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Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 

2009. évben hozta létre a Mezei Őrszolgála-

tot településünkön, mely szolgálat jelenleg, 

4 fővel működik. 

Munkánkat a Zala Megyei Rendőr Főkapitány-

ság szakmai irányításával végezzük. Mezőőri 

feladatainkon túl segítünk az Önkormányzati 

rendeletek betartatásában, erdészeti területek 

ellenőrzésében felderítjük a parlagfüves, elha-

nyagolt területeket, az illegális szemét és trágya 

lerakásokat, jelentjük a rendezetlen ingatlanokat 

bejelentése az Önkormányzatok felé további 

intézkedés végett. 

Közreműködünk az ebrendészeti feladatok ellá-

tásában. Fő feladatunk a tulajdon elleni szabály-

sértések (falopás, terménylopás, stb.) megelőzé-

se, megakadályozása, felderítése, szabálysértés 

esetén szakszerű intézkedés végrehajtása. Leg-

több esetben illegális fakivágás, „tüzifa gyűj-

tés”, terménylopás vagy annak megelőzése miatt 

kellett intézkednünk. A 2017. évben számos 

esetben szabtunk ki helyszíni bírságot, vagy 

értesítettük a rendőrséget. 

Nagy problémát jelent a külterületeken lerakott 

illegális hulladék mértéke. A „lomizók” száma 

még mindig magas a településen, a feleslegessé 

vált, értéktelen holmi a településünk határaiban 

végzi. 

2017. évben 2 db vadkamera beszerzésére került 

sor, melynek alkalmazása főleg a falopások ese-

tében bizonyult sikeresnek. 

A lakossággal jó kapcsolatot ápolunk, lakossági 

bejelentésekkel folyamatosan segítik munkán-

kat. A Rendőrség munkáját folyamatosan segít-

jük tudomásunkra jutott információkkal, mely-

nek segítségével lopás, betörés miatt több sze-

mély került elfogásra. 

Közreműködünk bűncselekményt elkövető sze-

mélyek megfigyelésében, elfogásában, körözött 

személyek előállításában. 

 

számolt be 2017 évi eredményeiről. A közbiztonság tovább ja-

vul településen, a 2016.évi 52 elkövetéshez képest 2017. évben 

44 elkövetés történt. A közrend elleni bűncselekmények száma 

60%-al, a személyek javai elleni bűncselekmények 20%-al csök-

kentek. A beszámoló szerint a közbiztonság javulásához hozzájá-

rult az elmúlt években történt kamerarendszer korszerű, a mező-

őrség működése és a polgárőr egyesület létrejötte is. 
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Változások a szociális gondoskodás 
helyi szabályai körében 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete 

2018. április 25-én döntött a szociális gondoskodás helyi 

szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete 

módosításáról. 

A helyi sajátosságokat és az elmúlt hónapok jogszabályváltozásait 

figyelembe véve a támogatások köre az alábbiak szerint módosult: 

- megszüntetésre került a tankönyv ellátás támogatása, tekintettel 

arra, hogy az elsőtől a nyolcadik évfolyamig a tankönyvek térí-

tésmentesen rendelkezésre állnak. 

- megszüntetésre került az első nyelvvizsga bizonyítvány meg-

szerzéséhez nyújtott támogatás, tekintettel arra, hogy a 35. 

életév betöltéséig megszerezett első sikeres komplex nyelv-

vizsga díját a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazga-

tósága megtéríti. 

- bevezetésre került ugyanakkor az egyes védőoltások költségé-

hez nyújtott támogatás. Ennek keretében támogatás igényelhető 

(a rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén) a rotavírus, a 

HPV vírus és a meningococcus B típusú törzse ellen.  

 A védőoltások költségéhez nyújtott támogatás 2018. május 1. 

napjától igényelhető, a Zalakomári Közös Önkormányzati Hi-

vatalnál elérhető formanyomtatványon.  

 

 
 

Óvodai Hírek 

A virág csoport a tavasz érkezését várva ellátogatott a nagykanizsai 

vásárcsarnokba. Itt megfigyelhettük, hogy milyen zöldségféléket lehet 

már kapni, illetve milyen palántaféléket árulnak a piacon. 

Két kedves árustól a gyerekek friss sóskát kaptak, amelyet kicsit fa-

nyalogva, de elfogyasztottak.  

A piaclátogatás után elmentünk az Erzsébet térre, ahol egy kis nasso-

lás után a gyerekek örömmel szaladgáltak, fogócskáztak. 

 

 

Látogatás a piacon 
 

2018.04.12-én csütörtökön az óvodás gyermekeink a Zalakomá-

ri Művelődési Ház által megrendezett tavaszi szavalóversenyen 

vettek részt: 

Pillangó csoportból:     Gerencsér Boglárka  

Virág csoportból:          Horváth Szonja,   

                                     Horváth Roxána Dzsesszika, 

                                     Orsós Dominik  

Ez úton gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük a 

felkészítő óvodapedagógusok fáradozását. 

. 

 

Papírgyűjtés 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is meghirdettük a tavaszi papírgyűj-

tést intézményünkben. Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. 2018.04.19-én szállította el óvodánkból az összegyűjtött papír-

mennyiséget. A csoportok versenyében kimagasló eredménnyel a 

Virág csoport végzett az élen.  

 Csoport Mennyiség 

1. Virág csoport 782 kg 

2. Katica csoport 426 kg 

3. Süni csoport 384 kg 

4. Pillangó csoport 356 kg 

5. Méhecske csoport 315 kg 

Köszönjük a szülőknek, hogy aktívan bekapcsolódtak a gyűjtésbe! 

Színház 

Méhecske csoportból:   Horváth Ronaldó  - Juhász Mag-

da Álomhajó című versével – korcsoportjában    I. helye-

zést ért el. Gratulálunk! 
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2018.04.06-án a Szegedi Látványszínház „Nyuszi az emberek 

földjén” című interaktív mesejátékával látogatott el hozzánk.  

A történet két szereplője Béka és Nyuszi fontos illemszabály-

okkal ismertették meg játékos formában az óvodásokat. 
A vidám hangulatú, közvetlen előadás segítséget nyújtott a 

környezettudatos magatartás szabályainak felelevenítéséhez. 
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SULI-HÍREK Költészet hete 

 
Áprilisban a Költészet napjához 

kapcsolódóan több programban is 

részt vehettek tanulóink. 11-én reg-

gel rövid kis műsorral emlékeztünk 

meg a nevezetes napról, és József 

Attila életéről, költészetéről. A mű-

sorban hetedik-nyolcadikos diákok 

szerepeltek. Még ezen a napon tanu-

lóink a Posztolj verset az utcára! 

mozgalomhoz csatlakozva bejárták 

Zalakomár utcáit, hogy számos he-

lyen versekkel díszítsék fel az utcá-

kat, tereket, nevezetes intézménye-

ket valamint az iskola környékét.  

Másnap délelőtt alsós és felsős tanu-

lóink mérettették meg magukat a 

Művelődési Ház által szervezett 

szavalóversenyen, ahol szép ered-

ményeket értek el. Délután a könyv-

tárban a nagykanizsai Halis István 

Városi Könyvtár munkatársai, Kar-

dos Ferenc és Fenyvesi Attila várták 

a gyerekeket egy zenés, verses fog-

lalkozásra.  

A költészet hetének zárásaként pe-

dig vetélkedőn vehettek részt kicsik 

és nagyok egyaránt, ahol a költészet-

tel kapcsolatos ismereteikről adhat-

tak számot.  

Áprilisban is remekeltek énekeseink, 

akik a megyei énekversenyen nagyon 

szép helyezéseket értek el: 

Kék Ibolyakisegyüttes 4.a:kiemelt arany 

minősítés (Az együttes tagjai: Bogdán 

Tamás, Gerencsér Attila, Bogdán Zsófia, 

Kovács Olívia Maja, Bogdán Dénes, Bog-

dán Klaudia – felkészítő: GyőrfynéBándi 

Zsuzsánna) 

Bogdán Tamás 4.a– szóló: kiemelt arany 

minősítés (felkészítő: GyőrfynéBándi 

Zsuzsánna) 

Gerencsér Arrila 4.a  – szóló: kiemelt 

arany minősítés (felkészítő: 

GyőrfynéBándi Zsuzsánna) 

Dalos legények énekegyüttes: kiemelt 

arany minősítés (Az együttes tagjai: Bog-

dán Tibor 6.a; Kardics József 6.a; Bogdán 

Attila 6.b – (Felkészítő: GyőrfynéBándi 

Zsuzsánna) 

Komáromi legények énekegyüttes – ki-

emelt arany minősítés (Az együttes tagjai: 

Bogdán Tibor 6.a; Bogdán Krisztián 7.a – 

felkészítő: GyőrfynéBándi Zsuzsánna) 

Horváth Annabella 6.a– szó-

ló:kiemeltarany minősítés (felkészítő: Dr. 

Etler Ottóné) 

Orsós Anna 4.b – szóló: arany minősítés 

(felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 

Bogdán Gergő 5.b– szóló:kiemeltarany 

minősítés (felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 

Pacsirták énekegyüttes: kiemeltarany 

minősítés (Az együttes tagjai: Bogdán 

Erika 6.a; Horváth Annabella 6.a; Marci 

Veronika 6.a; Bogdán Ibolya 6.b - felkészí-

tő: Dr. Etler Ottóné) 

Gerlicék énekegyüttes: kiemelt arany 

minősítés (Az együttes tagjai: Bogdán 

Tamás 4.a; Gerencsér Attila 4.a; Bogdán 

László 4.b – felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 

Rozmaring énekegyüttes: kiemeltarany 

minősítés (Az együttes tagjai: Bogdán 

György 7.a; Bogdán Lajos 8.b; Bogdán 

László 8.b – felkészítő: Dr. Etler Ottóné) 

Bogdán Veronika 3.a –szóló: kiemelt 

arany minősítés (felkészítő: Saffer Szil-

via) 

Tóth-Pajor Adél 3.b – szóló: arany minő-

sítés (felkészítő: Saffer Szilvia) 

Nemcsak énekből, de rajzból is szép 

eredményekkel büszkélkedhetünk: 

A zalakarosi Móra – napok keretében meg-

rendezett rajzversenyen Boros Gergely 7.b 

osztályos tanuló 2. helyezést ért el. (felké-

szítő: Hajmásiné Török Gyöngyi) 

A Zala Megyei Kormányhivatal által kiírt 

„Varázslatos Örökségünk!” című fotópá-

lyázaton fotó-videó kategóriában 

Hózensteiner Lia Hanna 8.a osztályos 

tanuló szintén 2. helyezést ért el. (felkészí-

tő: Hajmásiné Török Gyöngyi) 

 

Eredményesen szerepeltek 

 

Körzeti magyar verseny 
 

Áprilisban tartottuk iskolánkban a körzeti ma-

gyar versenyt, amelyen hangos olvasásból és 

helyesírásból mérték össze tudásukat a harmadik 

negyedik évfolyamos tanulók. Idén a helyi diá-

kokon kívül még hat iskolából érkeztek ver-

senyzők. Az izgalmas megmérettetésen az aláb-

bi eredmények születtek: 

 
Hangos olvasás 

 
3. osztály 

1. Böőr Boglárka Zalaapáti 

2. Szabó Kevin Richárd Csapi 

3. Horváth Viktória Miháld 

Bogdán Orsolya Zalakomár 

(felkészítő: Saffer Szilvia) 

 

4. osztály 

1. Mándó Ramóna Miháld 

2. Orsós Vanda Zalaapáti 

3. Horváth Zaslán Zalakomár 

(felkészítő: Türei-Horváth Enikő) 

 

 

 

 

  

 

 

Helyesírás 

 
3. osztály 

1. Varga Máté Sármellék 

2. Böőr Boglárka Zalaapáti 

3. Ivanovics Ádám Miháld 

 

4. osztály 

1. Mándó Ramóna Miháld 

2. Kovács Barnabás Galambok 

3. Tánczos László Miháld 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pályaválasztás 2018 

 Már megint elrepült 4 év és újra 8. osztályos 

osztályfőnökként állok szembe a feladatokkal. A 

tanév legnagyobb és egyben legnehezebb kihí-

vása a PÁLYAVÁLASZTÁS. Igen csupa nagy-

betűvel… 

14-15 évesen pályát választani képtelenség és 

lehetetlen is! Emlékszem, ebben a korban még 

Én sem tudtam pontosan mi is leszek, ha nagy 

leszek. Nagy kérdés volt, hogy az általános 

iskola után, mely iskolában folytassam tanulmá-

nyaimat. A sok álmom egy dologban megerősí-

tett: TANULNI kell és fogok is! 

Napjaink 15 évesei is vegyes érzelmekkel küz-

denek.  Félév környékén, ha előkerül a téma 

csendes mosolyok, vállrándítások, lehajtott fejek 

a válaszok. 
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Sport 
 

2018.04.08. 

FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-

SAVA BORSFA SE  3-0 (2-0-) 

Lelkes ellenfél ellen könnyű győzel-

met arattunk. 

Gólszerzők:Tóth Gy. 2,Madarász Z. 

IFI:1-2  Gólszerzőnk:Tinó  

 

2018.04.15. 

MIKLÓSFA SE.-FLEXIBIL-TOP 

ZALAKOMÁR  3-1 

Sajnos többen úgy érezték,hogy "jobb 

otthon mint pályán",így rendkívül 

tartalékosan utaztunk Miklósfára, és 

esélyünk sem volt. 

Gólszerzőnk:Földesi G. 

IFI:0-11  Gólszerzőnk:Tinó 5,Kovács 

A. 2,Horváth T.3,Neubauer K. 

 

2018.04.29. 

FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-

GELSE TERMÁL SE. 1-1 

Sajnos mindent kihagytunk az éllovas 

ellen. Gólokkal kellet volna nyer-

nünk. 

Gólszerzőnk:Madarász Z. 

IFI:0-0  

 

U-16-os csapatunk áprilisi eredmé-

nyei: 

FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-

LENTI TE 12:0 

 

FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR-

SZEPETNEK SE 15:0 

 

CSESZTREG-FLEXIBIL-TOP ZA-

LAKOMÁR  1:9 

 

Csapatunk 36:1es gólaránnyal zárta 

az áprilist!!! 

 

A tabellán második helyen állunk 1 

ponttal lemaradva,de egy meccsel 

kevesebbet játszva. 

 

A góllövő listán klubunk két nagy 

tehetsége áll az első két helyen:Tinó 

Ronald János és Neubauer Kevin. 

  

 

 

Ők sem tudják pontosan, hogy „Mi le-

szek, ha nagy leszek...”. Merre lépjek 

tovább? Felmerül a kérdés: Mit tudnak 

ezek a gyerekek? Tudják-e az utakat, a 

lehetőségeket?Bátran mondhatom: 

IGEN. 

Iskolánkban a továbbtanulásra való fel-

készítés már az 5. osztályban elkezdődik. 

Az önismeret, a reális önértékelés, a saját 

értékek, képességek, adottságok megis-

merése, az erősségek, a gyengeségek 

reális feltérképezése évek hosszú folya-

mata. Nekünk, pedagógusoknak is elen-

gedhetetlen a tanulók megismerése, hisz 

a döntés meghozatalakor gyakorta szük-

ség van a támogatásunkra, megerősíté-

sünkre, tanácsunkra. Természetesen 

ismereteinket folyamatosan bővítjük 

továbbképzéseken, konferenciákon. 

A továbblépés lehetőségei nagyon széles 

skálán mozognak, de tudják-e a gyere-

kek, hogy az egyes szakmák nevei mö-

gött milyen tevékenységek, eszközök, 

elvárások rejtőznek? Gyakorta szembe-

sülünk vele, hogy pontatlanok, hiányosak 

az ismereteik, hiába van kezükbe folyton 

az „okostelefon”.  

Iskolánkban kiemelt szerepet kap a kü-

lönböző szakmák megismerése közvetlen 

tapasztalatszerzés útján. Tanulóink már a 

7. évfolyamtól üzemlátogatások kereté-

ben eljuthatnak zalakarosi szállodákba, 

nagykanizsai üzemekbe.  Új kezdemé-

nyezésként a helyi vállalkozókat is be-

vontuk e programunkba. Nagy élmény 

volt belátni a „kulisszák” mögé. E tanév-

ben a Töltelékgyár, a Pizzéria, Dávid 

Lajos, Farkas Attila és Csizmadia László 

nyitotta ki kapuját számunkra. Köszönet 

érte! A nagykanizsai Pályaválasztási 

kiállításon a középiskolák szakképzési 

kínálatuk mellett a szakmákat is megmu-

tatták, nyílt napokon pedig a tanműhe-

lyekkel, a szakoktatókkal is meg lehetett 

ismerkedni. Nagy élmény volt Budapes-

ten a „Szakma Sztár Fesztiválon” a leg-

jobb tanulók munkáiban gyönyörködni 

és a szakmákról képet kapni. Talán a 

legértékesebb információkat a volt tanít-

ványaink hordozzák. Az örömteli beszá-

molók a sikerekről,  a  középiskolák  

légköréről,  az  

 

 

elvárásokról mind-mind hitelesek és irány-

mutatóak a választás előtt állóknak. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők 

is nagyon bizonytalanok, a gyermekre hagy-

ják a döntést, jobb esetben kikérik az osz-

tályfőnök véleményét. Mindent összegezve 

igyekszünk tanulóinkat képességeiknek 

megfelelő iskolatípusba irányítani.  Gondol-

va a jövőre, hisz nem elég az iskolába bejut-

ni, el is kell azt végezni!!! Már itt az általá-

nos iskolában sokoldalú tájékoztatást adtunk 

a hiányszakmák támogatottságáról és a 

különböző tanulmányi ösztöndíjakról. Hal-

mozottan hátrányos helyzetű tanulóink kö-

zül négyen pályáztak az Arany János Kollé-

giumba, mely egy bentlakásos program. A 

sikeres pályázók a középiskolai tanulmá-

nyokhoz támogatást, a programok által sok 

élményt és egyéb anyagi juttatásokat kap-

nak. 

A gyerekek többsége szakközépiskolában (3 

év szakmatanulás) szeretné folytatni tanul-

mányait, néhányan szakgimnáziumban 

(érettségi). Ezen oktatási rendszerekben 

nagyon sok támogatást megkaphatnak a 

tanulmányaikhoz, mellyel a családi kiadások 

csökkenthetők. Az ingyen tankönyvek, 

ingyenes étkezés rászorultság alapján adha-

tó. Napjainkban nagy támogatást élveznek a 

szakmunkás képzések, különösen a hiány-

szakmák. A helyi önkormányzat is támogat-

ja a jó eredményeket elért diákokat. Így 

napjaink fiataljainak lehetősége van nem 

csekély összegű anyagi támogatásokra, 

ösztöndíjakra, melynek egyetlen nagy felté-

tele van a TANULÁS!  

Iskolánk végzős diákjai ehhez megkapták a 

szükséges alapokat, a lehetőségek kihaszná-

lása már az egyének hozzáállásán múlik! 

         Hajmásiné Török Gyöngyi 

8.osztályos osztályfőnök 

 

 


