
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Lapja | 2021.április- május  – XI. évf. V-VI.  szám 

 

                               Díszpolgári cím adományozása - felhívás 
                                                                                         3.  oldal 

 

      Anyáknapja az óvodában                     
3. oldal 

 

Fenntarthatósági témahét az 
iskolában                      2. oldal 

 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  
Újranyitás az intézményeinkben 

 

A koronavírus további 
terjedésével, valamint a 
megelőzéssel kapcsolatban 
a következő intézkedést 
hozta a Zalakomári 
Közös Önkormányzati 
Hivatal: 

2021. május 10. napjától a 
Zalakomári Közös 
Önkormányzati 
Hivatalban sürgős, 
halaszthatatlan ügyben 
van ügyfélfogadás,  

 

 

illetve azokban az 
ügyekben megengedett az 
ügyfélfogadás, ahol 
jogszabály írja elő a 
személyes megjelenés 
szükségességét.   

Kérjük az ügyfeleket, hogy 
továbbra is elektronikus 
úton vagy telefonon 
intézzék az ügyeiket.  

Levelek a Hivatal 
előterében található ládában 
is elhelyezhetőek.  

 

Tisztelt Lakosság! 

 

Amennyiben a személyes jelenlét szükségessége kérdéses, kérjük, hogy telefonon egyeztessenek az illetékes ügyintézővel 
a 93/386-017-es telefonszámon vagy az info@zalakomar.hu e-mail címen. 

A hivatalba belépni kizárólag szájmaszkban történhet, és belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata. 

 A Magyar Közlönyben 
megjelentek szerint május 
4-től - a már megszokott 
nyitvatar

tási renddel - ismét 
fogadhatjuk Látogatóinkat. 
Felhívjuk a hozzánk 
betérők figyelmét, hogy a 
művelődési házba 
kizárólag a személyre 
szóló védettségi 
igazolvány bemutatásával 
léphetnek be.  
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A védettségi igazolvány 
csak személyazonosításra 
alkalmas igazolvánnyal  
(személyi igazolvány, 
jogosítvány, útlevél) 
együtt érvényes! 
18 év alatti személy 
védettségi igazolvánnyal 
rendelkező felnőtt 
felügyeletében 
tartózkodhat az 
intézmény területén.  
 

 Az intézménybe való belépéskor kérjük használják a kihelyezett fertőtlenítőt!A maszk használata NEM kötelező. Köszönjük 
eddigi türelmüket, megértésüket!Újra szeretettel várjuk Látogatóinkat! 
Zalakomári Művelődési Ház dolgozói                                                            a cikk folytatása a 4 oldalon Tájékoztató.....címmel 
 
 

mailto:info@zalakomar.hu


  

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Iskolánkban április 19-e és április 23-a 
között ismét csatlakoztunk a Kárpát-
medencei fenntarthatósági témahét 
programjaihoz. A tavalyi tanévben iskolánk 
elnyerte a legaktívabb iskola díjat, így idén 
is igyekeztünk ennek szemléletében részt 
venni a programokon. Sajnos a pandémiás 
időszak miatt felsős tanulóink csak online 
tanórákon vehettek  részt, míg az alsósok a 
tanító néni és tanító bácsi által megtartott 
rendhagyó tanórákon ismerkedhettek a 
fenntarthatósággal, mely napjainkban 
egyre fontosabb minden ember számára a 
Földön. 
A témahét témakörei az erdő, a zöld 
gazdaság és a fenntartható közösségek 
voltak. A témahetet Áder János 
köztársasági elnök nyitotta meg rendkívüli 
tanórájával. 
 
 

Fenntarthatósági témahét 
 

ISKOLAI ESEMÉNYEK 

A témakörökön kívül online óra keretében a felsősök a fenntartható divatról, a száraz elem és akkumulátor 
újrahasznosításáról, a fenntartható közlekedésről, erdővédelemről hallhattak, illetve dr. Jane Goodall tanóráján vehettek 
részt. 
A témahét keretében indult a „Zöldokos” kupa, melyen iskolánkból egy csapat indult, a területi döntőig jutottak 
tanulóink. A csapat tagjai: Bogdán Krisztina, Gazdag Attila és Köncz Péter volt. 
A fenntarthatóság fontosságának be kell épülnie mindennapjainkba. 
 
                                                                                                                         “A fenntartható fejlődés a béke magva.”  
                                                                                           (Dr. Wangari Maathai, Nobel-békedíjas.) 
 

ÓVODAI ESEMÉNYEK 
 

„Fut, szalad a pejkó…” 
 

 

A Roma Kultúra Világnapja alkalmából 
óvodánkban 2021. április 19-től április 30-
ig interaktív kiállítással egybekötött 
csoportfoglalkozásokon vehettek részt 
kicsik és nagyok.  
Az Etnikumi Munkacsoport tagjainak 
vezetésével bepillantást nyerhettünk a 
környékbeli alkotók, előadók munkáiba 
kép, hang- és szöveganyagok segítségével. 
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Díszpolgári  cím,  kitüntető  díj 

adományozása 
 

Zalakomár Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett 
személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve 
állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, „ZALAKOMÁR díszpolgára” címet, valamint személyek és közösségek 
bármely területen végzett maradandó értékű teljesítménye elismerésére, mellyel jelentősen hozzájárultak a falu 
szellemi, erkölcsi, anyagi és kulturális értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez „ZALAKOMÁRÉRT” 
kitüntető díjat alapított. 
 
A „Zalakomár Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki 
valamely kiemelkedően jelentős munkájával, egész életművével olyan általános elismerést szerzett, mely hozzájárul 
a település jó hírnevének öregbítéséhez; a község fejlődése, gyarapodása érdekében kiemelkedő tevékenységet nyújtott, 
maradandó értéket teremtett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A 
kitüntető címből évente egy adományozható. 
 
A „ZALAKOMÁRÉRT” kitüntető díj különösen az alábbi területeken elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 
adományozható: 
a.) a közművelődés, művészeti élet területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó vagy hosszú ideje kimagasló színvonalon 
teljesítő művészeti csoportok, egyesületek, magánszemélyek részére, 
b.) önkéntes tűzoltóság és a polgári védelem tagjainak, illetve közösségeknek, magánszemélyeknek, akik a szolgálat 
teljesítésével összefüggő, valamint emberi helytállásukkal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet 
elhárításában kiemelkedő munkát végeztek, hozzájárultak a falu közbiztonságának javulásához, 
c.) a sportért dolgozó sportvezetőknek, sportolóknak, szakosztályoknak, csoportoknak, kluboknak, akik hosszabb ideje 
eredményesen tevékenykedtek Zalakomár sportéletéért, 
d.) óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, akik kiemelkedő pedagógiai tevékenységükkel hozzájárultak a felnövekvő 
ifjúság sikereihez, továbbá elméleti munkásságukkal jelentős eredményeket értek el, 
e.) azoknak a személyeknek, akik az egészségügy területén kimagasló munkát végeztek, 
f.) azoknak a személyeknek, akik Zalakomár gazdaságának fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájárultak, 
g.) azon szakemberek, közösségek részére, akik Zalakomár környezeti állapota megóvása, műszaki- és 
agrárinfrastruktúrája fejlesztése érdekében kimagasló eredményeket értek el. 
A kitüntető díjból évente legfeljebb három adományozható. 
 
A díszpolgári cím és a kitüntető díj adományozására bárki írásban javaslatot tehet.  
Kérjük, javaslataikat részletes indoklással 2021. június 10. napjáig juttassák el a hivatalba! 
Az elismerések odaítéléséről a képviselő-testület zárt ülés keretében dönt. 
 

 

„Anyu, de jó, hogy édes arcod 
látom…” 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Az óvodában ünnepeink közül az Anyák napja az 
egyik leginkább várt és legszebb ünnepünk. 
A gyermekekkel közösen készítettünk meglepetést az 
édesanyáknak. Izgalommal és lelkesedéssel telve 
rajzoltak, festettek. Versekkel, dalokkal tarkított kis 
műsorral is készültünk, ám a vírus-helyzet miatt 
ennek az édesanyák csak online formában 
örülhettek.  
Reméljük a közös munka, a legjobb értelemben vett 
titkolózás meghozta gyümölcsét és ebben a nem 
könnyű helyzetben sikerült mosolyt csalni az 
édesanyák arcára! 
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Impresszum - Komári Hírmondó Az önkormányzat hivatalos 

havilapja 

Kiadja: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, 8751 Zalakomár, Tavasz utca 13. (tel.: 93/386-017, 

 e-mail: info@zalakomar.hu) 
Felelős kiadó:  Csárdi Tamás polgármester (e-mail: polgarmester@zalakomar.hu) 
Felelős szerkesztő:  Lendvay Lászlóné (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu) 
Szerkeszti:  Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, a Zalakomári Művelődési Ház, a Zalakomári 

 Napköziotthonos Óvoda és a Somssich Antal Általános Iskola 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

2021. május 10-től ismét kinyitja kapuit a Fecskefészek 
Kulcsosház.  

A 194/2021. Kormányrendelet értelmében a védettségi 
igazolvánnyal rendelkező személyek és a felügyeletük alá 
tartozó 18 év alatti gyermekek számára a kulcsosház láto-
gathatóvá válik. A szabályozás értelmében a kulcsosházba 
szabadidős céllal érkező vendégeket csak védettségi iga-
zolvány birtokában, annak felmutatásával, tudjuk fogadni. 
A védettségi igazolvány meglétét a ellenőrizzük. Oltási 
igazolás, PCR teszt, antitest teszt, stb. nem helyettesíti a 
kártyát. Kérjük szíves együttműködésüket a jogszabályok 
betartásában. 

Tájékoztató a Fecskefészek Kulcsosház 
újranyitásával kapcsolatban 

 

 

Természetesen az üzleti, gazdasági vagy oktatási célból 
érkező vendégeink számára is nyitva vagyunk, de ese-
tükben kötelező a maszk használata a kulcsosház egész 
területén,amennyiben védettségi igazolvánnyal nem ren-
delkeznek. 
Megértésüket és együttműködésüket a jelenlegi szabá-
lyozások betartásában köszönjük. 
 

 

Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 

Májusi eső aranyat ér és munkát hoz! 

Minden virágzik, zöldül, és az utolsó fagyos éjszakáknak is 

búcsút intünk 

A fagyosszentek elmúltával az összes fagyérzékeny virág a 

szabadba kerülhet. Most lehet a földlabdás, konténeres fás 

növényeket, illetve a tűlevelűeket ültetni. A hagymás virá-

gokat hagyjuk visszahúzódni, és csak az elszáradt leveleket 

távolítsuk e, csak így áll majd rendelkezésre elegendő erő a 

következő évi bő virágzáshoz. A hónap végén néhány szo-

banövényt is kivihetünk a szabadba 

Időszerű a káposzta, karalábé, póréhagyma, saláta és zeller 

kiültetése. Az uborkát,  paradicsomot és paprikát a hónap 

közepétől lehet kiültetni. Az érzékeny növényeket takarjuk 

le fátyolfóliával. A zellergumó nem fejlődik ki, ha a növény 

csak egyetlen egyszer is megfázott. 

Májusban a kártevők és kórokozók is teljes gőzzel munkába 

állnak. Hagymalégy, répalégy, hagymamoly, káposztalégy 

jól távol tartható a növényektől a fátyolfóliával. A világos 

fátyolfólia, amely átereszti a napfényt és a vizet, két-három 

hétig maradjon a növénykultúrán, ezzel megakadályozzuk, 

hogy a kártevők lerakják a petéiket. A cseresznyelégy május 

végén, június elején rakja le petéit az érésben lévő 

cseresznyébe. Függesszük ki időben a fákra a sárga lapokat! 

A sárgabarack és a meggy száraz ágait vágjuk le, és monília 

fertőzés esetén égessük el. 

Miben hasonlít a szélmalom és a kertész? - 
Hát abban, hogy mindkettő bepörög, ha megfúj-
ják a lapátját.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fagyosszentek
http://www.edenkert.hu/gyumolcs/gyumolcsfak/gyumolcsfaultetesi-kisokos/5591/
http://www.edenkert.hu/gyumolcs/gyumolcsfak/gyumolcsfaultetesi-kisokos/5591/
http://www.edenkert.hu/novenydoktor/aktualis-novenyvedelmi-munkak/csalogatva-vedekezhetunk-kartevok-ellen-biocont/4565/

