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Az önkormányzat hivatalos havilapja 
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LOMTALANÍTÁS 
 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, 
hogy Zalakomárban 2017. 
április 21-én lomtalanítási 
akció lesz! A lomtalanítás 
díjmentes! Kizárólag a rend-
szeresített edényméretet meg-
haladó méretű hulladék he-
lyezhető ki és gyűjthető. Az 
ilyen típusú, lakossági eredetű, 
nem veszélyes hulladékait 
kérjük, a gyűjtés napján reggel 
7 óráig szíveskedjen az ingat-
lan előtti közterületre kihe-
lyezni. Felhívjuk figyelmét, 
hogy lomtalanítás keretében 
nem helyezhető ki: veszélyes 
hulladék, építési, bontási 
hulladék, gallyazási hulladék, 
lomizási maradék, elektronikai 
bontási hulladék, 4-nél több 
személyautó gumi. 

AZ INGATLANOK ÉS  
KÖZTERÜLETEK 

 TISZTÁNTARTÁSA 
 

A környezetvédelem helyi szabályai-
ról szóló 6/2004 (III.31.) önkormány-
zati rendelet értelmében a község 
területén lévő ingatlanok tisztántar-
tásáról az ingatlan tulajdonosai, 
ténylegesen használói kötelesek 
gondoskodni. Az ingatlanok előtti 
járda tisztántartása az ingatlan tény-
leges használójának, illetve tulajdo-
nosának kötelessége. A ténylegesen 
használó, illetve a tulajdonos köteles-
sége a járda mellett növő gaz kiirtása, 
a járdára kinyúló ágak és bokrok 
megfelelő nyesése. 
Az ingatlan tulajdonosa köteles a telek-
határtól az útpadkáig húzódó zöldterü-
letet rendszeresen gondozni, ennek 
keretében a zöldterület tisztántartásáról, 
fűnyírásról, a tulajdonos által kihelye-
zett növények ápolásáról gondoskodni. 
A közterületen történő gyommentesítés 
során növényvédő- és gyomirtó szer 
alkalmazása tilos. A fent említett terüle-
teken a fűnyírást szükség szerinti gya-
korisággal kell elvégezni, azonban a 
gyep magassága a 20 cm-t nem halad-
hatja meg. Az ismertetett szabályok 
betartása mellett kérjük a lakosságot, 
hogy tegyenek azért, hogy településünk 
rendezett legyen, és a jövőben kiülte-
tendő virágok a rendezett ingatlanok 
előtt szépen mutathassanak. Ennek 
érdekében kérjük Önöket, figyeljenek 
oda a telkeik illetve az előttük lévő 
terület (járda, zöldfelület az útpadkáig) 
rendszeres gondozására. Mindezek 
fontosak ahhoz, hogy aki itt lakik, vagy 
csak átutazóban jár erre, elmondhassa, 
milyen szép, rendben tartott település 
Zalakomár.  
Ugyanakkor egyre többen szenvednek a 
tavaszi hónapokban allergiától, amit az 
ilyenkor virágzó gyomok pollenjei 
okoznak, kérjük Önöket, gondoskodja-
nak ezen allergiakeltő növények szük-
séges gyakoriságú irtásáról még a 
virágzásukat megelőzően. 
 

Bízunk abban, hogy együttes erővel 
szebbé varázsolhatjuk Zalakomárt! 

 
Zalakomár Nagyközség  

Önkormányzata 

 

BORKORTYOLÓ 

  

MTZ 820.4 MEGÉRKEZETT! 

2017/2018-as Mezőgazdasági 
START Közmunka progra-
munk egyik nagy sikere, 
hogy eredményesen pályáz-
tunk a projekt keretében 
beszerzett MTZ 820.4 trak-
torra, melyet a márciusi 
megrendelés után április 7-
én kaptuk kézhez. 
 
A projekt keretében nem csak 
magát a gépet tudtuk besze-
rezni, hanem a hozzá kapcso-
lódó pótkocsit, homlokrakodót, 
raklap villát, rakodó kanalat és 
hóekét is. Mindezek értéke 
együttesen 11.382.629.- forint, 
melyet a program 100%-osan 
támogatott. 
Az így beszerzett gépekkel 
nemcsak a mezőgazdasági 
programot kívánjuk kiszolgál-
ni, hanem az eddig kisebb 
kapacitású két kistraktor egyes 
munkáit is ki tudjuk váltani. 
Az eddigi időigényes kézi 
rakodást felváltja a rakodó 
kanál, és raklap villa, mellyel  

így sokkal hatékonyabban 
tudjuk kiszolgálni a térköves 
brigád munkáját is. Az új pót-
kocsi kapacitása duplája a régi-
eknek, így az illegális szemét 
gyűjtése vagy az őszi falevél-
gyűjtés is kevesebb időt és 
kisebb költséget jelent az ön-
kormányzat számára. 
Összefoglalva elmondható, 
hogy a gépek beszerzése nagy 
előrelépés az önkormányzat 
életében, a hatékonyabb és 
költségkímélőbb munkavégzést 
elősegítve ezzel. 
 

 
 
MTZ 820.4 traktor és pótkocsija 
április 7-én legurul a trélerről 

KÚTBA VETETTE A KORMÁNY A KÚTENGEDÉLYT 
Tavaly nyáron életbe lépett törvénymódosítás lehetővé tette, hogy bírság megfizetése nélkül kaphassanak fenn-
maradási engedélyt a 2016. június 4. előtt engedély nélkül létesített vízi létesítmények (kutak). A bírságmentes 
kútlegalizálás a jegyzőknél vagy a katasztrófavédelemnél lehetett kezdeményezni. 
2017.04.06-án döntött a kormány, a tavaly hozott rendeletet hatályon kívül kell helyezni. A jegyzőknek le kell 
állítaniuk az eljárásokat. Akik pedig már lefolytatták az eljárást, azoknak visszafizetik a pénzt. Senkit sem fog-
nak arra kényszeríteni, hogy a sok éve használt kútját engedélyeztesse. 

Április 1-jén nem tréfából, ha-
nem minősítésre gyűltek össze a 
boros gazdák a Zalakomári 
Művelődési Házba. 
A III. Borkortyolóra 18 termelő 46 
féle borral érkezet, melyek között 
a következő eredmények születtek: 
A 30 fehér bor közül 8 arany, 12 
ezüst, 10 bronz; a 12 vörös közül  1 
arany, 7 ezüst, 4 bronz; a 4 rosé 
közül 2 ezüst és 2 bronz minősítés 
született. A legjobb fehér bor 
címet Sipos János, zalakomári 
gazda chardonnay borával, 

a legjobb vörös bor címet Szollár 
László, miháldi gazda nyerte el. 
A délután során - a borok mellett 
- a Péczely Attila Népzenei Cso-
port gondoskodott a jó hangulat-
ról. 

VARGA LAJOSNÉ: 
HÚSVÉT! 

 
A nyuszika az ecsetet, 

kezében tartja. 
A tojásokat szépen 

sorba rakja. 
lesz piros, sárga, kék, 
rajta díszes matricák. 

Talicskába rakva 
szállítja faluba, városba. 

Ott már fő a füstölt sonka, 
sül a foszlós kalács. 

A családfő a vendégeket várja, 
Kellemes Ünnepeket 

Kívánva! 
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TÁJÉKOZTATÓ  

NYELVVIZSGA- TÁMOGATÁSRÓL 
 

A pályázók köre: 
A támogatásra jogosult 
minden olyan, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. tv. 27. § (1) 
bekezdés szerinti nappali 
rendszerű iskolai oktatás-
ban valamint felsőoktatási 
intézményben- nappali 
vagy levelező tagozaton- 
tanulmányokat folytató, a 
támogatási kérelem alap-
jául szolgáló nyelvvizsga 
megszerzésekor a huszo-
nötödik életévét be nem 
töltött tanuló: 
a) akinek a támo-
gatási kérelem benyújtását 
megelőzően legalább egy 
éve Zalakomár közigazga-
tási területén van az érvé-
nyes lakó vagy tartózko-
dási helye, és 
b) alap- vagy 
középfokú nevelési-
oktatási intézménnyel 
vagy felsőoktatási intéz-
ménnyel tanulói jogvi-
szonyban áll, és a jelen 
rendeletben meghatározott 
feltételeknek megfelel. 
A támogatás mértéke és 
folyósítása: 
A rendeletben megfogal-
mazott feltételek teljesülé-
se esetén az Önkormány-
zat tanulónként és sikeres 
vizsgánként a vizsgadíj 
összegének 50%-át, de 
legfeljebb 20.000.- Ft-ot 
számla ellenében, utólago-
san megtéríti. 
A támogatás igénylésé-
nek menete: 
 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete a szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 25.) számú rendelet 18. §- ban foglal-
tak szerint támogatást nyújt az alapfokú, a középfo-
kú- és a felsőfokú oktatásban résztvevő tanulók 
nyelvvizsgái megszerzéséhez. 
Az Önkormányzat a rendeletben meghatározott tanu-
lók sikeres (közép- vagy felsőfokú) komplex nyelv-
vizsgáinak megszerzését támogatja, ha a tanuló élő 
idegen nyelvből tesz államilag elismert nyelvvizsgát. 

A támogatási kérelmeket 
a Szociális  
és Egészségügyi Bizottság 
bírálja el, november 30-ai 
határidővel. A kérelmeket 
legkésőbb október 15-ig 
kell benyújtani a Hivatal-
hoz. 
A kérelemnek tartal-
maznia kell 
a) a nyelvvizsga-
bizonyítvány másolatát, 
b) a nyelvvizsga díjának 
befizetését igazoló szám-
lát, 
c) a tanulói jogviszony 
igazolására szolgáló 
dokumentumot, 
d) a vizsgázó lakcímet 
igazoló hatósági igazol-
ványának fénymásolatát. 
A kérelmeket a fent 
jelzett időtartam alatt a 
Zalakomári Közös Ön-
kormányzati Hivatal 
igazgatási ügyintézőjéhez 
kell eljuttatni, ügyfélfo-
gadási időben. 
A kérelmek beszerezhetők 
a Zalakomári Közös 
Önkormányzati Hivatal 
portai recepcióján, vala-
mint elérhetők Zalakomár 
nagyközség honlapjáról. 
 

További információ: 
Zalakomári Közös Ön-
kormányzati Hivatal, 
8751 Zalakomár Tavasz u. 
13., 9. iroda 
tel.: 00 (36 93) 386-017/16. 
mellék 
e-mail: 
gyamugy@zalakomar.hu 

DÍSZPOLGÁRI CÍM, KITÜNTETŐ DÍJ ADOMÁNYOZÁSA 

Zalakomár Önkormányzata, attól a céltól 
vezérelve, hogy a helyi közösség szolgá-
latában kiemelkedő érdemeket szerzett 
személyeket méltó elismerésben részesít-
hesse, valamint személyüket és cseleke-
deteiket megfelelőképpen értékelve állít-
hassa példaként a jelen és az utókor elé, 
„ZALAKOMÁR díszpolgára” címet, vala-
mint személyek és közösségek bármely 
területen végzett maradandó értékű 
teljesítménye elismerésére, mellyel jelen-
tősen hozzájárultak a falu szellemi, er-
kölcsi, anyagi és kulturális értékeinek 
gyarapításához, hírnevének öregbítésé-
hez „ZALAKOMÁRÉRT” kitüntető díjat 
alapított. 
 
A „Zalakomár Díszpolgára” kitüntető cím 
adományozható annak a magyar vagy 
külföldi állampolgárnak, aki valamely ki-
emelkedően jelentős munkájával, egész 
életművével olyan általános elismerést 
szerzett, mely hozzájárul a település jó 
hírnevének öregbítéséhez; a község fejlődé-
se, gyarapodása érdekében kiemelkedő 
tevékenységet nyújtott, maradandó értéket 
teremtett, továbbá példamutató emberi 
magatartása miatt egyébként köztiszteletben 
áll. A kitüntető címből évente egy adomá-
nyozható. 
A „ZALAKOMÁRÉRT” kitüntető díj külö-
nösen az alábbi területeken elért kiemelkedő 
teljesítmények elismerésére adományozha-
tó: 
a.) a közművelődés, művészeti élet területén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó vagy hosz-
szú ideje kimagasló színvonalon teljesítő 
művészeti csoportok, egyesületek, magán-
személyek részére, 
b.) önkéntes tűzoltóság és a polgári védelem 
tagjainak, illetve közösségeknek, magán-
személyeknek, akik a szolgálat teljesítésével 
összefüggő, valamint emberi helytállásukkal 
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
helyzet elhárításában kiemelkedő munkát 
végeztek, hozzájárultak a falu közbiztonsá-
gának javulásához, 
c.) a sportért dolgozó sportvezetőknek, 
sportolóknak, szakosztályoknak, csoportok-
nak, kluboknak, akik hosszabb ideje ered-
ményesen tevékenykedtek Zalakomár sport-
életéért, 
d.) óvónőknek, tanítóknak, tanároknak, akik 
kiemelkedő pedagógiai tevékenységükkel 
hozzájárultak a felnövekvő ifjúság sikerei-
hez, továbbá elméleti munkásságukkal 
jelentős eredményeket értek el,  
e.) azoknak a személyeknek, akik az egés-
zségügy területén kimagasló munkát végez-
tek, 
f.) azoknak a személyeknek, akik Zalakomár 
gazdaságának fejlesztéséhez jelentős mér-
tékben hozzájárultak, 
g.) azon szakemberek, közösségek részére, 
akik Zalakomár környezeti állapota meg-
óvása, műszaki- és agrárinfrastruktúrája 
fejlesztése érdekében kimagasló eredmé-
nyeket értek el. 
A kitüntető díjból évente legfeljebb három 
adományozható. 
A díszpolgári cím és a kitüntető díj adomá-
nyozására bárki írásban javaslatot tehet.  
Kérjük, javaslataikat részletes indoklással 
 

2017. május 10. napjáig juttassák el a hiva-
talba! 
Az elismerések odaítéléséről a képviselő-
testület a május végén tartandó zárt ülés 
keretében dönt. 
A díszpolgári cím és a kitüntető díj az ön-
kormányzat által rendezett falunapi ünnep-
ség keretében kerül átadásra. 
 

ZALAKOMÁRI SIKER A 

GYŐRI OTDK-N 
  
Tóth-Pajor Szabolcsnéval beszélgettem az 
óvodában, aki az idei XXXIII. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián 
erősítette a Kaposvári Egyetem, s közvet-
ve óvodánk hírnevét is. Zsuzsi a Tanulás 
és Tanításmódszertani- Tudástechnológi-
ai szekció Művészetközvetítés tagozatá-
ban bemutatott pályamunkájával érde-
melte ki az első helyet. Az első helyezés 
mellé elhozta a Pro Scientia díjat is, 
mellyel kiválóságát ismerték el. 
 

 
 
- Milyen témát dolgoztál fel a szakdolgo-
zatodban? 
- A kisgyermekek zenei nevelésének a 
gyakorlatáról írtam az Óvodai Nevelés című 
szaklap rendszerváltás után megjelent 
cikkeinek a tükrében. 
- Mit is jelent a Pro Scientia díj? 
- Azt jelenti, hogy a nyertes pályamunkák 
közül választják ki a legértékesebb kutatási 
eredményt, s annak az egy embernek ítélik 
oda ezt a díjat, aki azt készítette.  
- Hogyan tudtad munka és család mellett 
megoldani a felkészülést? 
- A férjem támogatásának köszönhetően 
jutott időm a családi elfoglaltságom illetve a 
munkám mellett a kutatás megvalósítására. 
De még így is nagyon nehéz volt. A dolgo-
zat írásának időszakában átértékelődött 
bennem a nappal és az éjszaka fogalma. 
Rájöttem, hogy napi 3-4 óra alvással is lehet 
élni, mert javarészt éjszaka tudtam az ada-
tok feldolgozását végezni. 
- Inspirál-e az elnyert elismerés? 
- Mindenképpen. Nagyon jó érzés, hogy ez a 
hozzám közelálló téma más számára is 
érdekes volt. 
- Tűztél-e ki további célokat magad elé? 
- Ez a most elért siker új lehetőségeket 
villantott fel előttem. Bár két diploma után 
már nem terveztem további tanulmányokat, 
ennek ellenére újabb kutatási témák, esetle-
gesen magasabb tanulmányi fokozatok 
megszerzése körvonalazódik meg bennem. 
 

Karancz Zoltánné 

" Szorgosabb vagy mint a hangya " 
 

Jó pár hetes felkészülés után március 24-én a Zalakomári Álta-
lános Iskola 8 fős csapata. (Török Nimród 1.b, Tóth-Pajor Adél 
2.b, Horváth Zalán 3.b, Nyári Viktória 4.b, Kardics József 5.a, 
Bogdán György 6.a, Takács Diána Hajnalka 7.b, Debrei Veroni-
ka 8.a) szép eredménnyel vett részt a sármelléki "Szorgosabb 
vagy mint a hangya" című versenyen! 
A versenykiírás szerint a tanulóknak csapatzászlóval, egy 
általuk írt verssel, és egy találmánnyal kellet készülnie, amely 
segíti a hangyák életét! A csapatot Bedenek Gábor felsős tanár, 
és Bálint Alexandra alsó tagozatos tanító néni készítette fel a 
megmérettetésre. A verseny jó hangulatban zajlott, a gyerekek 
elsőként a verset adták elő, majd a csapatzászlót és a találmányt 
mutatták be. Ezután a tanulók évfolyamonként egy-egy feladat-
lapot töltöttek ki. Az egész napról elmondható, hogy nagyon jó 
hangulatban telt, a rendező iskola megvendégelt mindenkit és 
gondoskodott arról, hogy minden gyerek mosollyal távozzon. 
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 Iskolai ünnepély keretében tisztelegtünk 
az 1848-as forradalom és szabadságharc 
hősei előtt.  
A műsorban a negyedik, ötödik és nyolca-
dik évfolyamosok szerepeltek, akik feleleve-
nítették a legfontosabb eseményeket. Elő-
adásukat versekkel, dalokkal és vetítéssel 
színesítették. A megemlékezésen a 
zalakomári óvoda nagycsoportosai is részt 
vettek. A műsort összeállította és a tanuló-
kat felkészítette: Foricsekné Kovács Szilvia 
és Anda Zoltánné osztályfőnökök és Peré-
nyi Ildikó tanító.  
A megemlékezéshez kapcsolódva az iskolai 
hagyományokat tiszteletben tartva a diák-
önkormányzat tagjai koszorút helyeztek el a 
komárvárosi temetőben Péntek György 48-
as honvéd sírjánál. Ezzel a gyerekek emlé-
keztek a szabadságharcban részt vevő 
komárvárosi és kiskomáromi katonákra. 
 

 

VÍZ TÉMAHÉT 

A hét első napján játékos sorver-
senyt rendeztünk az iskola udva-
rán, a verseny célja az volt, hogy a 
csapatok minél jobban takarékos-
kodjanak azzal a vízzel, melyet a 
játék kezdetén kaptak . A győztes 
az lett, aki teljesítette a feladatokat 
és a legtöbb vizet meg tudta őrizni. 
A kedden délután 1-8. osztályos 
tanulókból szervezett vegyes csa-
patok mérték össze tudásukat. A 
verseny témája itt is a víz volt.  
A szerdai nap reggelén megemlé-
keztünk a víz világnapjáról, a 
gyerekek színvonalas műsorral és 
egy saját készítésű kisfilmmel 
készültek társaiknak. 
Délután a felsősök a helyi szenny-
víztisztítóhoz látogattak el és sze-
reztek hasznos információkat a 
szennyvíz tisztításáról.  
 

Az alsósok „vízforgókat” készítet-
tek, mely segítségével a víz körfor-
gásával ismerkedtek meg. 
segítségével a víz körforgásával 
ismerkedtek meg. 
A csütörtöki nap délutánján az 
érdeklődő tanulók egy csoportja a 
falu határában lévő patak vizét 
vizsgálta meg Dr. Etler Ottó, ve-
gyészmérnök vezetésével. A patak 
több pontján vízmintát vettek, 
majd a hőmérsékletét, vezetőképes-
ségét, kémhatását vizsgálták meg. 
A kisebbek plakátokat készítettek, 
arról hogy milyen fontos a víz 
tisztaságának megőrzése. 
Az elkészített munkák az iskola 
folyosóját, auláját díszítik. 
A témahét záró napján a hetedik és 
a nyolcadik osztályos tanulók Dr. 
Paál Sándor előadását hallgathatták 
meg, melynek keretében a Kárpát-
medence vízrajzával ismerkedtek.  
Az alsósok, egy mesét nézetek meg 
a víz körforgásával kapcsolatosan. 
A heti programok változatos, szó-
rakoztató formában hívták fel a 
figyelmet vizeink védelmére.  Vi-
dáman, játszva tanultak előadóink-
tól és egymástól 
 

Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy a Víz világnapját egy hétig 
tartó programsorozat keretében ünnepeljük. Március 20 - 24.-e között 
az előző évekhez hasonlóan víz témahetet tartottunk. Tanulóink a 
délelőtti tanórákon az adott tantárgyhoz kapcsolódóan is foglalkoztak 
a vízzel, délutánonként érdeklődésüknek megfelelően válogathattak a 
versenyek, kirándulások, előadások között. 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEK 

 
Óvodánkban 2017.02.14-én 
ünneplőbe öltöztek a gyerme-
kek. Mellükre kokárdát tűzve, 
kezükben nemzetiszínű zászlót 
lobogtatva ünnepelték március 
15-ét.  
 
A méltó megemlékezésről a 
Süni csoportosok gondoskodtak. 
Verseikben, dalaikban hangsú-
lyozták a hazaszeretet fontossá-
gát.  
Nagycsoportosaink ezt követő-
en megtekintették a Zalakomári 
Általános Iskola diákjainak 
műsorát is, ahol betekintést 
nyerhettek az 1848-as forrada-
lom eseményeibe. 

PINTYŐKE 

A nagykanizsai óvodák mellett 
Őrtilosból, Fonyódról is érkez-
tek résztvevők. Zalakomárt a 
Méhecske csoport képviselte. 
Örömmel vettük a meghívást, 
hiszen remek lehetőség volt 
arra, hogy gyermekeink a 
komári népviseletben, 
kultúrkörnyezetben mutathas-
sák meg a nevelési év során 
megismert dalos játékokat, 
táncokat. Fontosnak tartjuk, 
hogy a kicsik megtanulják 
viselni a táncos 
 

 
ruhákat,megismerkedjenek 
magyar népi játékokkal, s 
azzal a viselkedési móddal, 
mely ilyen alkalmakkor illik. A 
bemutatott műsor elnyerte a 
zsűri és a közönség tetszését. 

18. alkalommal került megrendezésre 2017.03.25-én Nagykani-
zsán a Pintyőke Fesztivál. A rangos megmérettetésen 18 óvoda 
vett részt népi játékokkal. A megnyitón a Zalagyöngye tánc-
együttes kápráztatta el a kicsiket. 

Víz világnapja 
 

A víz világnapjáról emlékez-
tünk meg 2017.03.22-én. A nap 
folyamán a gyerekek játékos 
formában számos vízzel kap-
csolatos hasznos ismeretet 
szereztek.  
Míg a kis- és középső korosztály 
csoportján belül tartotta meg 
tevékenységét, addig a két 
nagycsoport közösen az aulában 
és az udvaron is foglalatosko-
dott. Mesét hallgattak, verset 
tanultak, találós kérdésekre 
válaszoltak, ügyességi tutajos 
játékot játszottak és a kincskere-
sés izgalmát is kipróbálhatták. A 
vízi környezetszennyezésre való 
figyelemfelkeltés érzékeltetése 
céljából „halastavat tisztítottak” 
az oda nem illő tárgyak kiválo-
gatásával.  
Az udvaron vízipisztollyal 
történő célba lövésben, akadá-
lyokkal nehezített terepen törté-
nő vízhordásban és horgászás-
ban mérhették össze ügyességü-
ket. 
Óvodánk mind az öt csoportja 
készített egy-egy víz témakört 
felölelő alkotást, melyek az 
aulában kerültek kiállításra. 
 

MÚZEUM 
 

A Méhecske és a Süni csoport, 
ebben a nevelési évben immá-
ron harmadik alkalommal 
látogathatott el a nagykani-
zsai Thury György Múzeum-
ba, március 21-én. 

 
Ezen alkalommal régi korok 
falusi és városi viseleteivel 
ismerkedhettek a gyermekek, 
melyek közül némelyiket fel is 
próbálhatták. Az öltözékeket 
követően régi játékok kerültek 
bemutatásra. Érdekes volt 
megfigyelni, hogy a vidéki és 
városi, illetve a korábbi és mai 
játékok között milyen különb-
ségek vannak. Végül a múzeum 
udvarán játszottunk néhány 
szabadtéri népi eszközzel. 

Matematika és  
olvasás verseny 

Március végén került megrendezés-
re iskolánkban az SNI-s tanulók 
matematika és olvasás versenye. A 
megmérettetésen minden évfolyam 
képviseltette magát, közel harminc 
kisdiák vett részt a matematikai 
feladatok megoldásában illetve a 
hangos olvasási versenyen. 
 

EREDMÉNYEK 
Matematika 
1-2. osztály: 
1. Bogdán Zsuzsanna 1.b 
2. Bogdán Veronika 2.a 
3. Sárközi Sándor 1.b 
3-4. osztály: 
1. Bodai Dávid 4.a 
2. Horváth Jázmin 4.b 
3. Horváth József 3.b 
    Bogdán László 3.b 
5-8. osztály: 
1. Bogdán Eszter 5.a 
2. Bogdán Melinda 5.b 
3. Ács Arnold 6.b 

Hangos olvasás 
1-2. osztály: 
1.Bogdán Veronika 2.a 
2.Sárközi Sándor 1.b 
3.Bogdán Zsuzsanna 1.b 
3.-4. osztály: 
1. Bogdán László 3.b 
2. Bogdán Zsófia 3.a 
3. Neubauer Evelin 4.b 
5.-8. osztály: 
1.Bogdán Edina 6.a 
2.Szolnok Lajos 5.b 
 
Különdíj: 
Bogdán Zsanett 8.b 
Kovács Ibolya 8.a 
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EREDMÉNYESEN SZEREPELTEK 

A gyenesdiási Kárpáti János Álta-
lános Iskola és Alapfokú Általános 
Iskola által szervezett XII. Ger-
gely-napi művészeti fesztiválon is 
szép eredményeket értünk el: 
 
Vers-és prózamondás: 
I.helyezett: Bogdán Attila 5.a (felké-
szítő: Bencze Margit) 
II.helyezett: Debrei Veronika 8.a 
(felkészítő: Bencze Margit) 
Rajz-és Iparművészet:   
Szolnok Krisztina 6.b.: ezüst minősí-
tés 
(felkészítő: Hajmásiné Török Gyön-
gyi)  
Balázs Fanni Veronika 8.b.:  
ezüst minősítés  
(felkészítő: Hajmásiné Török Gyön-
gyi ) 
 

Nagykanizsai Szuperinfo által 
meghirdetett „Tavaszváró” című 
rajzpályázat a felső tagozatosok 
kategóriában: 
Somogyi Árpád 5.a.:  
ezüst minősítés  
(felkészítő: Hajmásiné Török Gyön-
gyi ) 
 

Víz világnapja alkalmából rende-
zett nemzetközi rajzverseny: 
Horváth Viktória 8. a.:  
arany minősítés  
(felkészítő: Hajmásiné Török Gyön-
gyi) 
Debrei Veronika 8. a.: 
ezüst minősítés  
(felkészítő: Hajmásiné Török Gyön-
gyi) 
Takács Diána Hajnalka 7.b.: bronz 
minősítés  
(felkészítő: Hajmásiné Török Gyön-
gyi) 
 

A Zalaapáti Gábor Áron Általános 
Iskola által hirdetett német verse-
nyen Debrei Veronika 8.a osztályos 
tanuló első helyezést ért el. Felkészí-
tő: Pásztorné Böjti Lívia. 
 

Március végén rendezte meg a 
zalakarosi Móra Ferenc Általános 
Iskola a hagyományos „Móra-
napokat”, amelyen többféle művé-
szeti és tanulmányi versenyre is 
sor került, ahol tanulóink szép 
sikereket értek el: 
A könyvtári levelezős versenyben 
Lakatos Rebeka 8.a osztályos tanuló 
első helyezést ért el. 
 

Az elmúlt hónapban több iskolán kívüli versenyen vehettek részt tanulóink, amelyekről szép eredményekkel tértek haza. 

 (felkészítő: Perényi Ildikó) 
A rajzpályázaton Völfinger Zsófia 
3.a osztályos tanuló 2. helyezést ért 
el a Móra Ferenc elbeszéléséhez 
készített illusztrációjával. (Felkészí-
tő: Győrfyné Bándi Zsuzsánna) 
 

ÉNEKBŐL JELESKEDTEK 
A Zalakomári Általános Iskola jó 
hangú tanulói zsúfolt napokon 
vannak túl. 
 2017.03.11-én rendezték meg 
Gyenesdiáson a regionális Gergely 
napi művészeti fesztivált, ahol a 
következő  eredmények születtek: 
Pacsirták ének együttes 2.o.: ezüst 
minősítés   
(felkészítő: Saffer Szilvia ) 
Bogdán Tamás 3.o.: 
arany minősítés 
(felkészítő: Győrfyné Bándi Zsu-
zsánna)  
Gerencsér Attila 3.o.: 
ezüst minősítés   
(felkészítő: Győrfyné Bándi Zsu-
zsánna) 
Tátika énekegyüttes 5.o.: 
kiemelt arany minősítés   
(felkészítő: Foricsekné Kovács 
Szilvia) 
Rozmaring énekegyüttes 5-6.o.: 
kiemelt arany  minősítés  
(felkészítő: Foricsekné Kovács 
Szilvia) 
Somogyi Árpád 5.o  
kiemelt arany  minősítés  
(felkészítő: Foricsekné Kovács 
Szilvia) 
Bogdán Tibor 5.o.:  
kiemelt arany  minősítés (felkészí-
tő: Foricsekné Kovács Szilvia) 
Fülemüle kisegyüttes 7.o.: kiemelt 
arany  minősítés (felkészítő: 
Foricsekné Kovács Szilvia) 
2017.03.17-18-án  rendezték a 
„Szép Zalában születtem …˝ 
népdal éneklési verseny megyei 
fordulóját, szintén  Gyenesdiá-
son. 
Eredmények: 
Gerencsér Attila 3.o.: 
arany  minősítés  
(felkészítő: Győrfiné Bándi Zsu-
zsánna) 
Bogdán Tamás  3.o.:  
kiemelt arany  minősítés (felkészí-
tő: Győrfiné Bándi Zsuzsánna) 
Gerlicék énekegyüttes 3.o.: kiemelt 
arany  minősítés 
(felkészítő: Dr.Etler Ottóné)  

Horváth Annabella szóló 5.o.: 
kiemelt arany  minősítés  
(felkészítő: Foricsekné Kovács 
Szilvia) 
Bogdán György szóló 6.o.: ki-
emelt arany  minősítés (felkészí-
tő: Foricsekné Kovács Szilvia) 
Rozmaring kisegyüttes 5.-6.o.: 
kiemelt arany  minősítés  
(felkészítő: Foricsekné Kovács 
Szilvia) 
Horváth Annabella-Bogdán 
Tibor duó 5.o.:  
kiemelt arany  minősítés  
(felkészítő: Foricsekné Kovács 
Szilvia) 
Sárgarigó kisegyüttes 7.o.: ki-
emelt arany  minősítés (felkészí-
tő: Foricsekné Kovács Szilvia) 
 

SPORTEREDMÉNYEK 
 
Teremlabdarúgó diákolimpia 
megyei döntő (Zalaegerszeg) 
Lány 
IV. kcs.(7-8.o.): 
5. Zalakomár (Papp Regina, 
Horváth Boglárka, Horváth 
Viktória, Bogdán Krisztina, 
Bogdán Szilvia, Bakonyi Mária, 
Bogdán Eszter, Takács Diána, 
Horváth Annabella)  
 
Tanulásban akadályozottak 
asztalitenisz diákolimpia me-
gyei döntő (Keszthely) 
III. kcs. (5-7.o.): 
 1.Major Krisztofer 
 2. Bakonyi Tihamér  
AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE 
JUTOTTAK.  
IV. kcs. (8-9.o): 3. Horváth Zsolt 
Gusztáv 
 
Tanulásban akadályozottak 
Kölyökatlétika megyei döntő  
(Zalaegerszeg) 
1. Zalakomár (Szolnok 
Lajos, Szolnok Szilárd, Váradi 
Roland, Bogdán László, Bogdán 
Melinda, Bogdán Krisztina, 
Kovács Johanna, Szabó Alíz, Kuti 
Ferenc) 
 
Tollaslabda diákolimpia terüle-
ti döntő (Pécs) 
III. kcs. (5-6.o.): 
7. Vajda Bálint 
 

IV. kcs. (7-8.o.):  
3. Balázs Fanni 
AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE JU-
TOTT.  
 
Labdarúgó diákolimpia város-
környéki döntő (Nagykanizsa) 
IV. kcs.(7-8.o.): 
 2. Zalakomár (Kovács Dávid, 
Neubauer Antal, Horváth Tivadar, 
Neubauer Kevin, Tirászi Márk, 
Lakatos László, Szabó Dominik, 
Tinó Ronald, Bogdán Dániel) 
 
Labdarúgó diákolimpia város-
környéki döntő (Nagykanizsa) 
I. kcs.(1-2.o.): 
3. Zalakomár (Bogdán László, 
Kovács Ervin, Horváth Máté, 
Bakonyi Imre, Tinó Patrik, Kardics 
Kristóf, Horváth Richárd, Sárközi 
Dániel, Szefcsik Róbert) 
 
Labdarúgó diákolimpia város-
környéki döntő (Nagykanizsa) 
Lány III-IV. kcs.(5-8.o.):  
1. Zalakomár (Papp Regi-
na, Szőke Csenge, Horváth Viktó-
ria, Bogdán Krisztina, Bogdán 
Szilvia, Bakonyi Mária, Bogdán 
Eszter, Takács Diána, Tinó Rebe-
ka)  
A MEGYEI DÖNTŐBE JUTOT-
TAK.  
 
Labdarúgó diákolimpia város-
környéki döntő (Nagykanizsa) 
II. kcs.(3-4.o.): 
2. Zalakomár (Horváth Krisztofer, 
Molnár Attila, Váradi Roland, 
Bogdán Gergő, Köncz László, 
Takács Dominik, Fáth Viktor, 
Szolnok Márk, Lakatos Máté, 
Köncz Martin) 
 
Mezei futóverseny (Nagykani-
zsa) tavasz 
II. kcs. (3-4.o.): 
1. Váradi Roland 
 3. Bogdán Krisztina 
III. kcs. (5-6.o.): 
 1. Bogdán Tibor 
 1. Bogdán Melinda 
IV. kcs. (7-8.o.): 
2.Szőke Csenge 
 


