselő kérelmének megfelelő 
időtartamban az adott gyermek 
részére biztosítani.   
 

Az étkeztetés első alkalommal 

Az étkeztetés első alkalommal 
történő igénybevételére- általános 
iskolások részére- a 2016/2017. 
tanévben, a tavaszi szünetben – 
2017. április 13. napjától április 18. 
napjáig – 2 munkanap időtartam-
ban (csütörtök és kedd) lesz lehető-
ség. 
A gyermekétkeztetés helye és 
módja: a szünidei étkeztetés hely-
ben történő elfogyasztása biztosí-
tott Zalakomár Tavasz u. 15. szám 
(Zalakomári Általános Iskola 
konyhája) alatt. 
Az ingyenes szünidei étkeztetés 
igénybevételére vonatkozó kitöltött 
nyomtatványokat 2017. március 31. 
napjáig lehet benyújtani a Zalako-
mári Közös Önkormányzati Hivatal 
emelet 9. számú irodájában, szemé-
lyesen, ügyfélfogadási időben. 
 
A továbbiakban a szünidei gyer-
mekétkeztetés igénybevételére 
vonatkozó nyilatkozat – az évközi 
szünet időtartama kivételével – a 
nevelési év, tanév során bármikor 
folyamatosan benyújtható, illetve 
módosítható. 
 
A szünidei gyermekétkeztetés 
során, ha az étel helyben történő 
elfogyasztását a gyermek előre nem 
látható hiányzása, betegsége vagy 
egyéb ok akadályozza, a részére 
biztosított étel elvitelét a szülője, 
más törvényes képviselője vagy a 
szülő, más törvényes képviselő 
által megbízott személy számára 
lehetővé kell tenni. Ha erre nem 
kerül sor, akkor az étel másik, a 
Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak 
megfelelő gyermek számára átad-
ható helyben történő elfogyasztás-
ra vagy elvitel formájában. 

Április elején érkezik a Mezőgazdasági  programban sikeresen 
elnyert MTZ 820.4 traktor 

Több száz virágpalánta várja, hogy településünk 
közterületeit díszítse 



 

4            Komári Hírmondó                   2014 március 
4            Komári Hírmondó               2017 március 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a Zalakomári Gyógyszertár 

nyitva tartási ideje 
2017. február 1-től  

az alábbiak szerint módosult: 

Hétfő   8.00 - 16.00 
Kedd   8.00 - 17.00 
Szerda   8.00 - 16.00 
Csütörtök  8.00 - 15.00 
Péntek   8.00 - 16.00 

 

FARSANGI FORGATAG 
 

Iskolánkban idén húshagyó kedden 

rendezték meg a farsangi ünnepséget.  

A tornateremben megrendezésre kerülő 

esemény az előző évekhez hasonlóan 

zajlott le: először az évfolyamok jelmezes 

felvonulását láthatta a közönség, majd a 

tombolasorsolásra került sor.  

 
A jelmezbemutató idén is nagyon színes 

volt, hiszen a felvonulók között szép 

számmal akadtak egyéni és csoportos 

beöltözők is.  

Így aztán láthattunk többek között: mat-

rózokat, százlábút, varázssakkot, X-faktor 

jelenetet és falunapot a csoportos bemuta-

tókon, de nem hiányoztak a hagyományos 

egyéni jelmezek sem, mint pl: sellőlány, 

pincér, rendőr stb. Minden beöltöző egy 

szelet csokoládét kapott jutalmul. A fel-

vonulást tombolasorsolás követte, ahol 

nagyon sok nyeremény talált gazdára. A 

vidám farsangi mulatságon mindenki jól 

érezte magát. 

FARSANG OVIBAN 

 az ov 
A farsang évenként ismétlő-

dő időszakunk az óvodában, 

mely vízkereszttel (január 6.) 

kezdődik és a húsvétvasárna-

pot megelőző 40 napos böjt 

kezdetével zárul. Ebben az 

időszakban megismerkednek 

az óvodások farsangi nép-

szokásokkal, télkergető, 

tavaszváró mondókákkal, 

versekkel, énekekkel. Álar-

cokat, maszkokat készítenek.  

 
Az idei farsangi mulatságok 

sorát 2017.02.15-én a Katica 

mini csoport nyitotta meg. 

Nagy élményt jelentett szá-

mukra, hogy jelmezbe búj-

hattak. A kezdeti bátortalan-

ság után a szülők biztató 

jelenléte mellett adták elő 

mondókáikat, énekeiket és 

balerina-táncoltató számukat. 

Vidám farsangi mondókák-

kal, énekekkel búcsúztatta a 

telet a Virág kiscsoport is.  

A változatos, ötletes jelme-

zekben pompázó kicsik ma-

gabiztosan, szépen mutatták 

meg magukat.  

A Pillangó középső csopor-

tosok „Nagytakarítás a Nap-

nál”dramatikus játékkal 

készültek. Ötletes mesefel-

dolgozásuk remek színfoltja 

volt a farsangi időszaknak. 

Gyönyörű jelmezeik, díszle-

teik elvarázsolták a nézőkö-

zönséget. A sok mozgással, 

énekkel gazdagított mesében 

gyermek és felnőtt is egya-

ránt jól érezte magát. 

 

A Süni nagycsoportosok „A 

répa” című mesét elevenítet-

ték meg. Sok zenével, tánccal 

tették színesebbé műsorukat 

vidám perceket lopva a délu-

tánba. 

A Méhecske nagycsoport 

farsangi műsorát nevezhetjük 

„tavaszi méhzsongásnak”. A 

tél jelképes elűzését követte a 

méhecskék tánca.  

A felszabadult zenés produk-

ció után a gyerekek számára a 

meglepetés a „Három kisma-

lac" című mese volt. Az is-

mert mese legnagyobb sikerét 

a szülők játéka adta. A far-

sangi mulatság keretében 

zoknipárosító versenyen 

illetve célbadobásban mérhet-

ték össze ügyességüket 

a gyermek-szülő alkotta pá-

rok. A Ram-sam-sam tánc 

felhőtlen vidámságot hozott 

felnőttnek, gyermeknek egya-

ránt. 

Nem csak a telet, de a mi téli 

fáradságunkat is sikerült 

elűzni a vidám percekkel. 

Örülök, hogy részese lehet-

tem, s láthattam a rengeteg 

munkát, melyet belefektettek 

óvodapedagógusaink és pe-

dagógiai munkát segítőink az 

apró mozdulatok kidolgozott-

ságába.  

Tombolatárgyakkal, sok-sok 

élménnyel gazdagodva térhet-

tek haza gyermekeink és 

szüleik minden csoportunk 

farsangjáról. 

 

LÁTOGATÁS BALATONMAGYARÓDRA 

Idén megrendezésre került a VII. Galamb- Dísz-

madár- és Aprójószág Kiállítás Balatonmagyaró-

don a Művelődési Házban. Február 17-én délelőtt a 

Méhecske csoportos óvodásokkal megtekintettük a 

látványos madarakat. Gyönyörködhettünk papagá-

jokban, galambokban, dísztyúkokban, fürjekben.  

 

A madarakon kívül találkozhattunk tengerimalacokkal 

és különleges nyulakkal is. A gyerekek érdeklődve 

figyelték az állatokat, nagy élményt jelentett számukra 

ez a kirándulás. Ezúton is köszönjük az Önkormányzat 

közreműködését, hogy buszaikat rendelkezésünkre 

bocsájtották. 

 

LOMTALANÍTÁS 
 

Tájékoztatjuk a Lakossá-

got, hogy Zalakomárban 

2017. április 21-én lomta-

lanítási akció lesz! A lom-

talanítás díjmentes! Kizá-

rólag a rendszeresített 

edényméretet meghaladó 

méretű hulladék helyezhető 

ki és gyűjthető. Az ilyen 

típusú, lakossági eredetű, 

nem veszélyes hulladékait 

kérjük, a gyűjtés napján 

reggel 7 óráig szíveskedjen 

az ingatlan előtti közterü-

letre kihelyezni. Felhívjuk 

figyelmét, hogy lomtalaní-

tás keretében nem helyez-

hető ki: veszélyes hulladék, 

építési, bontási hulladék, 

gallyazási hulladék, 

lomizási maradék, elektro-

nikai bontási hulladék, 4-

nél több személyautó gumi. 

HANGFÜRDŐ 
 

Szeretettel várunk min-

den kedves érdeklődőt, 

aki szeretne megismer-

kedni a hangok pihente-

tő és energiát adó vilá-

gával. 

 

Helyszín:  
Zalakomári Művelődési 

Ház 

 

Időpont:  
2017. március 31. 18 óra 

 

A programra kérjük min-

denki kényelmes ruhában 

érkezzen és hozzon ma-

gával polifoamot, kispár-

nát, plédet. 
 

A belépés ingyenes! 
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