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ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI 
HALLGATÓK RÉSZÉRE 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága ismét meghirdeti főiskolai és 
egyetemi hallgatók ösztöndíj pályázatát. A jogosultsági feltételek 
a korábbi fordulóéval megegyeznek. 
A pályázók köre: Pályázni jogosultak azok a felsőoktatási 
intézményben (egyetemen, főiskolán) államilag finanszírozott 
vagy költségtérítéses nappali és levelező tagozaton 
tanulmányokat folytató, első diplomájukat szerző hallgatók, akik 
saját maguk és családjuk életvitelszerűen Zalakomár településen 
élnek és itt bejelentett lakóhellyel rendelkeznek. 
Az ösztöndíj mértéke és folyósítása: A felsőoktatási ösztöndíj havi 
összege 8.000 Ft. Ha a hallgatónak a kérelem benyújtását 
megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett tantárgyi 
vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,8, abban az 
esetben 10.000 Ft a felsőoktatási ösztöndíj havi összege. 
A kérelmeket 2020. március 15-ig a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez (8751 
Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda, tel.: 00 (36 93) 386-017/16. 
mellék, e-mail: gyamugy@zalakomar.hu) kell eljuttatni, 
ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkormányzati 
Hivatal portáján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség 
honlapjáról. (https://zalakomar.hu) 
 
 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó
Ó  

Ösztöndíj felhívás – lejáró 
határidő!                1. oldal 
 

Eredményes tanulmányi 
versenyek             2. oldal 
 

Parkolási tájékoztató 
                        3.  oldal 

 

„Mert kertészkedni jó” Új 
rovat indul                4. oldal 

START KÖZMUNKA 2020 
2020. március 1-jével újra elindult a 

mezőgazdasági és a belterületi közutak felújítása 
közmunka program Zalakomárban. Idén a 
mezőgazdasági közmunka programunk teljes 
költsége 28.287.791.-Ft. A programban 18 fő 
mezőgazdasági segédmunkás és 2 fő munkavezető 
vesz részt. A 2021. február 28-ig tartó program 
során a munkások a korábbi évekhez hasonlóan 
zöldségnövények termesztésével fognak 
foglalkozni. A 2019. évhez hasonlóan igyekszünk az 
Önkormányzati piacon kiszolgálni a lakosság 
igényeit. 

Az idei évben összesen 45.520.783.-Ft támogatást 
kapott önkormányzatunk a korábbi években 
nagyon sikeres belterületi utak karbantartása című 
programra, melyhez önkormányzatunk további 
582.105.- Ft önerőt biztosít. Idén a program keretein 
belül befejezzük a Petőfi utca nyugati oldali 
járdájának felújítását, valamint megvalósítjuk a 
Kossuth utca nyugati oldali járdájának 
tárkövezését. A járdák megszépítése mellett sort 
kerítünk a kátyús útszakaszaink rendbetételére és 
padkázásra, valamint a zöld területek gondozására, 
és a közterületek folyamatos tisztítására is.  
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ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

SULI HÍREK FARSANG 
 

Idén húshagyó kedden tartottuk iskolánkban hagyományos farsangi 

bálunkat. A vidám álarcokkal feldíszített tornateremben először a jelmezesek 
vonultak fel. Az ötletes jelmezek és produkciók között láthattunk többek között: 

hercegnőt, rendőrt, focistát, hastáncosnőt, pincért. A produkciók is 

változatosak voltak: fellépett nálunk „Kis Grofó és csapata”, de megelevenedtek 
a hangok és a színek is a két harmadik osztály előadásában.  

A negyedik ások az afrikai szafarik hangulatát varázsolták a terembe, míg a 
bésekkel egy igazi rock koncerten érezhettük magunkat. Ezen kívül láthattunk 

még a felsősök előadásában vadnyugati cowboyokat, félelmetes zombikat és 

Kínából „idelátogató” koronavírust is. A jelmezes felvonulás végén a Komári 
Csillagok léptek színpadra. A műsor után megnyitotta kapuit a büfé, ahol 

süteményt és üdítőt lehetett vásárolni. 
A farsangi mulatságot tombolasorsolás zárta. 

KISOKOS TANULMÁNYI 
VERSENY 

 

Februárban kisokos tanulmányi versenyen vehettek részt alsós 
tanulóink. A diákok matematikából valamint magyar nyelv és 
irodalomból mérték össze tudásukat.  

 

2. évfolyam: 
1. Leah Pleyer 
2. Gál Mirabella Natália 
3. Bogdán Rebeka 
 
 

3. évfolyam: 
1. Andrasek Róbert Krisztián 
2. Bogdán Krisztián 
3. Bogdán Brigitta 
 

Ugyancsak most került sor a február elején megrendezett Szépíró verseny eredményhirdetésére is. A 
diákoknak korosztályuknak megfelelő hosszúságú verset kellett lemásolniuk adott idő alatt. 
 

Eredmények: 
 

2. évfolyam: 
1. Sárközi Maja Anna 2.a. 
2. Horváth István 2.b 
3.Harangozó József 2.a 
 
 

3-4. évfolyam: 
1.Horváth Kristóf 4.a 
2.Bogdán Regina 3.b 
3. Bogdán Nikoletta 3.a 
 

5-6. évfolyam: 
1.Bogdán Amanda 5.a 
2.Bogdán Petra 5.a 
3.Herceg Sándor Zsolt 6.a 
 

7-8. évfolyam: 
1.Bogdán Eszter 8.a 
2.Bakonyi Margó 8.b 
3.Bogdán Tibor 7.b 
 



 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

OVI HÍREK FARSANG AZ ÓVODÁBAN 
 
2020. februárjában óvodánkba vidám farsangi hangulat 
költözött. A gyerekek nagy izgalommal készültek a csoportok 
farsangi délutánjára. 
Sok volt a tennivaló: csoportszobát díszítettek; verseket, 
dalokat és táncokat tanultak; jelmezeket, álarcokat 
készítettek. Mindenki a tőle telhető legtöbbet tette a siker 
érdekében. 
A Pillangó csoport nyitotta meg idén a mulatozást. Óvodánk 
legkisebbjei tetszés szerinti jelmezbe bújva verseltek, 
énekeltek várták a tavaszt, kergették a telet. A bátor szülők és 
kreatív óvónők  
„A vityilló” című orosz népmesét dolgozták fel és adták elő 
nagy sikerrel a gyermekeknek. 
A sort a Méhecske csoport folytatta, ők mindannyian 
indiánnak öltöztek. Fejdíszeiket, nyakláncaikat, díszletüket az 
óvodában közösen barkácsolták.  
 
 

 

Előadásukat tűztánccal nyitották meg, majd az „indián 
harcos” gyerekek két „sápadt arcú” szülőt fogtak el, 
totemoszlophoz kötözték őket. Rövid tanácskozás után mégis 
úgy döntöttek, hogy elengedik az ártatlan foglyokat és 
közösen elszívták a békepipát. Harmadik nap a Katica 
csoport farsangjára került sor. Nagycsoportosaink az 
évszakok váltakozását és a hónapok forgását mutatták be, 
jelmezeik is ezt tükrözték. Játékos kiesős versenyükben egy 
iskolatáskát körbe adva utaltak az iskolai élet közeledtére.  
A sort a Süni csoport zárta. Ők vásári hangulatot teremtettek 
az aulában és állatjelmezbe bújt óvodásokat vettek 
„félpénzen”. 
Így telt óvodánkban az év legvidámabb időszaka. 

Köszönjük a szülőknek a finom fánkokat és a felajánlott 
tombolatárgyakat. 

 

Régóta problémát okoz a Fő, a Kossuth 
és a Petőfi utcában az út menti parkolás, 
mely balesetveszélyes és akadályozza a 
zökkenőmentes közlekedést.  

Kérjük a lakosokat, hogy lehetőség 
szerint udvarukat illetve 
kocsibejárójukat használják parkolásra! 

Zalakarosi Rendőrőrs telefonos 
elérhetősége: +36-20/569-3952 

 

2020. március                  3 

 

PARKOLÁSI TÁJÉKOZTATÓ: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Új rovat!  Új rovat! Új rovat!  Új rovat!  Új rovat! Új rovat! 

MERT KERTÉSZKEDNI JÓ! 
 
 Menjünk a kertbe! 

Németh Zoltán jegyzete 
Március a tavasz első hónapja, ilyenkor kedvezőre fordul az 
időjárás a kerti munkákhoz. 
Első teendő, a tél nyomainak eltüntetése. Szedjük le a takarást a 
fagyérzékeny növényekről, a gyepet mélyen gereblyézzük meg, 
szórjunk rá nitrogéntartalmú műtrágyát, szükség esetén 
fűmagot. 
Amikor a talaj alkalmassá válik, készítsük elő a zöldségmagvak 
vetéséhez. Már a hónap elején elvethetjük 
a sárgarépát, petrezselymet salátát zöldborsót, retket, hagymát. 

A hónap közepétől kiültethetjük a hidegtűrő 
zöldségpalántákat, káposztát, karalábét, zellert. 
Most van ideje a növényültetésnek a vásárláskor 
magyar nemesítésű fajtákat válasszunk, mert ezek a 
klímánkat jobban bírják és a kártevőknek is jobban 
ellenállnak. 
Márciusban már permetezni is szükséges, 
rügypattanáskor, piros bimbós állapotban, és 
sziromhullás után is. Virágzáskor, méhekre káros 
szereket használni tilos. 
 

SPORT  
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2020.02.22.   Andráshida SC. Sporttelep. Megyei 1 
osztályú Bajnoki Mérkőzés 
 
TARR ANDRÁSHIDA- 
FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR 0-1 
Szinte biztos ,hogy az egész bajnokság legnagyobb 
meglepetését okoztuk. A tavaly még NB III-as ,és ebben 
az osztályban bajnoki címre is esélyes Andráshida 
otthoni legyőzésével egy magasabb dimenzióba 
kerültünk. Végig a hazaiak irányítottak, de remek 
védekezéssel és hatalmas küzdeni tudással nyerni 
tudtunk. Az utolsó 10 percben már egyszerre 4 komári 
ifista volt a pályán. A klub legnagyobb győzelme jött 
össze. 
Gólszerző: Nagy Attila 
 
2020.03.01.  Zalakomár Sportpálya. Megyei 1.osztályú 
Bajnoki Mérkőzés 
 
 FLEXIBIL-TOP ZALAKOMÁR –  
CSÁCS NEMESAPÁTI SE 3-2 
 
A megdöbbentő sorozat folytatódott. A szepetneki, 
andráshidai győzelem után a bajnokság aktuális első 
helyezettjét is megverte a  Zalakomári  Csapat. Most is 
hatalmas akarat és nagy szív jellemezte a csapatot. A 
győztes gólt ezúttal is Nagy Attila szerezte az utolsó 
percben. Bátran kijelenthetjük ,hogy sokak elismerését 
kivívtuk. 
Gólszerzőink: Madarász Zoltán 2 és Nagy Attila. 

Ifi csapatunk papíron 3-1-re,a valóságban 4-1-re győzte 
le a Csácsi csapatot. A játékvezetők hibásan 3-1-et írtak 
be . 

De ez legyen a legnagyobb bajunk….:-) 

Gólszerzőink:Kovács Alex,Tirászi Márk és Tínó 
Ronald. 
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