
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Lapja | 2021.június  – XI. évf. VII.  szám 

 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

felhívásai                                                                 4.  oldal 

 

      Ballagás az óvodában                     
3. oldal 

 

Gyereknap a suliban                      
2. oldal 

 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  Felhívás 
középfokú és az általános iskola 5-8. évfolyamán tanulói jogviszonnyal 

rendelkező tanulók részére megállapítható ösztöndíjra 

 Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete 
a 2015. február 23. napján megtartott nyílt ülésén 
egyhangúan elfogadta a szociális gondoskodás helyi 
szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendeletét, melyben 
szabályozásra került a középfokú és az általános iskola 5-8. 
évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók 
részére megállapítható ösztöndíj (továbbiakban: ösztöndíj) 
rendszere. 
 
A pályázók köre: 
Pályázat útján az a törvényes képviselő, szülő, gyám a 
középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal 
rendelkező gyermeke után tanulmányi ösztöndíjban 
részesíthető, 
a) aki Zalakomár közigazgatási területen bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik a kérelem benyújtását megelőző 
legalább egy évben és életvitelszerűen itt él,  
b) a középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke 
tanulmányi átlaga 4 vagy ezt meghaladja  
c) általános iskola 5-8. évfolyamon tanulói jogviszonnyal 
rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezt 
meghaladja. 
 
Az ösztöndíj mértéke és folyósítása: 
Az ösztöndíj összege gyermekenként: 
a) középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkezők esetében a 
tárgyévi tanévben 25.000 Ft,  
b) az általános iskola 5-8. évfolyamán tanulói jogviszonnyal 
rendelkezők esetében a tárgyévi tanévben 15.000 Ft 
mely összeg tárgyév augusztus 31. napjáig kifizetésre kerül. 
 
Az ösztöndíj igénylésének menete: 
A pályázati kérelmet pályázati adatlapon kell benyújtani 
tárgyév július 31. napjáig.  
A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény által 
kiállított iskolalátogatási igazolását valamint a tanulmányi 
átlag hitelt érdemlő igazolását.  
 
A beérkezett kérelmeket tárgyév augusztus 15. napjáig 
bírálja el a Szociális és Egészségügyi Bizottság.  
 

 
A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt a 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási 
ügyintézőjéhez kell eljuttatni, ügyfélfogadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal portai recepcióján, valamint 
elérhetők Zalakomár nagyközség honlapjáról. 
 
További információ: 
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, 8751 
Zalakomár Tavasz u. 13., 9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. mellék 
e-mail: gyamugy@zalakomar.hu 
 
 
 



 

  

 

  

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

Hagyományainkhoz híven iskolánkban idén is 
május végén került megrendezésre a gyereknap.  
Először a tornateremben karatebemutatót 
tekinthettünk meg, amelyet iskolaőrünk, 
Horváth István tartott.  
Az ezután következő programokban már külön 
vett részt az alsó és felsőtagozat:  
A kicsik különböző állomásokat jártak végig, 
ahol játékos feladatok várták őket, mint például, 
rókakeresés, seprűs tánc, könyvtári feladatok, 
stb. 
A felsősöknek a nagy udvaron nyolc exatlon-
pályát építettek fel, amelyeken különböző 
ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk. 
Minden osztály tíz percet gyakorolhatott az 
adott helyszínen, majd forgószínpad szerűen 
csere következett, tehát mindenki kipróbálhatott 
mindent. 
Ezután az osztályok által kiválasztott fiúból és 
lányból álló két fős csapatok mérték össze 
ügyességüket egy hosszabb pályán. A legjobbak 
a döntőig jutottak, ahol a 8.b és a 6.b osztály 
csapata küzdött meg egymással. Az izgalmas 
megmérettetésen végül a Horváth Biankából és 
Bogdán Krisztiánból álló hatodikos csapat nyert, 
és ezzel elnyerték osztályuk számára a 
vándorserleget, amelyet minden évben a 
legeredményesebb osztály szerez meg. 
 

Gyereknap a suliban 

 
ISKOLAI ESEMÉNYEK 
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Az alsósoknál a 4.b osztály teljesített 
legjobban a játékos feladatokban, így idén ők 
kapták a másik kupát.  
A gyereknapot közös ebéd zárta, ahol a diákok 
óriáshamburgert, sütit és dobozos üdítőt 
kaptak. 
A programokon mindenki nagyon jól érezte 
magát. 
 
 

Egészségnevelési verseny 

 
Még az ősszel hirdetett körzeti egészségnevelési versenyt iskolánk, 
amelyet a vírushelyzet miatt idén levelezős formában bonyolítottunk le. 
Az első fordulóban a résztvevő csapatoknak az egészséges életmóddal 
kapcsolatos plakátot és verset kellett készíteniük, a második fordulóban 
pedig az egészséges életmóddal kapcsolatos feladatlapot kellett 
kitölteniük.  A verseny lezárására és a jutalmak kiosztására az elmúlt 
napokban került sor.  
Eredmények: 

1. Sármelléki Általános Iskola  
2. Somssich Antal Általános Iskola – Zalakomár ( A csapat 

tagjai: Andrasek Róbert 4.b; Horváth Szonja, Nagy Anna 2.a; 
Pleyer Leah Hadassah 3.b; Horváth Viktória Virág 1. o.  
Felkészítő tanító: Bedő Dániel)  

3. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola  
4. Nagyrécsei Általános Iskola Miháldi Tagintézménye 

 
 
 Eredményesen szerepeltek 
 

 A Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola által hirdetett 
természetismereti levelezős versenyen Nyári Virág Tímea 4.b 
osztályos tanuló első helyezést ért el. 
Felkészítő tanító: Anda Zoltánné 

2020 őszén az Agrárminisztérium BISEL – Gumicsizmás természetvéde-
lem programja keretében országos versenyt hirdetett „Az életet adó 
víz” címmel általános iskolák, szakközépiskolák és gimnáziumok tanu-
lói számára.  
A verseny célja: A kisvízfolyások BISEL módszerrel történő vizsgálata, 
monitorozása, az életet adó víz fontosságának tudatosítása, a vízhiány 
esetén fellépő jelenségek  megfigyelése, az élményszerű feladatokon ke-
resztül a víz és a vízfolyások környezetének védelme iránti elkötelező-
dés erősítése, az ökológiai összefüggések felismerése, komplex, átfogó 
gondolkodásmód elsajátítása és nem utolsósorban a közösségépítés, a 
csapatmunka volt.    
Iskolánkból három csapat is jelentkezett a megmérettetésre, és min-
dannyian sikeresen vették az első három online fordulót, így bejutottak 
a június 15-i budapesti országos döntőbe.  
Felkészítő tanárok: Partiné Birnbauer Katalin; Fábián András; 
Bedenek Gábor  
 

Madarak és fák napja 

 
Május 10-én emlékeztünk meg a Madarak és fák napjáról. Ebből az 
alkalomból az emeleti aulában digitális kiállításon vehettek 
részt tanulóink, és rövid kis műsort láthattunk a 8.a -sok előadásában. 

A műsort összeállította és a tanulókat felkészítette: Bedenek Gábor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ÓVODAI ESEMÉNYEK 
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Gyermeknap az oviban 
 

Ezen a rendhagyó délelőttön sok meglepetés várt a 
gyerekekre. Különböző vetélkedőkön próbálhatták ki 
ügyességüket, erejüket, rátermettségüket. Volt például célba 
dobás, tekézés, képkirakó, seprűtánc, székfoglaló, 
horgászás…   
A nap folyamán Nagy Kata és Agg Viktória (pedagógusok, 
terápiás A Zalakomári Napköziotthonos Óvodában 
2021.05.21-én tartottuk meg a gyermeknapot. kutya 
felvezetők) látogattak el hozzánk terápiás kutyáikkal 
Zarával és Szofival a Nagykanizsai Kutyaiskolából. 
Az állatasszisztált foglalkozás alatt a gyerekek aktívan 
kapcsolódtak be a mozgásos, fejlesztő feladatokba a 
kutyusok jelenlétében.  
A vidám hangulatú, óvolteseménydús délelőttöt jégkrém 
fogyasztás koronázta meg.   
„Óvodánk örökbefogadói” jóvoltából labdákat és homokozó 
játékokat kaptak a csoportok.  

 

 
Búcsú az óvodától 

 

„Elbúcsúzom én most tőled,    játszottam már eleget, 
sírtam is és kacagtam is,    másnak adom helyemet.” 
 

A gyermekek életében meghatározó időszak az a három év, amit az óvodában töltenek. A kis félénk csöppségekből az itt eltöltött 
évek alatt „nagylányokká” és „nagyfiúkká” váltak. 
Eljött az ideje annak, hogy szeptemberben átlépjék az iskola kapuját. Azonban mint minden korszakot, ezt is méltón le kell zárni. 

2021.05.28. emlékezetes nap marad nagycsoportosaink életében. Kezükben tarisznyával, szívükben szép emlékekkel vettek búcsút 
gyermektársaiktól, óvó néniktől, dadus néniktől és az óvodától.  
Méhecske  csoportosaink  népviseleti  ruhában,  Süni  csoportosaink  fekete-fehér ünneplő  ruhát öltve adták elő műsorukat, mely 
táncot, éneket és verseket foglalt magába.  
Szeptembertől  ú j korszak  kezdődik  39 gyermek  életében.  Várja Őket az iskola, ahol majd új ismereteket  szerezhetnek  és  új 
barátokra találhatnak.  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a 
pszichiátrián, de ehelyett borzasztó tapasztalatai 

voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás, 
gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes 

jogsegélyszolgálatunkat! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 

Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 
 
 

SÉRELMEK A PSZIHIÁTRIÁN  -  

INGYENES JOPGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

 

 

Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 

Június! 
Öröm a kertben, hiszen minden héten szüret. 

 
Érik a piros ribiszke a szamóca aztán a málna a ropogós 
cseresznye a zöldborsó a retek a paprika a paradicsom 
melyek termését folyamatosan szedjük akkor is ha nincs rá 
szükségünk, különben nem hoznak újabb termést. 
 
Június a rózsák hónapja. Ekkor pompázik a legtöbb fajta.  
Az újravirágzás érdekében közvetlenül elnyílás után a 
hajtást egy fejlett rügy felett 2 cm-re vágjuk vissza. A 
földből előjövő vadhajtásokat távolítsuk el. 
 
Elkezdődött a harc a rovarokkal, a betegségekkel és a 
gyomokkal! A kártevők,  rövid időn belül nagy pusztítást 
tudnak okozni a növényekben, már az ültetés után. Egy 
vékony, poliészterszálakkal szőtt takaró, amely a fényt és a 
vizet átengedi, jó segítség lehet a kártevőkkel szemben. A 
takarót a talajhoz kell rögzíteni, és virágzáskor el kell 
távolítani. 
 
A szőlő a virágzás végéhez ér és a megkötődött bogyók 
növekedésnek indulnak. A hajtások gyorsan fejlődnek és 
egyre nagyobb lombfelület alakul ki. A virágzást követően a 
hajtások válogatásának ideje jön el, ami azért fontos, hogy a 
fürtkezdemények környezetét átjárja a levegő és a szőlő 
lisztharmat fertőzés számára a nagy lomb ne teremtsen 
optimális feltételeket. Ha ebben az időszakban védtelen a 
fürt, akkor a kialakult fürtfertőzés továbbfejlődését nagyon 
nehéz megállítani. Erre a  leghatásosabb megoldás a zöld 
munka után egy kontakt hatóanyag és egy felszívódó és 
a fürtökig eljutó lisztharmat elleni szer együttes 
bevetése.  Ha az időjárás viszonylag meleg és száraz marad, 
akkor ezt a műveletet 12-14 naponta ismételve érhetünk el jó 
eredményt a szőlő lisztharmattal szemben. A szőlő 
peronoszpóra a csapadékos, párás időjárásban fertőzheti 
leginkább a szőlőt. 

A  gyepet meg kell szórni műtrágyával, és egyenletesen le 
kell nyírni, de nem kell túl alacsonyra állítani a pengéket. 

A túl rövidre vágott gyep gyengébb, és fogékony lesz 

a betegségekre. 

 

 

 

„Aki kertészkedik hisz a jövőben” 
 

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK 

VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 
 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési 
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és 

úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 

tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 
témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 
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