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Az önkormányzat hivatalos havilapja 

KOMÁRI HÍRMONDÓ 

KEOP PÁLYÁZAT 

47,1 millió forintot nyertünk 

Az önkormányzat 2014. év őszén nyújtott be pályá-
zatot a Környezet és Energia Operatív Program 
keretein belül a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda 
és a Zalakomári Művelődési Ház korszerűsítésére. E 
kettő, a település életében fontos épület energiafel-
használásának javítása a projekt fő célja. A képvise-
lő-testület számára rendkívül fontos az intézménye-
inek fenntartásával kapcsolatos működési költségek 
csökkentése. A tervezett beavatkozásoknak köszön-
hetően összesen több mint 3 millió forint éves költ-
ségmegtakarítást ér el a település, továbbá a káros 
anyag kibocsájtás is évente mintegy 47 tonnával 
csökken. A projekt lehetővé tesz egy napelemes 
rendszer kiépítését, az épületek külső hőszigetelését, 
külső nyílászárok cseréjét és a fűtési- és használati 
meleg víz előállító rendszer fejlesztését is. A pályá-
zat kedvező elbírálásban részesült, így a település 
mindegy 47,1 millió forint támogatáshoz jut a fenti 
célok megvalósításához. 

Tavaszi munkák a közfoglalkoztatásban 

 

KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE 
 

Ismételten tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalako-
már Község Önkormányzatának a környezetvéde-
lem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III.31.) önkor-
mányzati rendelet 3. §(3) bekezdése értelmében: 
„Belterületen a kerti műveltetésből keletkezett 
kis nedvességtartalmú hulladék és avar égetése 
hétfői napokon 9 óra és 18 óra között, szombati 
napokon 9 óra és 12 óra között megengedett.” 
Továbbá felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyel-
mét arra, hogy az OTSZ megszigorította a külterüle-
ti égetés szabályozását. Az OTSZ. 226.–228 §-a lehe-
tőséget ad a külterületi ingatlanok tulajdonosai, 
használói számára legfeljebb 10 hektár egybefüggő 
terület irányított égetésére, de csak abban az eset-
ben, ha az égetést legalább 10 nappal korábban 
írásban kérelmezik a tűzvédelmi hatóságtól (Nagy-
kanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 8800 
Nagykanizsa, Kossuth tér 25.) és erre irányuló enge-
délyező döntés kiadmányozásra került!  
A fentiek értelmében Zalakomár belterületén 2015. 
március 5. után a nyílt téri égetés a helyi rendelet-
ben foglaltak szerint történhet, külterületi ingatla-
nok esetében a nyílt téri égetés a tűzvédelmi hatóság 
engedélyével lehetséges!  
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és a jog-
szabályok betartását!  
 

Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 

EGÉSZSÉGÜGYI BESZÁMOLÓK 

A képviselő-testület 2015. március 
23-i ülésén elfogadásra kerültek 
Zalakomár nagyközség egészségügyi 
helyzetét bemutató beszámolók.  
 

Az I. számú háziorvosi körzet működé-
sét a Dr Pintér és Társa Orvosi Kft. 
biztosítja. Az szakmai- és orvosi felada-
tokért Kalászné Dr. Pintér Anna, a 
szakápolói feladatokért pedig Horváth 
Dezsőné felelős. Az orvosi írnoki tevé-
kenységeket pedig Egyed Gabriella 
végzi. A körzet védőnője Csepella 
Judit. Az orvosi rendelő újszerű álla-
potban van, a váróterem festése nem-
régen megtörtént. A két helyiségből 
álló rendelő teljesen megfelel az alapel-
látási tevékenységek számára.  

A II. számú háziorvosi körzet működé-
séért Dr. Mihalics Tibor felelős. A tava-
lyi évben egy diplomás ápoló illetve 
egy orvos írnok dolgozott a praxisban. 
2014. december1. óta az orvos írnok 
helyett egy szakápoló került felvételre. 
A körzethez tartozik továbbá 
Ormándpuszta illetve a Zalakomári 
Idősek Otthona is. A körzet védőnői 
feladataiért Tomai Helga felelős.  

A település fogászati ellátása jelen-
leg helyettesítéssel van megoldva 
Dr. Pataki György fogszakorvos 
közreműködésével. A fogászati 
ellátás kiterjed a még megmenthető 
fogak kezelésére, a szájsebészeti 
ápolásra, illetve a hiányzó fogak 
pótlásán át a nyálkahártya betegsé-
gek ellátásra egyaránt. Szükségessé 
vált egy fogászati röntgen készülék 
beszerzése, mivel a szakmai mini-
mum egyik feltétele lett. 
A részletes beszámolók a következő 

számban olvashatók. 

 

RENDELÉSI IDŐ 

Dr. Mihalics Tibor háziorvos 

rendelési ideje 2015. április 1-

től az alábbiak szerint módosul. 

Hétfő: 13:00 – 16:00 óra 
Kedd:               nincs rendelés  
Szerda: 10:00 – 12:00 óra 
Csütörtök: 08:00 – 12:00 óra 
Péntek: 13:00 – 16:00 óra 
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HELYI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSA 

2012. április 2-i ülésén fogadta el az or-
szággyűlés a magyar nemzeti értékekről 
és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
sz. törvényt. Megalkotásának célja az 
országos és helyi értékek tudatosítása, 
számbavétele és védelmének biztosítása. 
A bizottság feladata a települési értékek 
azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó 
gyűjtemény létrehozása, gondozása, a 
megyei értéktárral történő kapcsolattar-
tás.  
2015. március 23-i képviselő-testületi 
ülésen a képviselők megtárgyalták a tele-
pülési értéktár kialakításával kapcsolatos 
javaslatot és az értéktár kialakítását hatá-
rozták el. A képviselő-testület külön Tele-
pülési Értéktár Bizottságot nem hozott 
létre, a teendők ellátásával a Pénzügyi- és 
Ügyrendi Bizottságot bízta meg. A Tele-
pülési Értéktár célja a település helyi 
értékeinek meghatározása, védelme és 

ezek megőrzésének biztosítása. Ilyen 
értéknek minősülnek Zalakomár nagykö-
zség szempontjából meghatározó jelentő-
ségű, szellemi termékek, tárgyak, kultu-
rális alkotások, hagyományok, jelképek, 
természeti értékek, stb.  
A bizottság feladata a települési értékek 
megőrzéséről és szélesebb körben történő 
megismertetéséről való gondoskodás.  
Helyi értékké nyilvánításra a polgármes-
terhez címezve, írásban bárki javaslatot 
tehet, amelyet indokolni - szükség és 
lehetőség szerint - dokumentálni köteles. 
A beérkezett javaslatot az értéktár bizott-
ság vizsgálja meg és bírálja el. A helyi 
települési értéktár nyilvántartott adatait 
az önkormányzat a honlapján közzéteszi.  
 

A javaslattételhez a nyomtatványok a 
http://www.zalakomar.hu/ertektar olda-

lon elérhetőek. 

Gazdasági program elfogadása 
Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő- 
testülete a 2015. március 
23-án tartott ülésén elfo-
gadta a település 2015-2019. 
időszakra vonatkozó gaz-
dasági programját, amely-
ben hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseit rögzíti. 
A gazdasági program elké-
szítésének célja, hogy az 
önkormányzat képviselő-
testülete a ciklusának időtar-
tama alatt egy egységes, 
előre meghatározott célrend-
szer szerint működjön, fej-
lődjön. Az önkormányzatok 
helyzete, feladatrendszere, 
belső működése az elmúlt 
négy évben megváltozott. 
Számos feladat, hatáskör 
került más szintre, a köz-
igazgatás rendszerébe beke-
rültek a járások, az oktatás 
szervezésébe a Klebelsberg 
Kunó Intézményfenntartó 
Központ (KLIK). Azonban ez 
közel sem jelenti azt, hogy az 
önkormányzatoknak keve-
sebb feladata lenne, hanem 
más jellegű, a helyi, települé-
si feladatok és az ehhez kap-
csolódó központi elképzelé-
sek végrehajtása és ennek 
megszervezése került előtér-
be. Mindenképpen fontos 
feladat azonban megfogal-
mazni minden olyan célt, 
ami szükséges ahhoz, hogy 
előrébb mozdítsuk települé-
sünket több tekintetben is. 

Azt is látni kell, hogy 
annak ellenére, hogy jelen-
leg az önkormányzatnak 
minimális szinten vannak 
csak likviditási gondjai, 
pénzügyileg kiegyensúlyo-
zott nagyobb léptékű fej-
lesztésre, beruházására 
csak akkor nyílik lehető-
ség, ha arra központi vagy 
pályázati forrás van. Az 
önkormányzat saját bevé-
telei csak kisebb munkák 
finanszírozására, valamint 
részben a pályázati önerők 
biztosítására elegendők. 
Zalakomár Nagyközség 
Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a 2015-2019. 
évekre az ipar, az idegen-
forgalom, az infrastruktú-
ra, a környezet, szociális és 
egészségügyi ellátás, a 
közbiztonság és civil szer-
vezetek a művelődés és 
ifjúsági feladatok fejleszté-
sét tűzte ki célul. Fontos 
még a munkahelyteremtés 
feltételeinek javítása a 
településen. A munkanél-
küliség ellen küzdeni kíván 
az önkormányzat, mivel a 
munkanélküli családokban 
romlanak az életkörülmé-
nyek és az emberek élet 
minősége, másrészt az 
önkormányzat szociális 
kiadásai emelkednek a 
támogatások, segélyezések 
miatt.  
 

A településfejlesztési 
főbb célok: 
- a belterületi járdák 
felújítása,  
- fásítás folytatása az 
eddig kimaradt utcák-
ban illetve a 
komárvárosi temető-
ben,  
- játszótér kialakítása a 
kiskomáromi telepü-
lésrészen,  
- rendszeres sportolási 
lehetőség biztosítása a 
lakosság számára,  
- utcanév táblák kihe-
lyezése és az üdvözlő 
táblák felújítása,  
- önkormányzati in-
tézmények nyílászáró-
inak cseréje, az épüle-
tek szigetelése, meg-
újuló energiával való 
ellátása, 
- helytörténeti kiállítás 
megvalósítása a 
kiskomáromi, 
komárvárosi hagyo-
mányokra építve 
- közvilágítás és a 
térfigyelő kamerarend-
szer korszerűsítése, 
bővítése. 
A gazdasági program 
teljes szövege megte-
kinthető az alábbi 
címen: 
http://zalakomar.hu/fil
es/ugymenet/gazd_pro
gram.pdf 
 

BORVERSENY 
Március 28-án Borkortyoló címmel borsver-
seny zajlott a Zalakomári Művelődési Ház-
ban.  
A szép számmal megjelent borosgazdák 38 
mintát hoztak összesen (24 fehér, 11 vörös, 3 
rosé). A szakértő borbírák és a társadalmi zsűri 
ítélete alapján a következő eredmények szület-
tek: 9 arany, 22 ezüst és 7 bronz. Fehérborok 
között 5 arany, 14 ezüst és 5 bronzminősítés 
született, vörösborok között pedig 4 arany, 8 
ezüst és 2 bronz. A legjobb fehérbor: Sipos 
János chardonnay fajta bora, a legjobb vörös-
bor: Sipos Ferenc otelló fajta bora. A társadal-
mi zsűri első helyezettje: Marton László merlot 
fajta bora. A Borkortyolót a Zalakomári Har-
monika Zenekar vidám műsora zárta. 

 

FOLYAMATBAN A KÖZMUNKA  

PROGRAMOK  

 

Zalakomárban kistérségi startmunka minta-
programok mellett április 1-jével elindult a 
hosszabb idejű közfoglalkoztatás 16 fő rész-
vételével, amely program megvalósítására az 
Önkormányzat 7,2 millió forint állami támo-
gatást kap.  
A projektekben foglalkoztatottak fő feladata a 
zöldterületek kaszálása, parlagfűmentesítése, a 
közterületek folyamatos takarítása, valamint az 
utak és járdák karbantartása lesz. 
A mezőgazdasági projekt kezdete óta eltelt 
időszakban a Közös Hivatal udvarában fel lett 
építve egy új fóliasátor, valamint folyamatban 
van a 3500 db virág, és  mintegy 10.000 db 
kultúrnövény ( paprika, paradicsom, káposzta) 
palánta nevelése. Elkezdődik a hidegtűrő zöld-
ségfélék (sárgarépa, petrezselyem, hagyma) 
vetése is.  
A közútkarbantartás programhoz beszerzésre 
kerültek a betonozáshoz szükséges alapanyag-
ok, így rövidesen megkezdődik a IV. Béla, Fő, 
Petőfi és Árpád utcákban a rossz állapotban 
lévő járdaszakaszok elbontása, és helyükre új 
beton járdák építésének munkálatai.  
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Együtt a cigányság világnapján is 
Nagy izgalommal várták a Zalakomári 
Napköziotthonos óvoda kicsinyei és 
nagyjai a cigányság világnapján (már-
cius 19-én) óvodánkba ellátogató Kar-
dos Ferencet és munkatársát Fenyvesi 
Attilát a Nagykanizsai Halis István 
Városi Könyvtár dolgozóit. Miért pont 
Őket hívtuk meg erre az alkalomra? 
Mert felvállalják származásukat és 
követendő példát mutatnak az ifjúság-
nak. Szívesen elevenítették fel a cigány 
meséket, mondákat, énekeket, melyeket 
hitelesen adtak elő magyarul és beás 
nyelven is. 
A rövid történelmi visszapillantásban 
Barbi néni az etnikai munkacsoport 
vezetője beszélt a gyerekeknek a régi 
szokásokról, mesterségekről (köszörűs, 
teknővájó, fazekas, kovács, toldozó-
foltozó) és a cigányok vándorló élet-
módjáról. 
Ezután egy meseelőadást hallgathat - 
 

tunk meg a két tehetséges előadótól, 
amelyben a gyerekek interaktívan vettek 
részt. Jó volt látni a kicsik és az előadók 
közt kialakult összhangot. Az első sorok 
felhangzása után lelkesen kapcsolódtak 
be a gyerekek a Cigány Himnusz és 
Mikor kicsi gyerek voltam… kezdetű dal 
éneklésébe, mivel ezek a dallamok nem 
ismeretlenek számukra. A gitáros kíséret 
megszólította, motiválta a zeneileg fogé-
kony kis közönséget. 

 

Színház 
Kisteleki Zoltán közreműködésével 2015.03.18-

án óvodánkban színházi előadás zajlott.  

A mesejáték előtt az előadóművész mondókák és 
versek felelevenítésével alapozta meg a délelőtt jó 
hangulatát. A gyermekek szép díszletek közt, jel-
mezbe öltözve lehettek aktív szereplői az általuk is 
jól ismert „Három kismalac és a farkas” című 
mesejátéknak.  

 

Víz világnapja 

Idén március 22. vasárnapi napra 
esett, ezért rendhagyóan 25-én emlé-
keztünk meg a víz világnapjáról. 
A nap folyamán számtalan hasznos 
információval gyarapodott a gyermekek 
tudása, például a víz tízparancsolatával. 
Csoportszinten bekapcsolódhattak vizes 
ügyességi játékokba, kvízekbe. A nagy-
csoportosok részére az óvoda aulájában 
játékos vetélkedőt szerveztünk, melyben 
szerzett ismereteiket kamatoztathatták. 
Nagyon szép alkotásokat  készítettek 
„Víz” témakörben, melyek az óvoda 
auláját díszítették.  

Húsvéti hangulat  

Március utolsó napjaiban nagy volt a 
sürgés-forgás a csoportokban: dekorá-
lás, tojásfestés, apró ajándékok készíté-
se, locsoló versekkel való ismerkedés 
volt a délelőtti tevékenységek témája.  
A Maci csoport „Nyusziváró műsorát” 
2015.03.31-én délelőtt 10 órától tekint-
hette meg a közönség. Jelmezeikkel, 
díszleteikkel és a kisnyúl tojásfestő 
történetével igazi tavaszi hangulatot 
varázsoltak. Énekeikkel és vidám tán-
cukkal alapozták meg a húsvéti hangu-
latot. A nap végén minden gyermek 
apró ajándékot vihetett haza. 

 

Eredményesen szerepeltek 

Az elmúlt hónapban is 
több iskolán kívüli ver-
senyen vehettek részt 
tanulóink, amelyekről 
szép eredményekkel 
tértek haza: 
 
A Zalaapáti Gábor Áron 
Általános Iskola által 
szervezett hangos olva-
sás versenyen  - ahol 
ismeretlen szöveget kel-
lett olvasni - Andrasek 

Ferenc 3.b osztályos tanuló 

első helyezést ért el. (felké-
szítő: Kocsis Mátyásné) 
Ugyanitt rajzversenyt is 
hirdettek, amelyen Bogdán 

Ibolya 3.b osztályos tanuló 
második helyezett lett. 
(felkészítő: Kocsis Mátyás-
né). 

Nagykanizsán rendezték az 
országos szépíró verseny 
 

területi fordulóját, ame-
lyen Szolnok Krisztina 
4.b osztályos tanuló 
eredményesen szerepelt, 
és bejutott az országos 
döntőbe. (felkészítő: 
Perényi Ildikó tanító és 
Világi Erika fejlesztő 
pedagógus). 
 
Iskolájuk ezúton is 

gratulál! 
 

Új facebook oldala lett a  
Zalakomári Művelődési Háznak! 

 
 Programok, események, hírek ezentúl a 

https://www.facebook.com/kulturhaz  
oldalon olvashatók. 

Március 15. az óvodában 

 
Hagyományainkhoz híven intézményünkben 
idén is megemlékeztünk az 1848/1849-es forrada-
lomról és szabadságharcról. A gyermekek a hét 
folyamán kokárdát készítettek, huszárokat szí-
neztek, énekeket tanultak.2015.03.13-án az óvoda 
apraja-nagyja ünneplőbe öltözve és kokárdával a 
szíve felett várta a Virág nagycsoport műsorát. A 
lányok népviseleti ruhája fejdísszel, a fiúk ruhája 
pedig csákóval lett kiegészítve erre az alkalomra. 
A műsor keretében a gyerekek verbunkos zenére 
táncoltak, huszáros verseket mondtak és népda-
lokat énekeltek. A megemlékezés a Nemzeti dal-
lal zárult, amelynek első versszakát a gyerekek 
mondták el, majd közösen meghallgattuk, s éne-
keltük ennek megzenésített változatát.  
Dalolva és zászlót lobogtatva valamennyi gyer-
mek „huszárként”menetelt és aktívan kivette a 
részét a megemlékezésből. 
Szívet-lelket melengető, az ünnep fényét emelő 
volt ez a délelőtt. 



  

4            Komári Hírmondó                   2014 március 
4            Komári Hírmondó               2015 április 

MÓRA-NAPOK 

Március végén ren-
dezte meg a zalakaro-
si Móra Ferenc Álta-
lános Iskola a hagyo-
mányos „Móra-
napokat”, amelyen 
többféle művészeti és 
tanulmányi versenyre 
is sor került, ahol 
tanulóink szép sikere-
ket értek el: 
A színjátszók verse-
nyében a 3. b osztály 
színjátszó csoportja 
(felkészítő: Kocsis 
Mátyásné) arany 
minősítést szerzett, és 
Marci Veronika el-
nyerte „a legtehetsé-
gesebb színészpalánta 
díjat”. 
A könyvtári levelezős 
versenyben Lakatos 
Rebeka 6.a osztályos 
tanuló harmadik  
 

helyezést ért el. (fel-
készítő: Perényi Ildi-
kó)A hangos olvasás 
versenyen  Debrei 
Veronika 6.a osztá-
lyos tanuló (felkészí-
tő: Hatos Eszter) 
harmadik helyezést, 
Tóth Csenge 8.a osz-
tályos tanuló (felké-
szítő: Bencze Margit) 
második helyezést ért 
el a korcsoportjában. 
A prózamondó ver-
senyen Bogdán Attila 
3.b osztályos tanuló 
(felkészítő: Kocsis 
Mátyásné) második 
helyezést ért el. 
A rajzversenyen 
pedig Bogdán Zsófia 
1.a osztályos tanuló 
(felkészítő: Győrfyné 
Bándi Zsuzsánna) 
első helyezést ért el. 

JÁTÉKOS SPORTNAPOK 

 

Játékos sportnapokat 
szervezett március utolsó 
hétvégéjén a Pécsi Test-
kultúra Közhasznú Egye-
sület. A kétnapos rendez-
vényre a Bicsérdi Általá-
nos Iskola tornatermében 
és udvarán került sor. A 
programokon, amelyeken 
csak meghívással lehetett 
venni, idén öt iskola kép-
viseltette magát, közöttük 
iskolánk tanulói is. Tíz 
alsós és húsz felsős diák, 
valamint kísérő nevelőik: 
Szakáll Tibor, Sziva Lász- 

ló, Szita Edina és 
Hajmásiné Török Gyön-
gyi vett részt az országos 
találkozón, amelynek 
elsődleges célja, hogy 
minél több sportággal 
ismerkedhessenek meg a 
diákok. Sajnos, a mosto-
ha időjárási körülmé-
nyek miatt nem minden 
sportág kerülhetett be-
mutatásra, de így is nagy 
élményt jelentett a gye-
rekeknek a tó körüli 
tájfutás, a különböző 
labdajátékok valamint 

a már ismert sportágak 
mellett olyan különleges-
ségek kipróbálása, mint a 
gyeplabda, a trambulinon 
végzett aerobik, a falmá-
szás, a vívás vagy a lézer-
pisztollyal lövés. A diákok 
nagyon jól érezték magu-
kat, és különleges élmény 
volt számukra a tornate-
remben töltött éjszaka. A 
rendezvényen pedig ügye-
sen feltalálták magukat, és 
más iskolák tanulóival 
együttműködve aktívan 
kivették részüket a külön-
böző sportágak kipróbálá-
sában.  
 

KINDER+SPORT ELŐDÖNTŐ 

ÜNNEPI  

MEGEMLÉKEZÉS 
 

 

Iskolai ünnepély kereté-
ben tisztelegtünk az 
1848-as forradalom és 
szabadságharc hősei 
előtt. 
 

 A műsorban a negyedik 
és hatodik évfolyamosok 
szerepeltek, akik feleleve-
nítették a legfontosabb 
eseményeket. Előadásukat 
versekkel, dalokkal és 
tánccal színesítették. A 
megemlékezésen több 
neves meghívott vendég 
és a zalakomári óvoda 
nagycsoportosai is részt 
vettek. A műsort összeállí-
totta és a tanulókat felké-
szítette: Ivanics Jánosné, 
Világi Erika osztályfőnök, 
Perényi Ildikó tanító, 
Hatos Eszter, Foricsekné 
Kovács Szilvia és Marton-
né Somogyi Márta szakta-
nárok.  
 
A diákok ugyanezzel a 

műsorral felléptek már-
cius 15-én a községi 

ünnepélyen is. 

 

Március 27-én iskolánk Fürge Lábak nevű 
csapata részt vett a Kinder+Sport elődöntő-
jén, Gersekaráton.  
A diákok már hónapok óta készültek a verseny-
re, az előre megadott 16 váltó feladat gyakorlá-
sával. A feladatokhoz megkapták az eszközöket 
is. Az edzések mellett különböző feladatokat is 
el kellett végezniük, amiért pontokat kaptak, 
ezeket a pontokat a tanév végén újabb sport-
eszközökre válthatják majd be. A 12 csapattagot 
és a két tartalék versenyzőt februárban válasz-
totta ki Porgányiné Henrich Piroska felkészítő 
nevelő a  kb. 30 tanulóból, akik az edzéseken 
megfordultak.  A gyerekek jól érezték magukat 
versenyen, a szervezőknek egyébként ez volt az 
elsődleges célja. A feladatokat mind rendesen, 
legjobb tudása szerint, küzdve az ellenfelekkel 
hajtotta végig a csapat. Néha felcsillant némi 
reménysugár, amikor jobban sikerült a feladat. 
Sajnos a továbbjutáshoz nem volt elegendő, de 
egy újabb élménnyel gazdagodtak a gyerekek. 
Az élmény mellé jutalmul a részvételért egy-
egy Adidas tornazsákot és egy fehér pólót kap-
tak Kinder+sport felirattal. A pontgyűjtés az 
eszközökért tovább folytatódik, ahogy az edzé-
sek is.A csapat tagjai: Bogdán Dániel, Bogdán 
László, Bogdán Éva és Bogdán Vanessza 4. 
évfolyamos, Bogdán Dávid, Bogdán Erika, 
Marci Veronika és Somogyi Árpád  3. évfolya-
mos, Bogdán Evelin, Bogdán Ilona, Bogdán 
Krisztina, Kurucz Szabolcs, Bogdán Zsolt és 
Varga Anna Boglárka 2 évfolyamos tanulók. 
A tanulók utaztatásában és felügyeletében a 
felkészítő tanáron kívül részt vett még Világi 
Erika pedagógus és Varga Zoltánné szülő is. 
 

KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY 

 

A felsősök tanulmányi 
versenyére, amelyet 
Hajmásiné Török Gyöngyi 
és Feketéné Táttár Lívia 
szaktanárok szerveztek, 
háromfős csapatok nevez-
hettek be. Az izgalmas 
megmérettetésen, ahol 
gondolkodtató, játékos 
feladatokat kellett megol-
daniuk a versenyzőknek. 
Az alábbi eredmények 
születtek: 

1. Charlie angyalai 7.a 
(Horváth Stefánia Réka, 
Opra Rebeka, Lajos 
Petra) 
 
2. Szupercsapat 6.a 
(Bogdán Rajmund , 
Debrei Veronika, Papp 
Regina) 
 
3.Mesterhármas 7.a 
(Szőke Renátó, Boros 
Martin, Molnár Laura) 

Alszik, vagy nem alszik? – fejtörő (megoldás a 6. oldalon) 
    Amikor a király alszik, minden, amit igaznak hisz, hamis. Más szóval, minden, amit a király alvás közben hisz, az hamis. Amit viszont 
ébren hisz, az mind igaz. Nos, múlt éjszaka, a király azt hitte, hogy ő is, és a királynő is alszik. Aludt ekkor a királynő, vagy sem? 
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„VIZES-NAP” AZ ISKOLÁBAN 

Március 20-án, pénteken a 
víz világnapja alkalmából 
Nagykanizsára látogattak a 
Zalakomári Általános 
Iskola hetedik-nyolcadik 
osztályos tanulói.  A diá-
kok először a Jendrassik 
Alfréd budapesti műépítész 
terve alapján készült 31 
méter magas víztornyot, 
majd a megújult szenny-
víztelepet és vízminőséget 
ellenőrző laboratóriumot 
tekintették meg. 
Délután az iskolában foly-
tatódtak a programok. A 
felsősök ismeretterjesztő 
filmet tekintettek meg a 
vízről, miközben az alsó-
sok ugyancsak a témához 
kapcsolódó mesefilmet 
néztek. Ezután az iskola 
udvarán különböző ügyes-
ségi feladatra és váltóver- 

 
senyre került sor, mint például horgá-
szás, célba lövés, szappanbuborék fújás 
vagy vödörbe labdapattintás.  
A diákok nagy lelkesedéssel vettek részt 
a programokon, amelynek célja, hogy 
felhívja a figyelmet nélkülözhetetlen 
természeti kincsünkre, a vízre. 
 

Körzeti rajzverseny 

Körzeti rajzversenyt szerve-
zett iskolánk „Kedvenceim a 
leg…” címmel, amelyre Bene-
dek Elek meseillusztrációval 
lehetett nevezni. A pályázatra 
közel száz alkotás érkezett a 
környékbeli iskolákból. A 
kiállítással egybekötött ünne-
pélyes eredményhirdetésre 

március közepén került sor, 
ahol a legjobbak jutalomban 
részesültek. A verseny szer-
vezésében és lebonyolításá-

ban Ivanics Jánosné alsós 
munkaközösség-vezető és 
Hajmásiné Török Gyöngyi 
szaktanár vett részt. 

1-2. osztály   
1. Czimondor Anna 1.o. Zalakaros 
2. Petrik Sára 2.o.  Zalaapáti 
 Bagarus Anna 2.o. Nagyrécse 
3. Váradi Roland 1.o. (felkészítő: 

Győrfyné Bándi Zsuzsánna) 
Zalakomár 

Különdíj Kóró Bettina 2.o.   Nemesvid 
3-4. osztály   
1. Bogdán Erika 3.o. (felkészítő: 

Kocsis Mátyásné) 
Zalakomár 

2. Marci Veronika 3.o. (felkészí-
tő: Kocsis Mátyásné) 

Zalakomár 

3. Horváth Lili Virág 4.o. Zalakaros 
5-6. osztály   
1. Horváth Hilda 6.o.  Zalakaros 
2. Kiss Regina 6.o.  Zalakaros 
3. Lengyel Sára 5.o. Zalakaros 
7-8. osztály   

1. Lukácsi Renáta  8.o.  Zalakaros 
2. CsöndörKamilla  7.o.  Zalakaros 
3. Kovács Luca  8.o.   Zalakaros 
Különdíj:   NeumayerKitti  8.o.  Zalakaros 

 
Idén a Zalakomári Általános Iskola Szülői Munkaközösségének 
díját KönczMartin  1.osztályos (felkészítő: ….) és Bogdán Raj-
mund  6. osztályos (felkészítő: Hajmásiné Török Gyöngyi) 
tanulók kapták. 
 

JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDŐ 

Március végén játékos 
sportvetélkedőn vettek 
részt tanulóink, amelyet a 
Galamboki Általános Isko-
la szervezett.  
 
Az alsó tagozatosok csapata 
4. helyezést ért el. (A csapat 
tagjai: Szolnok Márk, Szol-
nok Szilárd, Bogdán Klau-
dia, Horváth Jázmin, Hor-
váth Milán, Kurucz Sza-
bolcs, Váradi Roland, Bog-
dán Tibor, Bogdán Éva,  

Bogdán Vanessza, Bogdán 
Dániel, Bogdán László)A fel-
sősök 2. helyezettek lettek. (A 

csapat tagjai: Major Tibor, 
Opra Rebeka, Horváth Stefá-
nia Réka, Baranyai Patrik, 
Horváth István, Bogdán Csilla, 

Kérges Zsolt, Bogdán Róbert, 
Kérges Valentin). 
 

Iskolájuk gratulál nekik! 

Alszik, vagy nem alszik? - megoldás 
Ha a király ébren lett volna, nem hihette 
volna hamisan azt, hogy mindketten 
alszanak. Tehát a király aludt. És mivel 
nem igaz az, hogy mindketten aludtak, 
ezért biztos, hogy a királynő ébren volt. 
 


