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                            Program invitáló 

                                           3.  oldal 

 

TÜDŐSZŰRÉS ZALAKOMÁRBAN 
 

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 2021. október 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. 
 
 

           Tanévnyitó az iskolában                                      
                                        2. oldal 
 

       Tüdőszűrés Zalakomárban                                                                       
                                        1. oldal 
 

KOMÁRI  

H Í R M O N D Ó

Ó  Tájékoztató a főiskolai és egyetemi 
hallgatók részére, 

pályázat útján elnyerhető ösztöndíjról 
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából tüdőszűrő busz 
érkezik Zalakomárba, 2021. szeptember 17-én pénteken. 

A szűrés időpontja: 11.00-18.00 óráig. 
A szűrés helyszíne az Önkormányzati Hivatal udvara. 

A vizsgálaton bárki részt vehet. 

A COVID-19-el kapcsolatos plusz információ: A tüdőszűrés kiemelt 
szerepet kapott a koronavírus-világjárvány kapcsán is, hiszen a 
COVID-19 leggyakoribb szövődménye a légzési elégtelenség, 
amelynek súlyos esetben lehet oka a fertőzés következtében kialakult 
tüdőgyulladás is. A lábon kihordott tüdőgyulladásnak is gyakran 
vannak látható maradványai, amelyek észlelése esetén szakorvosaink 
továbbutalják ügyfeleinket további kivizsgálás céljából.  

A vizsgálatokhoz a következőkre van szükség: 
• személyi igazolvány 
• TAJ-kártya 
• lakcímkártya 

Ha valakinek van tüdőbetegséggel kapcsolatos ambuláns lapja, vagy 
zárójelentése, kérjük hozza magával a másolatát. 
Ha valakit műtöttek az elmúlt évben, és készült mellkasfelvétel, illetve 
ha valaki rendszeresen jár tüdőgondozóba, és ott készült felvétel, az ne 
jöjjön a szűrésre! 
A leletek feltöltésre kerülnek az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltató Térbe (EESZT), így amennyiben Eü-kiskönyvhöz, vagy 
bármilyen más helyre szükség van a leletre, az ügyfélkapun keresztül 
elérhető és letölthető vagy kinyomtatható. 

   Szeptember a kertben 
                               4. oldal 
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ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

„Ebihalból nem lesz más, 

csak béka, még ha bálnává 

válni volna is szándéka.” 

címmel hirdetett vetélkedőt 

a Deák Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár a 100 éve 

született Romhányi József 

költő, író tiszteletére a Zala 

megyében élők részére. 

A vetélkedő két fordulóból 

állt: egy online, írásos 

fordulóból, amely az író 

életével kapcsolatos totót 

tartalmazta, és amelyet még 

a tavasszal kellett 

megoldani. 

 

 

ISKOLAI ESEMÉNYEK 
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Szeptember 1-én megkezdődött a tanítás a Somssich 
Antal Általános Iskolában. 

A tanévnyitó ünnepélyen Szakáll Tibor 

intézményvezető köszöntötte az első osztályos tanulókat, 

majd a kicsik szereplése következett. Az ünnepség után 

az osztályteremben az elsősöket a 8. osztályosok 

A csapat tagjai voltak: Andrasek Krisztián Róbert; 

Andrasek Ervin Zoltán; Bencze Margit; Novák András. 

 

A nyertesek oklevelet és könyvjutalmat kaptak. 

 

kis ajándékcsomaggal lepték meg. 

Idén közel negyven tanuló kezdte meg tanulmányait az 
első évfolyamon.  
Az első tanítási napon a gyerekek minden évfolyamon 
megkapták a tankönyveket, és a Zalakomári 
Önkormányzat jóvoltából ingyenes tanszercsomagot is 
átvehettek. 
 

A tavaszi fordulóban részt vevő csapatok 

szeptember 4-én vehettek részt a második, 

szóbeli megmérettetésen, ahol hat csapat 

mérte össze tudását Zalaegerszegen, a 

Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtárban. 

Az izgalmas vetélkedőn, ahol Romhányi 

József életével és műveivel kapcsolatos 

játékos feladatokat kellett megoldani, a 

Zalakomárt képviselő vegyes csapat első 

helyezést ért el.  

 

Eredményesen szerepeltek 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sétáltatókkal színesítve. A kisgyermekek számára a világ anyukája ölében és a közös játékban kerekedik ki első ízben. 
Következő foglalkozások időpontjai: 
 2021. szeptember 18. 17 óra a Lurkó Zsibongó Gyereknapon a Zalakomári Focipályán! 
 2021. október 6. 10 óra a Zalakomári Művelődési Házban 
 A program ingyenes! 

ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
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Várjuk a szülőket, nagyszülőket, 
babákkal, kisgyerkőcökkel 0-3 
éves korig, hogy újra együtt 
játszhassunk. 
Egy óra höcögés, göcögés, 
kacagás a Kerekítő mondókás 
könyvsorozat ölbeli játékai, 
mondókái nyomán! 
Lovagoltatás, lógázás, 
hintáztatás, cirokázás, 
csúszdáztatás, zsuppolás élő 
hangszerjátékkal, népi 
hangszerekkel, népdalokkal, 

KÖZELGŐ  PROGRAMOK   
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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 

Menjünk a kertbe! 
Németh Zoltán jegyzete 

 
Sajnos a nyárnak már vége, bár még a 

szeptember is tartogat jó időt most már 

erősen érezni az új évszak beköszöntét. A 

szürkülő ősz számos elvégzendő kerti 

feladatot tartogat. 

Mostanában kerülhet a földbe a fokhagyma, 

valamint a hidegtűrő zöldségfélékből is 

bőven lehet még vetni. 

Ültessünk dáliát, árvácskát, körömvirágot.  

Akik a meglepetéseket szeretik, szórjanak 

szét vadvirág magokat, ugyanis a tavasszal 

összevissza kelő virágok a mezők 

hangulatát idézik. 

 A tavaszi hagymások név megtévesztő, 

ugyanis ősszel kell őket elültetni, 

hagyományosan az iskolaidő beköszöntével 

lehet elkezdeni a munkát. Virághagymát 

mindig szaküzletből szerezzünk be. A 

hagyma akkor jó, ha kemény, nem 

benyomható, ezt csomagoláson keresztül is 

ellenőrizhetjük. Válogassuk úgy a fajtákat, 

hogy különböző időben nyíljanak, így a 

látványos virágzás heteken keresztül 

fenntartható. A kerti növények fejlődésük 

során rengeteg tápanyagot vesznek fel 

kimerítve ezzel a termőtalajt, ezt többek 

közt ősszel is pótolhatjuk, például nagyobb 

mennyiségű érett komposzt földbe 

forgatásával. A gyep, a rózsatövek, és a 

frissen ültetett fák, cserjék is kapjanak 

bőségesen a tápanyagból. 

Fontos kérdés az őszi avarégetés. 

 Amennyiben a helyi rendelet az égetést 

lehetővé teszi, a megadott időszakban 

meggyújtható a tűz. Az elégetni kívánt 

növényi hulladéknak száraznak kell lennie, 

hogy a füstképződés a lehető legkisebb 

legyen. A pernye, parázs felszállását meg 

kell akadályozni. Érdemes a tűznek egy 

kisebb mélyedést ásni, így a légmozgás 

nehezebben tudja felkapni az izzó részeket. 

Bizonyos időjárási körülmények között 

párás, ködös időben vagy ha erős a szél az 

égetést abba kell hagyni, vagy el sem 

szabad kezdeni. Az avarégetés során egyéb, 

nem kerti hulladékokat a tűzre rakni tilos. 

Az égetés végén a tűz kioltásáról, a parázs 

megszüntetéséről körültekintően 

gondoskodni kell. 


