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Az önkormányzat hivatalos havilapja 
I HÍR  

ARANYLAKODALOM 

 Kevés embernek ada-tik meg, hogy ötvenévi együttélés után is ma-radjon szívükben any-nyi szeretet, hogy ösz-szetartozásukat meg-erősítsék. 50 évvel ezelőtt, 1966. június 5.-én két fiatal, tanúikkal együtt meg-jelent a komárvárosi anyakönyvi hivatal-ban, hogy örök hűsé-get fogadjanak egy-másnak. Aranylakodalmát ün-nepelte a Ritecz há-zaspár családjuk és barátaik körében.  Mennyi szép reménnyel, bizakodó várakozással indult el közös életük. Egymás iránti szeretetük ajándéka volt az a nap, amikor szeretteikkel körében együtt ünnepel-ték ezt a szép évfordulót. Fél évszázad pergett le az idő homokóráján, s telt el együtt szeretetben, bé-kességben. Meghatottan állunk meg az élet ilyen nevezetes határkövénél. Egy fél évszázad! Az emlékek között fel-felvillan egy-egy elfelej-tett esemény, ami mo-solyt csal arcukra- ked-ves szavak- nagy elhatá- 
 

rozások -közös erőfeszíté-sek hosszú sora. Felvillan a dolgozó hétköz-napok szorgalma, verítéke, az ünnepek meghitt meleg-sége, a pihenés jóleső csendje. A saját otthon megteremtésének gondja, a gyermekek érkezésének öröme, majd felnőtté válá-suk figyelemmel kísérése, unokák megszületése, ked-ves mosolyuk. Mennyi szép emlék: s ez mind-mind életük gazdagságának, tartalmasságának bizonyí-téka, egymás iránti szerete-tük jutalma. Visszagondolva mindarra, ami életükben szép volt, jó, és nemes, emlékeznek még sok nehéz órára, fájó ese-ményre is. Most utólag érzik, hogy bármennyire is nehéz volt elviselni egy-egy csapást, bárhogy is fájtak néha a szomorú percek, hozzátartoztak életükhöz.  Most érzik igazán, mennyi minden segítette át Magdi nénit és Feri bácsit a szere-tet, a türelem, az egymás iránti megértés, a féltő aggodalom. 
„A legszebb dolog megöregedni azzal, akit az ember  szeret.” 

 Szívből kívánjuk, hogy még sokáig érezzék a megtartó langyos esőket, a délutáni napsütéseket, hogy egymás mellett egyikőjük se fáz-zon, és nagyon sokáig éljenek együtt egészségben, boldogságban, szeretetben és megértésben családjuk-kal együtt. -Önk 

„ZALAKOMÁRÉRT” KITÜNTETŐ DÍJAK ÁTADÁSA 

 

Zalakomár Nagykö-zség Önkormányzata Képviselő-testülete „Zalakomárért” ki-tüntető díjat adomá-nyozott Nagy Jolán a Péczely Attila Népze-nei Csoport vezetőjé-nek odaadó és példa-mutató közéleti mun-kásságáért és a Zala-komári Egyetértés Sport Egyesület LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLYA részére kiemelkedő közösségi tevékeny-ségükért. 
 Nagy Jolán fiatal kora óta aktív szerepet vállal a településen a közösség építésében és a falu életének színesítésében. Nép-zene iránti érdeklődé-se már korán kitűnt. A népi hangszerek közül a citerát válasz-totta. Zenei tudása tökéletesítése érdeké-ben táborokban mes-terektől tanult és folyamatosan fejlesz-tette tudását, amit szülei támogattak. Már fiatalon megje-lent hangszerével a közönség előtt is. Elvégezte a citerave-zető- zenekarvezető tanfolyamot. A meg-szerzett tudása nem volt öncélú. Az évek alatt folyamatosan adta át az ismereteit a felnövekvő, a népze-ne és a hangszer iránt érdeklődő fiatalok-nak. Többen köszön-hetik neki tudásukat. A tanítás mellett a közösség építése is szívügye volt, és napjainkban is az. 1996-ban kulcsszere-pe volt a megalakuló 

Hagyományőrző Csoport létrehozásában. Mun-kássága során nagy hangsúlyt fektet a helyi gyűj-tésű zenék, nóták megőrzésére, népszerűsítésére. 2002-ben már, mint csoportvezető kezdeményezte a Péczely Attila név felvételét. E megtisztelő felké-réssel a csoport egy szellemi örökséget erősítő hidat hozott létre a múlt és a jelen között, mind emellett a település jó hírét is erősítették. Ezzel is tisztelegve településünk múltjának, örökségünk-nek, hagyományainak. Jól ismeri népviseletünket, szokásainkat, méltón, tisztelettel viseli azt. Önzetlen munkája során a zene nyelvével igyek-szik a falunkat népszerűsíteni más településeken is. A falu minden rendezvényén részt vesz, szín-vonalas műsorokat állít össze, próbákat tart, gye-rekeket tanít, fellépéseket szervez időt, energiát nem sajnálva mindezekre. Köszönetet mondunk Nagy Jolánnak példaértékű cselekedeteiért, fára-dozásaiért, kimagasló tetteiért. 
 Zalakomári Egyetértés Sport Egyesület LABDA-RÚGÓ SZAKOSZTÁLYA tevékenysége települé-sünkön nagy múltra tekint vissza, a közösségi életben meghatározó szerepe volt és jelenleg is kulcsfontosságú a helyi futballcsapat. A korábbi évtizedekben is jó eredményeket értek el a csapatok, de a 2015/2016-os bajnokságon talán a legjobbat, hiszen a Megye II. Déli Bajnokcsapata lett a „nagy csapat” a Flexibil Top-Zalakomár és a Magyar Kupa Bajnokság döntőjében II. helyen végzett. Az U19 Flexibil Top-Zalakomár csapat is bajnokságot nyert. Eredményes játékukkal sok örömet szereztek a község sportszerető lakosságának. Tevékenységük példaértékű. A labdarugók és a sportvezetők fáradságot nem kímélő, odaadó munkájuk során falunkat népsze-rűsítik más településeken is, Zalakomár hírnevét messzire viszik. Elismerésünket fejezzük ki, és a Zalakomári Egye-tértés Sport Egyesület Labdarugó Szakosztályának továbbiakban is sok sikert, kitartást, kiemelkedő eredményeket kívánunk! Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 



 
  

Középfokú és az általános iskola 5-8. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányi ösztöndíj 
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Bevezetésre kerül községünkben a  zöldhulladék gyűjtése 
Zöldhulladék- gyűjtő pont léte-sül Zalakomárban. A gyűjtő-pont helyszíne a településüze-meltetési központ (a régi tüzép) Zalakomár, Tavasz utca 40. szám alatti területen került kialakításra. Ide az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlá-tolt Felelősségű Társaság egy 5-6 m 3 -es konténert helyez el a háztartásokban keletkezett bio (zöld) hulladék gyűjtésére. A konténert havi rendszerességgel üríti a közszolgáltató áprilistól novemberig. Emellett évi két alkalommal házhoz menő rend-szerben az ingatlanhasználóktól a lebontott karácsonyfák gyűj-tésére is sor fog kerülni. 

Rendelési idő változása 
 A Zalakomár II. számú (Ady utca 2.) háziorvosi körzetben a rendelési idő megváltozott.  Dr. Hajdu Gábor háziorvos 2016. július 1-től az alábbi időpontokban rendel: 
 hétfő   08.00 – 12.00 kedd   11.00 – 15.00 szerda   08.00 – 10.00 (iskola egészségügy) 10.00 – 14.00 csütörtök 08.00 – 12.00 12.00 – 14.00 (csecsemő és kisgyermek tanácsadás) péntek   08.00 – 12.00 

KÖZLEKEDÉSI ÉVES TANULÓBÉRLET 
TÁMOGATÁSA 2016- BAN IS 

Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete 2015 tavaszán döntött a közlekedési éves tanulóbérlet támogatásról (továbbiakban: bérlettá-mogatás).  A kérelmeket 2016. augusztus 20. és 2016. szeptember 1. napja között lehet benyújtani a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve nagykorú gyermek által.  Pályázati feltétel: - középfokú oktatási intézményben, nappali okta-tás munkarendje szerint tanulói jogviszonnyal rendel-kező diák jogosult rá, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-kori legkisebb összegének 250 %-át (2015- ben 71.250 Ft) A kérelemhez csatolandó igazolások: a) munkaviszonyban állók esetén a kérelem be-nyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolás b) munkanélküli ellá-tásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósí-tott ellátás igazoló szelvény, vagy utolsó havi bankszámla kivonat, ennek hiányában a   

munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás, hatá-rozat  c) a társadalombizto-sítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hó-napban kifizetett ellátás igazoló szelvény, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonat, d) nem havi rendsze-rességgel szerzett, valamint vállalkozásból származó jövedelem esetében az ille-tékes NAV igazolás, a kére-lem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jöve-delemadó alapjáról e)  iskolalátogatási igazolás, megjelölve a ta-nulmányok várható végét f)  az éves tanulóbérlet megvásárlását igazoló szám-la (gyermek/ szülő nevére kiállítva) illetve az éves bérlet fénymásolata A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkor-mányzati Hivatal portai recepcióján, valamint elér-hetők Zalakomár nagykö-zség honlapjáról. A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalakomári Közös Önkormányzati Hiva-tal igazgatási ügyintézőjé-hez kell eljuttatni, ügyfélfo-gadási időben. 

Zalakomár Nagyközség Ön-kormányzat Képviselő-testülete 2015 tavaszán létre-hozta a középfokú és az álta-lános iskola 5-8. évfolyamán tanulói jogviszonnyal rendel-kezők tanulmányi ösztöndíját (továbbiakban: ösztöndíj).  A támogatások iránti pályázat tárgyév június hónapjában ki-írásra került, melyet követően 2016. július 31-ig van lehetőség a pályázatok benyújtására. 
 Pályázati feltétel: - Zalakomár közigazgatási terü-letén bejelentett lakóhely, a kérelem benyújtását megelőző legalább egy évben és életvitel-szerű itt tartózkodás;  

- a középfokú tanulói jogvi-szonnyal rendelkező gyermek tanulmányi átlaga 4 vagy ezt meghaladja  - általános iskola 5-8. évfolya-mon tanulói jogviszonnyal ren-delkező gyermek tanulmányi átlaga 4,5 vagy ezt meghaladja. A tanulmányi ösztöndíj ösz-szege gyermekenként: a) középfokú tanulói jogvi-szonnyal rendelkezők esetében a tárgyévi tanévben 25.000 Ft,  b) az általános iskola 5-8. évfo-lyamán tanulói jogviszonnyal rendelkezők esetében a tárgyévi tanévben 15.000 Ft. A tanulmányi ösztöndíj összege tárgyév augusztus 31. napjáig kifizetésre kerül.  

A pályázati adatlaphoz csatolandó dokumentu-mok: - iskolalátogatási igazolás - tanulmányi átlagról szóló (oktatási intézmény által kiállított) igazolás vagy bizonyítvány A kérelmek beszerezhetők a Zalakomári Közös Önkor-mányzati Hivatal portai re-cepcióján, valamint elérhetők Zalakomár nagyközség hon-lapjáról. A kérelmeket a fent jelzett határidőig a Zalako-mári Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintéző-jéhez kell eljuttatni, ügyfél-fogadási időben. 

Első szülői értekezlet 
 A Beóvodázási munkacso-port szervezésében került sor 2016.06.21-én a leendő kiscsoportos gyermekek szüleinek összehívására. A szülői értekezlet első felében Karancz Zoltánné  óvodave-zető helyettes ismertette a szülőkkel az óvoda Házi-rendjét és rövidített Peda-gógiai Programját.  Bemutatta a 2016/2017 ne-velési év kiscsoportjának óvónőit és dajkáját. Megbeszélésre került a be-szoktatás módja, ideje. A szülők értesülhettek gyer-mekük óvodai jeléről és megkapták az óvodai élet megkezdéséhez szükséges eszközök listáját. 

 Falunap 2016 



Tanévzáró ünnepély 
 Június közepén zárult a Zalakomári Általános Iskola 2015/16-os tanéve.  Az ünnepélyes zárá-son a helyi meghívot-takon kívül számos neves vendég is részt vett, többek között Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős ál-lamtitkár, országgyű-lési képviselő vala-mint Prőhle Gergely EMMI Nemezetközi Kapcsolatok és Euró-pai UNIÓ-s ügyek helyettes államtitkára. A műsorban több vers is elhangzott, és fel-csendült az Öröksé-günk című dal is a Pedagógus énekkar és a diákok közös elő-adásában.  Ezután a legjobbak átvehették a megér-demelt kitűnő és jeles tanulmányi   

3            Komári Hírmondó               2016 július 

B A L L A G Á S  A Z  I S K O L Á B A N  

 

Az idei tanévben az utolsó előtti tanítási napon vettek búcsút iskolánktól nyolcadikos tanulóink. Az ünnepségen osztályfőnökeik, Fábián András és Martonné Somogyi Márta vezetésével hu-szonkilenc diák köszönt el a tantermektől, taná-raiktól és diáktársaiktól. A ballagókat Szakáll Tibor igazgató látta el jó  

tanácsokkal útravalóul, a diáktársak nevében pedig Lakatos Rebeka 7. a osztályos tanuló kö-szönt el. A nyolcadikosok egy-egy szál virággal köszönték meg tanáraiknak és szüleiknek eddigi fáradozásaikat, majd hagyományainkhoz híven elhelyezték az osztályaik névsorát tartalmazó emlékszalagot a ballagók fáján. 

eredményeikért vala-mint kimagasló közös-ségi, kulturális és sporttevékenységükért járó jutalomkönyveket, majd az „Aranykönyv ceremóniára” került sor. Iskolánkban immár hagyományosan min-den évben a legjobban teljesítő diákok neve és fényképe bekerül az Aranykönyvbe. Idén négy nyolcadikos tanu-ló részesülhetett ebben a kitüntetésben: kima-gasló tanulmányi, kulturális, közösségi és sportteljesítményért: Horváth Stefánia Réka, Lajos Petra, Opra Re-beka és Szőke Renátó írhatta be nevét a könyvbe. Az ünnepélyt a Szózat zárta, majd a diákok a tantermekbe vonulva átvehették osztályfő-nökeiktől a bizonyít-ványaikat. 
TESTVÉRISKOLA LÁTOGATÁSA 

2016. június 17-19 között településünkön és iskolánkban látoga-tást tett a kárpátaljai Tiszabökényi Általános Iskola pedagógus kül-döttsége. A települések közötti testvérkapcso-latot követve a két iskola is együttműkö-désre lépett 2014-ben. A látogatás a barátság, szolidaritás és a nemze-ti összetartozás jegyé-ben zajlott. A hosszú út után közös ebéddel ünnepeltük a megérke-zést. Délután az intéz-mény és település bemutatása után közös sétával a testvér-települési  pontra men-tünk(felemelő érzés volt).  

A szombati nap nagy-kanizsai városnézéssel és zalakarosi fürdőzéssel telt el. Vasárnap a zalamerenyei Pálos-malom megtekintése színesítette a programot. A déli karosi hegyi-piknik jól szolgálta a kapcsolatépítést, barát-ságok szövődését. In-tézményünk valameny-nyi dolgozója szívügy-ének tekinti az elszakí-tott nemzetrészekkel való lelki, szellemi kö-zösséget.  A következő tanévben a Zalakomári Általános Iskola küldöttsége fogja viszonozni a látogatást.  Szakáll Tibor intézményvezető 

TANÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS AZ OVIBAN 

 A Zalakomári Napköziotthonos Óvodában 2016. június 03-án tartották az iskolába lépők ballagását, illetve a nevelési év zárá-sát. Idén 38 kisgyermek számára ért véget az óvodai élet. A Süni, a Maci és a Napocska csoportokba járó ballagók színvonalas műsorral kedvesked-tek a közönségnek. Az óvodában maradó gyer-mekek pedig versekkel búcsúztak tőlük. 
Kirándulások 

 2016.06.22-én a Süni csoportos óvodásaink kirándulást tettek a Zalaszabari kaland-parkban. A gyermekek boldogan vették bir-tokba a játékparkot, simogatták az állato-kat. 

Legnagyobb sikert a csúszdák – azon belül is a hófánk pálya- aratták. 2016.06.22-én a Na-pocska csoport ellá-togatott a Veszprémi Állatkertbe. 16 gyer-mek jött el, kilencet szülő is kísért. Min-den résztvevő nagyon jól érezte magát. A gyermekeket legin-kább a nagytestű- és vízi állatok bűvölték el. Nagy sikere volt még a gyermek-dzsungelnek és dinóparknak is.  

 

Szépségverseny az iskolában 
 Hagyományainkhoz hí-ven idén is versenybe szállhattak diákjaink a „Suli Szépe” és „A legme-nőbb” díjakért.   A szavazást két körben bo-nyolítottuk le. Első körben nagyon sok javaslat érkezett a legszebb lányra és fiúra, de végül a jelöltek közül csak tizenegyen, négy fiú és hét lány vállalta a megmérette-tést.  A fiúknál „A legmenőbb 2016” címet Bogdán Zsolt 8.a osztályos tanuló nyerte el, második lett Zsovár Ferenc 8.a, harmadik helyezett pedig Bogdán Dániel a 7.a-ból. A „Suli Szépe 2016” címet Opra Rebeka 8.a osztályos tanulónak szavazták meg az iskola tanulói és dolgozói, második helyezett Debrei Veronika 7.a osztályos, míg harmadik helyezett Bogdán Regina ugyancsak 7.a osztá-lyos tanuló lett. Újdonság volt az idei szava-záson, hogy a tizenegy jelölt-re online lehetett szavazni, illetve hogy a nyertesek nyaklánc helyett karkötőt kaptak ajándékba a korona mellé, amelyet idén is Tóth Hajnalka gyógypedagógus készített a tanítványaival.  Természetesen a nyerteseken kívül a többi helyezett és induló is jutalomban része-sült. 
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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: Csárdi-Nagy Beáta (e-mail: komarihirmondo@zalakomar.hu) 
Szerkeszti: Zalakomár Nagyközség Önkormányzata, a Zalakomári Általános Iskola, a Zalakomári Napköziotthonos Óvoda és a Zalakomári 

Művelődési Ház 

Eredményesen szerepeltek 
Még az utolsó hetek-ben is kiválóan meg-állták helyüket tanu-lóink a különböző kulturális és sport versenyeken, ahonnan szép eredményekkel térhettek haza: 
 A zalaegerszegi dr. Ko-vács Lajos Szakkönyvár által hirdetetett „Kedvenc olvasmányom” megyei rajzversenyen Balázs Fanni Veronika 7.b osztá-lyos tanuló első helyezést ért el. Felkészítő: Hajmásiné Török Gyöngyi  
 A LADIK médiavetélke-dő területi döntőjén iskolánk csapata az elméleti versenyen har-madik, az ügyességi vetélkedésen pedig első helyezést ért el. A csapat tagjai: Balázs Fanni Veronika; Horváth Ste-fánia Réka, Lajos Petra, Lakatos Rebeka és Opra Rebeka. Felkészítő: Benc-ze Margit. 
 FRIZBI DIÁKOLIMPIA 
ORSZÁGOS DÖNTŐ (BUDAPEST) IV. kcs. (7-8.o.): 8. Zala-komár (Szőke Renátó, Tóth Bálint, Bogdán Szabolcs, Zsovár Ferenc, Molnár Laura, Bogdán Katinka, Opra Rebeka, Horváth Stefánia, Hor-váth Patrícia) 
 IV. kcs. (7-8.o.): 17. Zalakomár (Bogdán Dániel, Tinó Ronald, Neubauer Antal, Bara-nyai Patrik, Papp Regina, Bagarus Nikolett, Kérges Míra) 
 III. kcs. (5-6.o.): 12. Zalakomár (Neubauer Kevin, Bogdán Krisztián, Bogdán László, Opra Szilárd, Ács Arnold, Bogdán Dániel, Tinó Rebeka, Tinó Dorina, Horváth Nikolett, Szőke Csenge) 

TANULÁSBAN AKADÁ-
LYOZOTTAK LABDARÚ-
GÓ DIÁKOLIMPIÁJA 
MEGYEI DÖNTŐ (LENTI) III-IV. kcs. (5-9.o.): 2. Zalakomár (Bakonyi Krisztián, Major Alex, Major Tibor, Sárközi Nikolász, Baranyai Patrik, Bogdán Dániel, Bogdán Krisztián, Nagy József, Horváth Zsolt) 
 ATLÉTIKA DIÁKOLIM-
PIA EGYÉNI BAJNOKSÁG  
VÁROSKÖRNYÉKI DÖN-
TŐ (NAGYKANIZSA) 
TAVASZ III. kcs. (5-6.o.):  600m futás:  3. Szőke Csenge  2. Nagy János 
 IV. kcs. (7-8.o.)     300m futás:  1. Szőke Renátó 1500m futás: 1. Szőke Renátó 
 ATLÉTIKA DIÁKOLIM-
PIA TÖBBPRÓBA BAJ-
NOKSÁG  
VÁROSKÖRNYÉKI DÖN-
TŐ (NAGYKANIZSA) II. kcs. (3-4.o.): 1. Zalakomár (Andrasek Ferenc, Horváth Lász-ló, Váradi Roland, Bogdán Dávid, Váradi Roland) Egyéni összetett: 2. Horváth László 
 III. kcs. (5-6.o.): 3. Zalakomár (Neubauer Kevin, Lakatos László, Neubauer Antal, Nagy József, Bakonyi Tiha-mér, Bogdán Tibor) 
 IV. kcs. (7-8.o.): 1. Zalakomár (Szőke Renátó, Major Tibor, Baranyai Patrik, Bog-dán Dániel, Major Alex, Tinó Ronald) Egyéni összetett: 1. Szőke Renátó 

ATLÉTIKA DIÁKOLIM-
PIA EGYÉNI BAJNOK-
SÁG MEGYEI DÖNTŐ (ZALAEGERSZEG) III. kcs. (5-6.o.): Kislabdahajítás:  7. Horváth László 
 IV. kcs. (7-8.o.): Kislabdahajítás: 7. Bakonyi Kevin  Magasugrás:  3. Major  1500m futás: 1. Szőke Renátó 
 LABDARÚGÓ DIÁK-
OLIMPIA MEGYEI 
DÖNTŐ (LETENYE) III. kcs.(5-6.o.): 6. Zalakomár (Major Krisztofer, Neubauer Antal, Horváth Tiva-dar, Neubauer Kevin, Tirászi Márk, Lakatos László, Horváth László, Nyári József, Bogdán Tibor, Vajda Bálint, Nagy József, Kérges Zsolt) 
 TANULÁSBAN AKA-
DÁLYOZOTTAK ATLÉ-
TIKA DIÁKOLIMPIÁJA 
MEGYEI DÖNTŐ (ZA-
LAEGERSZEG) TAVASZ III. kcs. (5-7.o.): 800m futás:  1. Bogdán Erika 1. Bogdán Dániel Távolugrás:  1. Bogdán Dániel 3. Horváth Zsolt Gusztáv 300m futás:  1. Németh Bence 3. Bogdán Csilla 100m futás:  3. Bogdán Csilla Kislabdahajítás:  1. Major Alex Magasugrás: 1. Major Alex 
 IV. kcs.  (8-9.o.): 100m futás: 2. Major Tibor  Távolugrás: 1. Major Tibor 400m futás:  1. Baranyai Patrik 

KÖZTÁRSASÁG-KUPA 
LABDARÚGÓ TORNA (CSAPI) III. kcs.(5-6.o.):  1. Zalakomár (Major Krisztofer, Neubau-er Antal, Horváth Tivadar, Neubauer Kevin, Tirászi Márk, Lakatos László, Marci Olivér, Tinó Ronald)  
 I. SZBKE-USC LÁNY LABDARÚGÓ TORNA (SZENTKI-
RÁLYSZABADJA) IV. kcs.(7-8.o.):  1. Zalakomár (Opra Rebeka, Horváth Stefánia, Papp Regi-na, Horváth Patrícia, Molnár Laura, Hor-váth Viktória, Ta-kács Diána) 
 TANULÁSBAN AKA-
DÁLYOZOTTAK AT-
LÉTIKA DIÁKOLIMPI-
ÁJA - ORSZÁGOS 
DÖNTŐ (ZÁNKA) III. kcs. (5-7.o.):  800m futás: 2. Bogdán Erika 6. Bogdán Dániel Távolugrás: 6. Bogdán Dániel Kislabdahajítás: 9. Major Alex Magasugrás: 3. Major Alex 
 IV. kcs.  (8-9.o.): Távolugrás:  4. Major Tibor 400m futás:  5. Baranyai Patrik 
 PETANQUE A sárváron megren-dezett országos petanque versenyen iskolánk csapata negyedik helyezést ért el. A csapat tagjai: Bogdán Zsolt; Bagarus Nikolett; Bogdán Szabolcs és Bogdán Lajos.  A csapatot felkészí-tette: Fábián András  

ZALAKOMÁR: IRÁNY A MEGYE I. 
Zalakomár labdarúgó csapata moz-galmas és eredményes tavaszt tudhat maga mögött. Hiszen a megye má-sodosztály megnyerése mellett a hét-közi Magyar Kupa fordulókban egé-szen a döntőig menetelt, ahol az ezüstérmet sikerült megszereznie. Az is említésre méltó, hogy Zalakomár játékosai egyéni csúcsokkal öregbítik falu hírnevét, ugyanis Madarász Zol-tán harmadik éve, hogy az osztály gólkirálya. Nagyon úgy néz ki, hogy eljött a váltás ideje a csapat számára, most kell megpróbálni a felsőbb szin-tet! A helyi labdarúgás még soha nem szerepelt a megye I. osztályban ezzel újabb történelmet írt és az elmúlt évek szép eredményei nagy büszke-séggel töltheti el településünket. A magasabb osztály mondhatni „profi” szintű követelményei, előírásai újabb kihívások elé állítják a sportkör veze-tőit, játékosait. Az egyesület, a labdarúgók ezúton is szeretnék megköszönni Zalakomár Önkormányzatának, Kutasi Tamásnak a Flexibil-top Kft. ügyvezetőjének, Németh Zoltánnak, Csizmadia Lász-lónak, és Reinhard Burgnak, hogy biztosították és támogatták a foci működését!  Flexibil-top - Zalakomár ESE 2015/2016 megyei II. osztály „dél” felnőtt labdarúgó bajnokcsapata.

 Felső sor (balról jobbra): Reinhard Burg, Kutasi Tamás, Tinó János, Horváth János, Madarász Zoltán, Szefcsik Péter, Horváth Zsolt, Fábián Sándor, Horváth Tivadar, Mutter Attila (vezetőedző), Tóth-Pajor Mátyás (elnök). Alsó sor: Tóth-Pajor Szabolcs, Baranyai Zoltán, ifj. Mutter Attila, Tarnóczai Gergő, ifj. Tóth-Pajor Mátyás, Fenusz Tamás, Szelei László, Horváth László, Horváth Imre. A képről hiányzik: Papp Gábor, Ko-vács Tibor, Árvai István.  


