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Zánka Község Önkormányzatának 
2014. június 30. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A képviselőtestület a Zánkai Polgármesteri Hi-
vatal építése tárgyú közbeszerzési eljárás során 
beérkezett 6 pályázat közül 3 ajánlatot fogadott el 
érvényesnek. Ezek a VEMÉV-SZER Kft, a 
Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befetetési 
Zrt, és a Vektorbau Invest Kft. ajánlatai. 
 

- A közbeszerzési eljárás nyertesének a VEMÉV-
SZER Építő és Szerelőipari Kft vállalkozást nettó 
89.299.127,- Ft összegű ajánlati ár figyelembevé-
telével hirdették ki. 
 

- A beruházás forrásának biztosítására a költség-
vetési kiadási előirányzatát az adósságkonszoli-
dációban részt nem vett települések közül Zánka 
számára biztosított 20.000.000 Ft összegű támo-
gatással megemelik, egyúttal a fennmaradó 
23.400.000 Ft-ot a fejlesztési céltartalék felhasz-
nálásával biztosítják. 
 

- A testület döntött arról, hogy a körzeti megbízott 
részére biztosított lakást bérbe adja Márton Vik-
tor törzszsászlósnak. 
 

- Határoztak arról, hogy a Polgármesteri Hivatal 
építés beruházás műszaki ellenőrzésére 3 ajánlatot 
kérnek. 

 
Zánka Község Önkormányzata  

Képviselőtestületének 2014. július 16-án 
megtartott nyilvános üléséről 

 
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal építési beruhá-
zás műszaki ellenőrzésére bekért ajánlatok közül 
a TÉR-MODELL Építész és Mérnöki Iroda KFT. 
(8300 Tapolca, Kossuth u. 6. képviseli: Horváth 
Béla ügyvezető) bruttó 1.350.000 Ft összegű 
ajánlatát fogadta el. 
 

- A testület a Polgármesteri Hivatal építési beru-
házás kivitelezésére – eredményes közbeszerzési 

eljárást követően – a VEMÉV-SZER Építő és 
Szerelőipari KFT. (8200 Veszprém, Pillér u. 11. 
képviseli: Szücs István ügyvezető igazgató) vál-
lalkozással nettó 89.299.127.-Ft összegű átalány-
áron kötendő vállalkozási szerződést – az előter-
jesztett tervezet alapján - jóváhagyta.  
 

- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megbízta a polgármestert, az alpolgár-
mestert és a jegyzőt, hogy egyeztessenek az óvoda 
intézményvezetőjével az intézményben mindkét 
terasz területének árnyékolóval történő lefedésé-
ről. 
 

- A testület megtárgyalta a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal VEB/004/1123/2014. ügyszámú 
törvényességi javaslatát, és egyet értett a javaslat-
ban foglaltakkal. 

  

- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal VEB/004/1180/2014. ügyszámú tör-
vényességi felhívását, és egyet értett az abban fog-
laltakkal. A mulasztásban megnyilvánuló törvény-
sértés megszüntetése érdekében pályázatot ír ki 
Zánka község közigazgatási területén a települési 
és nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes 
elhelyezését végző közszolgáltató kiválasztására. 
 

- A képviselőtestület szükségesnek tartja a Zánka 
1054/1hrsz-ú, Zánka, Iskola u. 6. sz. alatti ingatla-
non az Magyar Labdarúgó Szövetség kivitelezés-
ében készülő műfüves sportpálya mellé kerítés 
megépítését. A kivitelező ajánlata alapján a teljes 
költség növekedése 1.102.500 Ft. Megbízza a pol-
gármestert, hogy a megrendelésről és a díjbekérő-
ben szereplő 30%-os mértékű, bruttó 420.053.-Ft 
összegű önrész átutalásáról a 2014. évi költségve-
tés általános tartaléka terhére gondoskodjon. 

 

- Jóváhagyta a testület az önkormányzati 
víziközmű vagyont érintő képviseleti jog gyakor-
lására vonatkozó szerződés tervezeteket. 

 
Zánka Község Önkormányzatának 

2014. augusztus 18. napján megtartott 
nyilvános üléséről 

 
- A testület megtárgyalta és jóváhagyta a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi 
Tankerületének kérelmét, mely szerint a 
2014/2014. tanév ideje alatt az iskolába, valamint 
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az óvodába a beiskolázási körzeten kívülről érke-
ző tanulók, gyermekek utaztatásával kapcsolatos 
költségeket a Somló Volán Zrt. menetrend szerin-
ti járataira megváltott bérlet árának megtérítésével 
biztosítja támogatásként a zánkai székhelyű in-
tézmények működésének megőrzése érdekében. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Szentantalfa Község Önkormányzatá-
val a 78/2014. (IV. 29.) Z. önkormányzati határo-
zat alapján kötendő, 8.000.000.-Ft fejlesztési célú, 
visszatérítendő pénzeszköz átadásáról szóló meg-
állapodást - ”Többfunkciós szolgáltató központ 
kialakítása Szentantalfán” megnevezésű projekt 
megvalósítása és kötelező kulturális szolgáltatá-
sok és közművelődési tevékenység ellátása érde-
kében – az előterjesztett tervezet szerinti tarta-
lommal jóváhagyta. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az építendő polgármesteri hivatal kivite-
lezése során kikerülő anyag külterületi utak javí-
tására történő felhasználásával a következők sze-
rint egyet ért: Amennyiben a kitermelt anyag – 
szakvélemény alapján - alkalmas a hegyi utak ja-
vítására, annak elvégzésével az alacsonyabb válla-
lási árat ajánló Munkagép Kft. vállalkozást bízza 
meg a képviselőtestület. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2014. szeptember 12. napján megtartott 

nyilvános üléséről 
 

- A képviselőtestület módosította Zánka Község 
Önkormányzata 2014. évi költségvetését. A mó-
dosítás az alábbi fő változások miatt vált szüksé-
gessé:  

- Az adósságkonszolidációban részt nem vett 
önkormányzatok fejlesztési támogatása során 
Zánka Község Önkormányzata 20 millió forint 
támogatásban részesült, amelyet a Polgármesteri 
Hivatal építésére kíván felhasználni. Kiadási olda-
lon hivatal építése kert tervkészítésével eredeti 
előirányzatként 80 millió került beállításra, amit a 
közbeszerzési eljárás eredményeként 123.410 ezer 
forintra (113.410 ezer forint + 10 millió) módo-
sult.  

- Műfüves labdarúgó pálya építésére elnyert 
pályázati támogatás is beállításra került bevételi és 
kiadási oldalon 10.305 ezer forint összegben.  

- A könyvtár felújítási pályázat pénzügyi el-
számolása megtörtént, és az elnyert 4.278 ezer fo-
rint felhalmozási pályázati támogatás előirányzat-
módosítása jelent meg.  

- A Művelődési pályázati támogatásként 219 
ezer forintot nyert el a település . 

-  A testület első félévben határozataival dön-
tött vagyon értékesítéséről, ingatlanok, építési tel-
kek, melynek bevételi előirányzatai szerepeltetve 
lettek a rendelet módosítás során 13.313 ezer fo-
rint összegben.  

- A működési célú állami támogatási előirány-
zat-emelkedéseknél az évközi sikeres pályázati 
támogatások jelentek meg előirányzatilag. A tele-
pülés víz és csatornatámogatása a legjelentősebb 
6.934 e/Ft összegben, ezenkívül a szociális kiadá-
sok évközi állami támogatás lekéréséből jelent-
keztek még előirányzati többletbevételek, bérpótló 
juttatások után, óvodáztatási támogatás után, 
gyermekvédelmi támogatás után, lakásfenntartási 
támogatás után.  

- Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó in-
tézmények fejlesztési felújításának pályázata ke-
rült benyújtásra a Kétnyelvű Német Nemzetiségi 
Óvoda- Bölcsőde villamoshálózat és fűtéskorsze-
rűsítésre, ablakok hő és fényvédő fóliázására, és 
energiatakarékos konyhai eszközök beszerzésére 
14.523 ezer forint összegben. A pályázati ered-
mény még nem ismert.  

- Bel- és külterületi utak, csapadékvíz elveze-
tési árkok, járdák, sorakozó terek építésére felújí-
tására betervezett 27.212 ezer forintos eredeti elő-
irányzat a lefolytatott közbeszerzési eljárás ered-
ményeként pontosításra kerültek együttesen 
26.105 ezer forint összegben. Az előirányzat 
csökkenés eredményeként a felhalmozási céltarta-
lékot sikerült emelni.  

- Szentantalfa Község Önkormányzatának fel-
halmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtá-
sáról döntött a testület 8 millió forint összegben. 

- Az előirányzat-módosítási rendelet 4-es mel-
léklete szerint módosításra kerültek a fejlesztési 
felhalmozási előirányzatok az évközi döntéseknek 
megfelelően a meghozott képviselőtestületi hatá-
rozatok alapján, például játszóterekre játékok be-
szerzése, óvoda-bölcsőde terasz felújítás korlát 
csere és árnyékoló készítésével, valamint villám-
védelem kialakítása, strandi és egyéb a 4-es mel-
lékletben beruházások.  
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- A tényleges pénzmaradvány megállapítása 
után a 2013-as beszámoló Magyar Államkincstári 
átvételét követően a pénzmaradvány-
felhasználások a tényleges mértékre korrigálásra 
kerültek az önkormányzatnál, idegenforgalmi adó 
bevétel utáni állami támogatás lekérés 2015-re to-
lódik át.  

- Bevételi oldalon 60 millió értékpapír betét-
számla előirányzat emelés került végrehajtásra.  

- A támogatásértékű működési kiadási elő-
irányzata csökkentésre került a Magyar Állam-
kincstár jelzése alapján a Kétnyelvű Német Nem-
zetiségi Óvoda- Bölcsőde részére a Zánka és Tér-
sége oktatási intézményi társulásán keresztül to-
vábbutalt állami támogatás és községi finanszíro-
zás kivezetése alapján, ami az irányító szervi in-
tézményfinanszírozási kiadási előirányzatra került 
át 44.989 e/Ft összegben. 
 

- A képviselőtestület Zánka Község Önkormány-
zata 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehaj-
tásáról szóló beszámolót elfogadta.     
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a közterületek elnevezésének, valamint 
az elnevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabá-
lyaira vonatkozóan előterjesztett rendelet-
tervezetet elfogadta és 16/2014. (IX. 25.) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatta. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az önkormányzati rendelet előkészí-
tésében való társadalmi részvétel szabályairól 
szóló 12/2011. (X. 29.) önkormányzati rendeletet 
hatályon kívül helyezte. 
 

- A strandi területbérletek túlhasználatával ösz-
szefüggő ügyekben a döntést előkészítés céljából 
kivizsgáltatják és a döntést a vizsgálat lezárásáig 
elnapolják. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett 
és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csat-
lakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felső-
oktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015/2016. évi pályázati fordu-

lójához. Az önkormányzat a felsőoktatási hallga-
tók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2015. évi pályázati fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 
a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 
összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el.  
 

- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elhatározta, hogy a Magyar Labdarúgó 
Szövetség országos labdarúgó pályaépítési prog-
ramjához kapcsolódóan a Bozzay Pál Általános 
Iskola, Zánka, Iskola u. 6. szám alatti, 1054/1 
hrsz-ú, kivett általános iskola művelési ágú ingat-
lanon elkészült műfüves grund pálya északi olda-
lára egy 3 soros, 63 férőhelyes mobil lelátót léte-
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- A testület dr. Varga Árpád gyógyszerész kérel-
me alapján szükségesnek tartja a Zánka, Rákóczi 
u. 34. sz. alatti önkormányzati tulajdonú gyógy-
szertár épület villamos teljesítményének növelé-
sét 3x16 A áramerősség elérése érdekében. 
 

- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Gopcsa Katalin művészettörténész ké-
relme alapján Zánka szülöttje, Szekeres Károly 
keramikus művész 75. születésnapja alkalmából 
kiadásra tervezett művészeti kiadvány, - az alkotó 
életművét bemutató album – kiadásának költsége-
ihez 2014. évi költségvetéséből 200.000-Ft pénz-
eszközt biztosít, melyhez kapcsolódóan a kész 
könyvből 50 példányra igényt tart. 
 

- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Dombi Károly, a Szentantalfa Nivegy-
völgyi Sport Egyesület (8272 Szentantalfa, Fő u. 
39.) elnökének kérelme alapján 100.000-Ft támo-
gatást biztosít a 2014. évi költségvetésben a sport-
egyesület tagjai, valamint a zánkai fiatal futballis-
ták edzését biztosító szentantalfai sportpálya egyik 
térfelének megvilágításához. 
 

- A testület megtárgyalta és módosította a HÉSZ 
egyes pontjait. 
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Önkormányzati választások 2014. október 12. 

Zánka polgármester választás eredménye 
Jegyzőkönyv 

 

A névjegyzékben lévő 
választópolgárok  

száma 

Szavazóként megjelent vá-
lasztópolgárok  

száma 

Urnában lévő, bélyegzőle-
nyomat nélküli zavazólapok  

száma 

Urnában lévő,  
lebélyegzett szavazó-

lapok száma 
A B C D 

 874   438   0   438  
  

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma Érvényes szavazólapok száma 
F G 

 17   421  
  

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes Pol-
gármester szavazat %  

 1  Péringer Miklós Független jelölt  153  36.34  
 2  Filep Miklós Lajos Független jelölt  268  63.66  

 
 
 

Önkormányzati választások 2014. október 12. 
Zánka egyéni listás választás eredménye 

Jegyzőkönyv 
 

A névjegyzékben lévő 
választópolgárok  

száma 

Szavazóként megjelent 
választópolgáro 

k száma 

Urnában lévő, bélyegző-
lenyomat nélküli szava-

zólapok száma 

Urnában lévő, lebélyegzett 
szavazólapok  

száma 
A B C D 

 874   438   0   438  
  

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma Érvényes szavazólapok száma 
F G 
 9   429  

  

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes 
Képviselő szavazat  

 1  Péringer Antal Független jelölt  335   
 2  Horváth Lajos Független jelölt  298   
 3  Stróbl Gábor Független jelölt  216   
 4  Böhm Tamás Róbert Független jelölt  248   
 5  Török Gyuláné Független jelölt  211   
 6  Varga Zoltán Független jelölt  267   
 7  Kránicz Attiláné Független jelölt  193   
 8  Péringer Miklós Független jelölt  292   

 
 
 
A Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott tisztségviselői: 
elnök: Péringer Miklós, elnök-helyettes: Kránicz Attiláné, tag: Stróbl Gábor 
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Zánka Község Önkormányzata  

Képviselőtestületének 2014. október  
26-án Zánka Faluház nagytermében  

megtartott nyilvános alakuló  
testületi üléséről 

 
- Filep Miklós polgármester köszönetet mond 
jegyző Asszonynak, aljegyző Asszonynak és a hi-
vatali apparátusnak az elmúlt 4 évben elvégzett 
munkájukért és a 2014-ben zajlott eredményes vá-
lasztások lebonyolításáért. 
 

- A polgármester, valamint a képviselőtestület tag-
jai letették az esküt, majd aláírták az esküokmá-
nyokat. 
 

- Filep Miklós polgármester ismertette program-
ját. Röviden összefoglalta a terveit és azt kérte a 
testülettől, hogy minél hatékonyabban dolgozza-
nak együtt. - A Szervezeti és Működési Szabály-
zatot az Önkormányzati törvénynek megfelelően 
módosította a testület. 2 állandó bizottság felállítá-
sát javasolták az SZMSZ-ben. Az egyik bizottság 
az Ügyrendi Bizottság, amely a vagyonnyilatko-
zatok kezelését végzi, összeférhetetlenségi, mél-
tatlansági eljárásokat lefolytatja, jogi szakértelmet 
igénylő napirendek, rendeletek véleményezése és 
a pályázatok előkészítése lenne a feladatkörük. A 
másik bizottság a Kulturális, Idegenforgalmi és 
Sport Bizottság, javaslattevő és véleményező fel-
adatkörrel. Az Ügyrendi Bizottság elnökének ja-
vasolta Péringer Antal képviselőtársa megválasz-
tását. Horváth Lajos képviselő társát javasolta 
belső tagnak és dr. Filep Balázs ügyvéd urat pe-
dig külső tagnak. A Kulturális, Idegenforgalmi és 
Sport Bizottság elnökének javasolta Stróbl Gá-
bort, belső tagnak javasolta Böhm Tamást külső 
tagnak Gaál Tibor közgazdászt. A testület a javas-
latokat elfogadta. 
 

- A képviselőtestület tagjai titkos szavazással 
megválasztották Varga Zoltán képviselőt alpol-
gármesternek. Az alpolgármester is letette az es-
küt. 
 

- A testület megállapította a polgármester, az al-
polgármester, valamint a képviselők tiszteletdíját 
és költségtérítését. 
 

- A képviselő testület megbízta a polgármestert, 
az önkormányzat gazdasági programjának előké-
szítésével. 

- A polgármester felhatalmazást kapott, hogy a vis 
maior pályázatban eljárhassanak, benyújthassanak 
pályázatot, az elmúlt esőzések miatt. Hétfőn tár-
gyalják meg a károkat, jönni fog egy szakértő és 
kedden be is fogják nyújtani a pályázatot.  
 

*** 
 

FONDORLATOS KÖRZETI  
MEGBÍZOTTAK 

 

Egy, az arcát maszkkal takaró bandita július 15-
én, éjfél után kirabolt egy szegedi dohányboltot. 
Megfenyegette az eladót, egy zacskóba pakoltatta 
a kassza tartalmát, majd a pénzzel együtt elfutott. 
A Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói néhány 
nap múlva már sejtették, hogy a bűncselekmény 
elkövetésével a szegedi N. Norbert (21) gyanúsít-
ható, ám a fiatal férfi felszívódott. Összes szóba 
jöhető tartózkodási helyeit ellenőrizték, rokonok-
nál, barátoknál keresték, senki nem látta, ezért el-
fogatóparancsot adtak ki ellene.  

A nyomozás során feltételezett tartózkodási he-
lyéül Zánka térsége is szóba jött, miszerint a férfi 
egy építkezésen dolgozhat. A nyomozók megkér-
ték a helyi kollégákat, segítsenek nekik megkeres-
ni az építkezést, ellenőrizzék az ott dolgozókat. 

Három körzeti megbízott, Dávid Lajos r. 
főtörzszászlós, Kovács Zoltán r. zászlós és Belák 
József r. főtörzsőrmester és a szolgálatparancsnok 
október 8-án civilben kezdte meg a férfi felkutatá-
sát. Kovács Zoltán zászlós vette észre a keresett 
építkezést, ahol azonban már nem dolgozott a ke-
resett férfi. Megtudták azonban, hogy Dörgicsén 
egy másik építkezésen van jelenleg alkalmazás-
ban. Ekkor egyikük telefonon, álnéven, egy új 
megrendelőként mutatkozott be a férfi főnökénél, 
annyit mondva, egy kisebb, sürgős átalakítási 
munkához lenne szüksége pár szakemberre. A cím 
ismeretében megjelentek a helyszínen, ahol azon-
nal felismerték a körözött rablót. Amikor a férfi 
vigyorogva bemutatkozott, közölték vele, hogy a 
törvény nevében elfogják, majd lefogták és meg-
bilincselték.  
A rablót ezt követően átadták a szegedi rendőrök-
nek, akik őrizetbe vették. 
 

Vancsura Miklós 
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HIRDETMÉNY 
 

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.  

(Balatonfüred, Fürdő u. 20.)  
értesíti 

 

Zánka 
község lakosságát, hogy a 
lakossági hulladékszállítás  

2014. október 24-én pénteken és 
25-én szombaton változatlan marad 

 

2014. október 27-ével induló héttől péntek 
és szombat helyett csütörtökön történik. 

 

Probio Zrt. 
 

*** 
 

 
Intézményeink életéből 
 

Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

Óvoda 
 
„Gyorsan jött és ment a nyár, 
Virágpapucsban szaladt, 
Telerakta gazdagon a gyümölcskosarat” 
 
Eljött szeptember 1-e, és a „hosszú” nyári szünet 
után egy megszépült részben megújult óvoda fo-
gadta a gyerekeket. Elkészültek a teraszok, és a 
napvitorla is felhelyezésre került. 
Az óvoda udvarára telepített új játékokat gyerme-
keink nagy örömmel vették birtokba. Szeptember 
9-én a Nevelési Tanácsadóból jöttek hozzánk és 
elvégezték a gyerekek részképesség felmérését. 
Szeptember 30-án a nagycsoportosokkal ellátogat-
tunk Balatonfüredre a könyvtárba a Népmese 
Napja alkalmából. Bori néni gyerek könyvtáros 
interaktív mese délelőttje nagy élményt nyújtott a 
gyerekek számára. 
Kirándultunk az Inhof Farmra Balatonszepezdre, 
ahol a sok fajta állat tanulmányozása mellett még 
ízelítőt kaptunk a gazdaságban végzett munkákról. 
Sok szeretettel készültünk a nagycsoportosokkal 
az Idősek Napjára. Gyerekeink kedves köszöntő-
vel örvendeztették meg a nagymamákat és a 
nagypapákat. 

Az őszi szünet előtti héten mókás tökfigurákat fa-
ragtunk és ezzel díszítettük óvodánkat. 
November 7-én szép színes lámpásokkal indul-
tunk az iskolához, hogy mi is csatlakozzunk a 
Márton napi felvonuláshoz. A nagy séta után a 
faluházban német és magyar dalokkal emlékez-
tünk meg Szent Mártonról. 
 

Molnár Lászlóné 
Juli óvó néni 

 
*** 

 

Iskola 
 
- Iskolánk a nyári szünetben is üzemelt, helyt adott 
a pedagógusaink által szervezett 5 hetes napközis 
tábornak, továbbá judó és musical tábornak, vala-
mint megépült a műfüves pályánk is. Tanulóink 
augusztus 20-án, Zánka 850. évfordulós ünnepsé-
gén versekkel és táncokkal is szépen szerepeltek 
(Felkészítők: Csékei Marianna, Kruczler Ágnes).  
 

- A tanév zökkenők nélkül kezdődött, Sánta Lajos 
személyében matematika-kémia-informa-tika ta-
nárral kiegészült tantestületünk. A nagyon kedves 
tanévnyitó műsort Vidosa Lászlóné szervezte, ta-
nította be a főként zánkai gyerekeknek.  
 

A pedagógusok megválasztották alsó tagozatos 
munkaközösség vezetőnek Balázsné Pintér Ritát, 
felső tagozatos munkaközösség vezetőnek pedig 
Csékei Mariannát. 
 

- Tanulóink nagy örömmel vették birtokukba a 
lelátóval is ellátott műfüves pályát. 
 

- Megszerveztük, és elindítottuk a Bendegúz leve-
lezős versenyt, valamint a veszprémi- és a zánkai 
színházi előadásokat, melyre nagy számmal jelent-
keztek a gyerekek (felelős: Balázsné Pintér Rita). 
 

- Szeptember 24-én Szekeres Kornél rendőr őr-
nagy folytatta- az előző évekhez hasonlóan-, a 
DADA programot a 3. és 4. osztályos tanulók 
számára. Előadásának témája, a tanévkezdéssel, 
az őszi közlekedéssel kapcsolatos esetleges prob-
lémák megelőzése volt. 
 

- 2014. szeptemberben 30-án Pálffyné Szabó Ida 
szervezésében a zánkai Bozzay Pál Általános Is-
kolában is ünnepelték a mese napját kicsik és na-
gyok. A hatodik osztályos diákok Benedek Elek: 
Melyik ér többet című meséjét játszották el az is 
kola tanulóinak. Az idei műsor különlegessége 
abban volt, hogy a mesét ezúttal nem a gyerekek, 
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hanem a felnőttek olvasták fel.  Szép pillanat volt 
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tártak elénk az interaktív múzeumi foglalkozások 
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derült, hogy a tanárok is voltak valaha diákok. 
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- November 13-án, a magyar nyelv napján – ta-
nárainkat is szereplésre késztetve – értékteremtő, 
játékos nyelvi-műveltségi vetélkedővel emeltük 
„fényponttá” az egyszerű köznapot. „A nyelv a 
nemzet”. Csodálatos, különleges, „mindent tudó” 
anyanyelvünket tiszteljük, szeressük jobban, mint 
a sok szép gondolatot közvetítő „idegenek”, akik 
igen nehezen tanulják meg a magyar jelent (a be-
játszott filmrészlet dokumentumai sugárral vették 
körül dédelgetni való kincsünket. E néppel is har-
colunk nyelvünk elszegényesedése, közön-
ségesülési használata ellen. Kedves Szülők! Segít-
sétek munkánkat! 
 

- Szintre fejlesztés - tehetséggondozás 
Sajnos most is van néhány tanulónk, akiknek a 
szekere úgy áll, hogy a félévi bizonyítványban 
nem minden tantárgynál fogja elérni az elégségest. 
Visszatekintve a nyári pótvizsgákra, reméljük, 
hogy akiket sok segítséggel átlendítettünk a ne-
hézségeken; nem kellett tanévet ismételniük, az 
otthoni és az iskolában tanúsított szorgalmukkal 
bizonyítják, hogy megérdemelték ezt. Vagy újra 
„bukta” lesz? Speciális fejlesztő órák, igényelt 
korrepetálások segítik ennek elkerülését. Nagyon 
fontos, hogy a Szülők folyamatos figyelme is 
éreztesse, nekik kell elsősorban igyekezniük, hogy 
jövőjüket jól alakíthassák – hiszen ez iskolánk 
legfontosabb célkitűzése is. 

A szorgalmas, tehetséges, igyekvő tanulóknak 
bőven van lehetőségük arra, hogy versenyeken 
fejlesszék tudásukat, megmérettetésükkel igazol-
ják, erősítsék önbizalmukat. A legkülönbözőbb 
területeken van erre lehetőségük: 
- Mozaik Országos Tanulmányi verseny matema-
tikából, fizikából és történelemből. Zrínyi Ilona 
Matematika Verseny, Alapműveleti Matematika 
Verseny, Sudoku megyei verseny, Sakk verse-
nyek. HEBE Országos német nyelvi verseny, vá-
roslődi német nemzetiségi verseny, Ajkarendek 
nemzetiségi verseny. Arany János Magyar Ver-
seny, A Legszentebb játék” c. szavalóverseny, 
„Szép szó” helyesírási verseny, Lélektől lélekig” 
szép kiejtési verseny stb. Herman Ottó Természet-
ismereti verseny, Nők a Balatonért Egyesület Ba-
laton vetélkedője, Mozaik Kiadó tantárgyi verse-
nye, Apáczai Kiadó tantárgyi versenye, Bakony – 
Balaton Geopark Földtani vetélkedője, Csalán 
Egyesület Klímaőrjárat vetélkedője, Egry Szakkö-
zépiskola Természettudományos versenye.  

- Képzőművészet: országos gyermek képző- és 
iparművészeti pályázat, „Szivárvány” nemzetközi 

gyermek képző- és iparművészeti pályázat (Zán-
ka), Balatonfüredi Rendőrkapitányság „Közlekedj 
biztonságosan” rajzpályázat, Múzeum gyermek 
rajzpályázata, (évente más-más tematikus képző-
művészeti pályázat, lovas, természetvédelem, 
stb.), Laczkó Dezső Múzeum rajzpályázata.  

- Testnevelés: atlétika, kispályás labdarúgás, 
mezei futóverseny, asztalitenisz, kis iskolák atléti-
ka és labdarugó versenyei. 
 

*** 
 

Sport 
 

Köztársaság Kupa megyei atlétika versenyen 
elért eredményeink: 

Szeptember 29. Veszprém 
Bárány Fanni, Tóth Renáta, Karcag Kata, Nagy 
Emese  4x100 m váltó II. hely 
Bárány Fanni 100 m futásban és távolugrásban 
III. hely 
Koncz Otília 2000 m futásban IV. hely 
Szabó Rebeka távolugrásban V. hely 
A III. korcsoportos fiú kispályás focicsapatunk né-
hány negyedik osztályossal kiegészítve, a körzeti 
bajnokságban három meccset is játszott. Sajnos 
mindhármat elveszítettük, de bizakodva készülünk 
a tavaszi fordulóra. (Cseh András, Lakosi Péter, 
Tóth László, Borbély Balázs, Takács Flórián, 
Molnár Ricsi, Gerencsér Alex, Koncz Abel. (felké-
szítő tanár: Kereszturi László). 
 

*** 
 

A 2014/2015-ös tanév Párbajtőr Grand Prix első 
helyszínén (Debrecen, 2014. 10.31. 11. 02.) Si-
mon Zsófia (3.o.) az SZ-L BAU BALATON szí-
neiben törpici leány versenyszámban 33 induló 
közül ezüstérmet szerzett, amelyhez szívből gratu-
lálunk! 
 

- A Diákolimpia Körzeti fordulóján Tihanyban 
(2014. 11. 18.) 50-es hátúszásban Makkai Kristóf 
(1.o) 2. helyezést ért el, míg mellúszásban a 3. he-
lyet szerezte meg. Gratulálunk!  
 

*** 
 

A Lóczy természettudományos  
laborjában 

 

A Lóczy Lajos Gimnáziumban létrehozott új labor 
a "Természettudományos közoktatási laboratóri-
um létrehozása (Öveges Program)" című 
TÁMOP-pályázat keretében, az Európai Unió tá-
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mogatásával jött létre, több mint 300 millió fo-
rintból. 

Általános iskolás korunkban nagyon érdekes tv-
műsor színesítette délelőttjeinket. Egy idős, szem-
üveges úriember, Öveges József professzor avatott 
be bennünket a fizika rejtelmeibe a maga sajátos, 
lebilincselő stílusában, így nem meglepő számunk-
ra, hogy éppen róla nevezték el a programot. 

Az új és kitűnően felszerelt Öveges laboratóri-
um nemcsak a gimnazisták számára nyújt felbe-
csülhetetlen lehetőségeket, hanem a Balaton-
felvidék általános iskolái is tarthatnak ott órákat. 
Diákjaink a tananyaghoz kapcsolódó, érdekes kí-
sérletek elvégzése során szerzett közvetlen tapasz-
talat segítségével közelebb kerülhetnek a néhá-
nyuk által nehezen tanulható természettudomá-
nyos tantárgyakhoz. 

A Bozzay Pál általános iskola hetedik és nyol-
cadik osztályos diákjai lehetőséget kaptak arra, 
hogy természettudományos ismereteiket laborató-
riumi kísérletek segítségével tovább bővíthessék. 
A nagyszerűen felépített laboratóriuma igazán re-
mek lehetőséget biztosít a tanulók egyéni kísérle-
tező munkájának megvalósítására. Október hónap 
folyamán két alkalommal is ellátogattunk a labor-
ba. Mind a két évfolyam nagy izgalommal és el-
szántsággal várta a kísérleti napokat. A hetedike-
sek talán egy kicsit izgatottabban, hiszen ők az 
idei évtől kezdték el tanulni a fizikát, a biológiát, a 
földrajzot és a kémiát. 

A gyermekeink nagyon is tisztában vannak az-
zal, hogy a természettudományos ismereteket a 
kísérletek segítségével lehet igazán elmélyíteni. 
Végre eljött tanítványaink számára az alkalom, 
amikor is a már megismert vagy még eddig isme-
retlen eszközöket kézbe vehették, amikor is igazi 
kis felfedezőként szert tehettek az új ismeretekre. 

Október másodikán biológiai és kémiai kísérle-
teket végezhettek tanítványaink. Biológiából már 
előzetes gyűjtőmunkát is kaptak a diákok, hiszen a 
laboratóriumban minden gyermek számára biztosí-
tott volt egy-egy mikroszkóp, és ennek segítségével 
vizsgálhatták a különböző élő és élettelen dolgokat. 
Természetesen mindezt tanári irányítással, a megfe-
lelő megfigyelési szempontokat figyelembe véve 
végezték el a tanulók. Hatalmas élményt jelentett 
tanítványainknak, hogy tényleg közelről fedezhet-
ték fel és vizsgálhatták meg a légy lábát és szárnyát 
vagy egy hajszálat, egy pamutdarabot és sok egyéb 
rovart és állati szőröket. Észrevétlenül telt el a ren-
delkezésre álló kilencven perc. Nagyon fegyelme-
zetten és érdeklődően végezték el a gyerekek a fel-

adatokat. A második kilencven percben a kémia vi-
lágába csöppentek tanulóink. A gimnázium kémia 
tanárnője vezette végig a laboratóriumi munkát. 
Sok már ismerős eszközt vehettek a gyerekek a ke-
zükbe, kémcsövet, főzőpoharat, lombikokat, de 
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A tanulók nagyon élvezték a laboratóriumi 
munkát. Még ki sem léptünk a gimnázium kapu-
ján, de máris arról érdeklődtek, mikor jövünk leg-
közelebb? Meggyőződésünk, hogy kihasználva a 
gimnázium kínálta kísérleti munka lehetőségét, 
nagyobb és tartalmasabb természettudományos 
tudást adhatunk tanítványainknak. 

 

Loch Ildikó – Sánta Lajos 
 

*** 
 

Együtt a szülőkkel a kábítószer megelőzéséért 
 

A kábítószer fogyasztás kapcsán leginkább veszé-
lyeztetett fiatal korosztály érdekében a 2014/15-ös 
tanévtől a rendőrség új szolgáltatással áll a szülők, 
családok rendelkezésére. 

A program valamennyi általános- és középis-
kolában tanuló gyermek családja számára elérhe-
tő, a rendőrkapitányság szakembere szülői érte-
kezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus 
levélben nyújt tájékoztatást a kábítószer megjele-
nése, valamint az ezzel összefüggő anonim beje-
lentésekkel kapcsolatban, továbbá a büntető igaz-
ságszolgáltatást érintő kérdésekben.  

Balatonfüreden, az Arácsi Népházban, minden 
hónap utolsó szerdáján 16-18 óra között, Zánkán, a 
Művelődési Központban, minden hónap utolsó csü-
törtökén 16-18 óra között fogadóórát tart. Ezen kí-
vül minden hónap 15-én 16-18 óra között telefonon 
is lehet tőle érdeklődni a témában a 06/20 298 58 
11-es telefonszámon, vagy bármikor email-ben a 
megelozes.bfuredrk@veszprem.police.hu címen. 

 
Balatonfüredi 

Rendőrkapitányság 
 

*** 
 
FALUHÁZ -  
    EGYESÜLETI ÉLET 
 

Rovatvezető: Kocsis Szilvia 
 

Hírek a Faluházból 
 
Egy kicsit vissza kell, hogy tekintsünk, hiszen 
utolsó számunk a Borhét előtt jelent meg. 
 

Idén Balatonfüredez igazodva sikerült egy héttel 
elcsúsztatnunk a Zánkai Halásznapok és Borhe-
tek kezdési időpontját, így talán egy kicsit a fő-
szezonba csúsztunk. 

Kiváló művészek érkeztek Zánkára, nem beszélve 
a helyi kulturális csoportokról. 
 

2014-ben a Zánkai Borhét színpadán szerepel-
tek:  
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar, a Vo-
nyarcvashegyi Mazsorettek, a Balatonvin Borlo-
vagrend, a Magyar Tenger Népdalkör, a Pódi-
um Színház, a Rulett Zenekar, az Intermezzo 
Latin Club Zenekar, a Retro Voice Zenekar, a 
Serica Zenekar, a Magyar Tenger Táncegyüttes, 
a Na-ná Együttes, Wolf Kati, a Dinamit Együt-
tes, a Csopak Táncegyüttes, a Tördemic Nép-
táncegyüttes, a Bokafogó Néptáncegyüttes, Se-
bestyén Ivett, a Zánkai Akrobatikus Tánccso-
port, a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió, a 
ZAM, vagyis a Zánkai Amatőrök Tánccsoport-
ja, a Winner Versenytánc Egyesület, az Adrena-
lin Zenekar, a Zánkai Nevesincs Színjátszókör, 
Straub Dezső, Auth Csilla, a Frisson Zenekar, 
de nem maradhatott el az Éjszakai Borbátorság 
Próba és a Tudományos Borkóstoló sem. A fel-
vonuláson nagy szerepet töltöttek be a Rozmaring 
Lovasudvar lovasai Bábel Feri vezetésével.  
 

A Zánkai Halásznapok és Borhetek rendezvény 
keretében a finom Nivegy-völgyi borokat a Cse-
Ki Borpince, a Dobosi Pincészet, a Horváth 
Pince, a Kőróka Pince, a Lídia Borház és a So-
ma Borpince kínálta. 
 

Idén sajnos nem volt szerencsénk az időjárással, 
így a rossz idő miatt elmaradt a Gyermek 
Strandparti és a Szezonzáró Strandparti is, hi-
szen egyfolytában esett az eső. 
 
Nagyszabású ünnepségre került sor augusztus 20-
án, Zánka 850. évfordulóján. Sajnos az idő itt is 
megviccelt bennünket, így a Faluháznál felállított 
rendezvénysátorban csak a vacsorát tudtuk lebo-
nyolítani, az ünnepi műsorra a nagyteremben ke-
rült sor. A rendezvényt Filep Miklós Polgármes-
ter Úr nyitotta meg, majd elismerő szavakkal 
szólt Zánka lakóihoz Dr. Kontrát Károly a Bel-
ügyminisztérium parlamenti államtitkára, or-
szággyűlési képviselő.  
A műsor folyamán Péringer Miklós a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat nevében köszöntötte 
a megjelenteket, majd a Veszprém Megyei Levél-
tár igazgatóhelyettese, Márkusné Vörös Haj-
nalka mutatta be a 850. évfordulóra megjelent 
Zánkai Értéktárat. 
A rendezvényre a Zánkai Színjátszókör tagjai 
korhű ruhákba öltözve kísérték be díszvendégein-
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ket a helyükre, majd megkezdődött az ünnepi mű-
sor. Színpadra léptek a Bozzay Pál Általános Is-
kola diákjai, a zánkai ovisok közül Filep Lili és 
Simon Julcsi mesélte el Vackor történetét, majd a 
Magyar Tenger Táncegyüttes, a Bokafogó Nép-
táncegyüttes, a Magyar Tenger Népdalkör és 
végül a Na-ná Együttes adta elő ünnepi dalát. Kí-
sérőprogramként megtekinthettük a Zánka múltja 
és jelene kiállítást, mely az Életmód Klub, a 
Kertbarát Kör, a Honismereti Kör és a Faluház 
gyűjteményéből készült. Mindeközben az Ősziró-
zsa Nyugdíjas Klub szorgosan főzte a vacsorát 
Dél Jenő vezetésével, melyre mindenki meghívást 
kapott. A rendezvényt a Veszprém Verbunk Népi 
Koncertzenekar alkalomhoz illő koncertje zárta 
késő este. 
 

*** 
 

Kiállítások a Nőklub szervezésében,  
Zánka fennállásának 850. évfordulója  

alkalmából 
 

Augusztus 20-án ünnepeltük Zánka fennállásának 
850. évfordulóját. A méltó, sikeres ünnepléshez a 
Nőklub is hozzájárult. Kiállítást szerveztünk „ké-
szítsük el Zánka zászlaját illetve Zánka címerét 
különféle technikákkal, ki-ki életkora és tudása 
szerint”. Jóleső érzés volt az ünnepnapon gyö-
nyörködni a sok szép munkában.  
Az alkotók névsora, ovisok: Antal Klaudia, Bá-
csi Nóra, Berlinszki Ákos, Endresz Vivien, Fi-
lep Lili, Gál Bálint, Keller Bence, Lengyel Bar-
nabás, Lengyel Jázmin, Simon Júlia. Ők a Szi-
várvány csoport tagjai, Jelinek Katalin és Mol-
nár Lászlóné Juli néni vezetésével.  
Iskolások: Bárány Fanni, Borbély Balázs, 
Harmath Dzenifer, Gál Szintia, Koncz Ábel, 
Koncz Ottilia, Kovács Tibor, Morvai Tamás, 
Pál Kata, Sibak Szamóca Vivien, Strobl Eszter, 
Strobl Kornél, Szűcs Olivér, Vasáros Bálint, 
Végh Zsombor. Felkészítő tanár Bene Kinga.  
A felnőttek különféle kategóriában mutatkoztak 
be: Bácsi Attiláné, Fazekas Jánosné, Herczegh 
Zsuzsanna, Horváth Zsófia, Kocsis Ervinné, 
Kruczler Gézáné, Marosszékyné Csósza Mária, 
Móró Tamás és Móróné Szalai Lídia, Németh 
Albertné, Szabó Hortenzia, Varga Józsefné, 
Vígh Csilla.  

Idén ősszel a mi klubunk szintén részt vállalt a 
szüreti felvonuláshoz kapcsolódó helyszínek ki-
alakításában, ugyanúgy, mint tavaly a Pizzéria 
melletti parkolóban. Idei téma az ivó volt, így a 
miénk is. Akik a török-magyar korcsmát össze-
hozták: Erősné Éva, Kruczlerné Erzsi, 
Marosszékyné Mari, Némethné Irmus, 
Szajkiné Klári, Takácsné Anna, Vargáné Ma-
rika. Köszönjük Takács Bandi és Varga Jóska 
hathatós segítségét.  
A Faluházban a vitrin gondozása a mi „tisztünk”. 
Immáron most ősszel a 4. kiállítást rendeztük be 
„Mesevilág őszi hangulatban” címmel. A szorgos 
asszonyok voltak: Vargáné Marika, Sólyom Olgi, 
Tóthné Irma, Marosszékyné Mari, Kruczlerné 
Erzsi. Köszönjük Bácsi Niki odaadó segítségét, 
valamint Stróbl Eszti ügyes munkáját a bábok el-
készítésében.  
 

Marosszékyné Csósza Mária 
 
*** 

 
Szeptember 6-án nyílt meg a Faluházban a Folt 
Út a Káli-medencében – Foltvarró kiállítás, me-
lyen igazán gyönyörű munkákat láthattunk. Idén a 
Balatonszepezdi Foltvarró Csoport, a Kővágó-
örsi Kézimunka Kör és a Nivegy-völgyi Folt-
varrók közös kiállítása volt látható szeptember 
20-áig. 
 
Október 2-án ünnepi műsor várta a nyugdíjaso-
kat, a már hagyományosnak mondató Idősek 
Napján. Filep Miklós Polgármester Úr kedves 
szavakkal köszöntötte a megjelenteket, majd az 
ünnepi műsor keretében szerepeltek az ovisok és 
az iskolások, ezek után pedig egy nosztalgia mű-
sorral kedveskedtünk az idősebbeknek. Finom ré-
tes, pogácsa, üdítő és bor társult a jó hangulathoz. 
 

*** 
 

Könyvtár 
 
2014. október 14-én, 17 órakor a zánkai könyvtár-
ban Nyáry Krisztián: Így szerettek ők című köny-
ve alapján „A szerelem arcai” című zenés, iro-
dalmi előadásra vártuk a közönséget. 
A közreműködő művészek, Scheer Lívia és 
Szkórits-Tala Gábor örömmel készülődtek a ká-
véházi hangulatot idéző meghitt előadóteremben. 
A kis gyertyákkal, lámpával kiegészítve, 
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kedves félhomályban, zenével kezdődött az elő-
adás. A közönség lelkes tapsával kísérve hangzot-
tak el ismert dallamok, és érdekes történetek jeles 
magyar íróinkról. A zeneileg kiemelkedően szín-
vonalas programot nagy érdeklődéssel, figyelem-
mel hallgatta a lelkes közönség. A művészeket a 
program végén többször is visszatapsolták. 

 
Pálffyné Szabó Ida 

könyvtáros 
 
Október 22-én délután megemlékezést tartottunk 
a Faluházban az Október 23-ai forradalom em-
lékére. Idén a megszokottól eltérően a „Magyar-
ország lángokban” című film került levetítésre, 
melyen keresztül mindenki megérthette, mi is tör-
tént hazánkban ezen a napon. 
 

Október 24-én megkezdődött az idei Szüreti 
Mulatság. Az idő most sem volt kegyes hozzánk, 
így a felvonulást csak virtuálisan tartottuk meg 
a Faluház színpadán. 
Sajnos a lovasok és a zászlóforgatók így kima-
radtak a műsorból, de most már legalább tudjuk, 
hogy kár idegeskedni az idő miatt, hiszen remekül 
sikerült a rendezvény falakon belül is, és aki akar-
ta jól érezte magát. 
A képzeletbeli felvonuláson végigjártuk a klubok 
által feldíszített helyszíneket, így elsőként az ön-
kormányzatnál álltunk meg, ahol az Életmód Klub 
készült. A fellépő csoport ezen a helyszínen a Ma-
gyar Tenger Gyermek Táncegyüttes lett volna, 
így őket szólítottuk a színpadra. Tovább indultunk 
a Zizi Pizzériához, ahol a Bokafogó Néptánc-
együttes táncolt a közönségnek.  
A helyszín feldíszítéséért a Nők Klubját illeti a 
dicséret. 
3. helyszínünk a Theodóra Étterem parkolója lett 
volna, itt a Magyar Tenger Népdalkör készítette 
el a látványos megállót, és műsorral és ők készültek 
a Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők-
kel együtt, akik szép számmal érkeztek a mulatság-
ra. A gyönyörű ruhákban érkezett vendégeket a 
színpadra invitáltuk, hogy mindenki szemügyre ve-
hesse őket, majd a népdalkör következett nem min-
dennapi műsorukkal. A színpadon először boros 
nótát énekeltek, majd egy temperamentumos szám 
hallatán kivetkőztek önmagukból, és átalakultak 
Pom-Pon Lányokká. A táncot fergeteges tapsvi-
har kísérte végig. Utolsó helyszínünk a focipálya 
volt, de mivel az égiek úgy döntöttek, hogy idén 
csak képzeletben vonuljunk, hát kihagytuk ezt is. 

Itt a Zánkai Színjátszókör építette a fogadóteret, 
a műsort pedig az Agárdról származó Bandiéra 
Zászlóforgatók adták volna. Ez sajnos helyhiány 
miatt elmaradt, majd pótoljuk legközelebb. 
A virtuális felvonulás után végre mindenki szusz-
szanhatott egy kicsit, és megérkezett a várva várt 
vaddisznógulyás, melyet Cupi főzött nekünk 
igen nagy tudománnyal, a Polgármester úr által 
elejtett vadból.  
A finom vacsora mellé a Zánkán, és a Nivegy-
völgyben gazdálkodó borászok finom borait kós-
tolhattuk meg. 
Miután ettünk is, ittunk is következett az ünnepé-
lyes megnyitó. A Zánka-Nivegy-völgyi Borút 
Egyesület nevében Péringer Miklós köszöntötte a 
vendégeket, majd a Zánkai Színjátszókör Palotás 
tánccal nyitotta meg az estet.  
A tánc után következett a Győri Nemzeti Színház 
vidám operett műsora, mely igazán jó hangulatot 
varázsolt a teremben. De még mindig nem ért vé-
get a mulatság, hiszen Kardos Józsi egészen haj-
nali 2 óráig húzta a talpalávalót. 
 

Így zajlott hát a 2014-es Szüreti Felvonulás és 
Mulatság. 
Mindenkinek köszönjük a segítséget, aki hozzá-
járult a rendezvény lebonyolításához! 
 

Közben klubjaink élete is újra beindult, de erről 
következő számunkban számolunk be. 
További programjainkra is szeretette várunk ki-
csiket, és nagyokat, fiatalokat és idősebbeket a 
Faluházban.  
 

Böhmné Kocsis Szilvia,  
Böhm Tamás 
Zánka Faluház 

 
*** 

 
Zánkai sakkozók sikere 

 

2014. szeptember 19-21-én Jászai Mari szülőfa-
lujában, a Komárom-Esztergom megyei Ász-
áron rendezték a II. Magyar Sakkvilág Kupát, 
amelyet a 2000 fő alatti települések megyénkén-
ti első számú csapatai részére írtak ki. Ezúttal az 
egész Kárpát-medence magyar településeinek 4 
fős csapatait is várták a 9 fordulós, 2 x 20 perces 
játékidejű mérkőzésekből álló országos döntőre. 
Összesen 22 csapat mérte össze tudását, közülük 
2 Székelyföldről, 1-1 Partiumból és Felvidékről 
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kedves félhomályban, zenével kezdődött az elő-
adás. A közönség lelkes tapsával kísérve hangzot-
tak el ismert dallamok, és érdekes történetek jeles 
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Pálffyné Szabó Ida 

könyvtáros 
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érkezett. Az izgalmas versenyen a Szabó Ben-
jámin, Bárczay Sándor, Horváth Lajos, Kiss 
Gergely alkotta Zánka együttese képviselte 
Veszprém megyét, és végül – a tavalyihoz ha-
sonlóan – a házigazda Ászár és a Debrecen szí-
neiben versenyző sakkozókból álló partiumi 
Monospetri együttese mögött a bronzérmet sze-
rezték meg. Szabó Benjámin a legjobb ifjúsági 
versenyzőnek járó különdíjat is elnyerte, annál 
is inkább, mert 9 mérkőzésből 7,5 pontot szer-
zett az első táblán és egyedül ő győzte le a fél 
ponttal őt kielőző tábladíjas Frink Ferenc mes-
tert. 

A versenyt színvonalas szabadidős progra-
mok kísérték, amelyekből a legfelemelőbb a 
templom és az iskola közötti téren közelmúltban 
felavatott nagyon szép Nemzeti Összetartozás 
Emlékművének közös megkoszorúzása volt. 
 

T. Horváth Lajos 
 

*** 
 

 
 

Helytörténet- 
             honismeret 
 

 
 

Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet 
 

Jön a vihar! 
 

Álmatlanul fekszem éjszaka. Manapság azt 
mondjuk, itt a front, régebben: itt a vihar. Az 
ablak felé nézek és látom, hogy őrült gyorsaság-
gal villog a túlsó parton a sárga lámpa, tudatva 
mindenkivel, hogy vihar van és lesz, ha nem 
vette volna észre a süvítő szélből, a száguldó, 
fekete felhőkből, az időnkénti közelebbi-
távolabbi villámlásból, dörgésből. 

80 év viharral kapcsolatos emlékeiből idézek 
fel magamban néhányat. Bizony a balatoni vihar 
nem gyerekjáték. Kevés dologtól féltettek min-
ket kisgyerek korunkban, ezek egyike a vihar 
volt. Nagyanyám egyébként igen bátor asszony 
volt, nem rémült meg még attól sem, hogy a há-
ború alatt oldalba lőtték egy gránáttal a házun-
kat, egyedül a vihartól rettegett, amit nyilván 
befolyásolt, hogy hosszú ideig az alföldön élt, 

ahol egyáltalán nem volt ritka a halálos villám-
csapás, a villám okozta tűz. Ha kitört a vihar, az 
otthon levőket igyekezett az ablaktól távol a 
szoba közepére terelni és még a nagy férfieser-
nyőt is kinyitotta, hátha az segít elterelni az 
odacsapó ménkűt. A távollevőkért imádkozott 
és iszonyúan aggódott. Mi gyerekek persze a 
háta mögött megmosolyogtuk, élveztük az égi 
tűzijátékot, és mondtuk, hogy az angyalkák 
szent Péterrel kugliznak. 

No de honnan tudtuk ezelőtt 70-75 évvel, 
hogy vihar jön. Egyszerűen körülnéztünk. Érez-
tük a fülledt, nyomott időt, láttuk, hogy az ég 
alja elfeketedett, legtöbbször a csicsói völgy, 
ritkábban a Bálint-hegy, olykor délről, a túlsó 
part felől, még ritkábban keletről. Ilyenkor aki 
otthon volt, a  tyúkokat, malacot az ólba terelte, 
ablakot-ajtót becsukta, ha a Balatonon voltunk, 
siettünk kifelé legalább a sekély vízbe, de ha el-
értük, a partra.  Még most is előttem van, mikor 
úgy álltunk, hogy végig láttunk a mostani Rákó-
czi úton: a vihar előtti szélcsendben egy szer 
csak hatalmas porfelhő-görgeteg szaladt le a ví-
zig, ahol a hirtelen támadt vad szél rögtön fel-
kavarta egy csíkban a vizet, hordta az alig átlát-
szó, sűrű vízpárát, majd egész rövid idő múlva a 
víz egész szélességére lecsapott a vihar. Ilyen 
vihar ellen tehetetlen mindenki. A sűrű vízpárá-
ban nem lehet lélegezni, az erős széllel nem le-
het szembeszállni. 

Egyszer nálunk pár évvel idősebb barátunk, 
Prokopp Sanyi, békésen ladikázott egy szál eve-
zővel, mikor lecsapott a vihar. A parton álló két-
ségbeesett családja szeme láttára fogta magát és 
nagyon bölcsen a csónak fenekére ülve egyene-
sen átlapátolta magát a somogyi partra. Ott egy 
idő múlva a kissé csillapodó szélben szerencsé-
jére indult egy átkelő hajó, ami a karórájáért 
(mivel egy szál fürdőnadrágon kívül más érték 
nem volt nála) áthozta Badacsonyba. Hát ez bi-
zony elég drága útiköltség volt! Jó sportoló volt 
a gyerek, a 20 km-t részben gyalog, részben fut-
va tette meg, így pár óra múlva ismét itthon volt 
megkönnyebbült családja körében. Ez a történet, 
bizony a mai mobiltelefonos, szervezett mentős 
időkben egy kissé (de nem nagyon!) könnye-
debben zajlott volna. 

Egyszer barátnőmékkel néztünk Balatonfü- 
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reden egy vitorlásversenyt. A nádas szélén a 
stégen ültünk, mi nem láttuk a hátulról közeledő 
vihart. Alig fúvó szellő borzolta a vizet. A hajók 
alig vánszorogtak. Egyszer látjuk, hogy az élen 
lévő, tapasztalt versenyzők feladják a versenyt. 
Lehúzzák a vitorlákat és a hajó legfenekére hú-
zódnak. A következő percben lecsapott a vihar, 
a többi vitorlás egyszerre elfeküdt, a kapitány és 
a mancsaft beborult a vízbe, kapaszkodott, egy-
mást mentette, ahogy tudták. Szerencsére a 
vízimentők hivatásuk magaslatán álltak, hajóval, 
motorossal bőven álltak készenlétben (nem sok-
kal előtte volt Füreden az elsüllyedt hajó tragé-
diája): tragédia nem történt, sorban húzgálták ki 
a vízből először az embereket, aztán a felborult 
vitorlásokat, végül a sorukra békésen a hajókban 
váró utasaikkal az időben leszerelt vitorlásokat. 
A vihar erősségére jellemző, hogy hazafelé bi-
ciklimet három kidőlt jegenyefán is át kellett 
cipelnem, emelnem Füred és Tihany között az 
országúton.  

A vízen dolgozókat, hajósokat, halászokat, 
jégen a két part között közlekedőket természete-
sen jobban fenyegette a vihar. Hogy csak két 
ilyen példát említsek, mikor építészeti, kőbe vé-
sett kegyeleti nyoma is maradt a végzetes vihar-
nak: Balatongyöröknél a Szent Mihály kápolna 
(bár itt a halászok nagyobb része megmenekült, 
de hatan meghaltak) és az udvarii temető szív 
alakú sírkövei az elpusztult halászlány emléké-
re. 

Mindeddig csak arról volt szó, hogy lehetett 
helyi tapasztalatokra támaszkodni. A legrégebbi 
közösségi figyelmeztetés a harangozás volt. A 
harangok jelentős részén ez a felirat állt: „Hí-
vom az élőket, elsiratom a megholtakat, megtö-
röm a villámok erejét”. A mennydörgéssel vi-
tatkozó, félrevert harang volt az első viharjelzés 
tudtommal. 

A hivatalos viharjelzés 80 éves. Ezt a siófoki 
obszervatórium szervezte. Kezdetben 15 riasztó 
állomás volt, viharágyúval és jelző kosárral. Ez 
utóbbi egy magas árbócrúdon fel-le húzható ko-
sárfonásos technikával, fűzfavesszőből font 
nagy, emlékezetem szerint kb. 1 méter átmérőjű 
vörös gömb volt. Vihar-riasztáskor felhúzták a 
kosarat és elsütötték az ágyút. Sajnos nem túl 
messze látszott a kosár, de így is messze több 

volt az előző semminél. A háborúban a hadi 
események alatt szünetelt a viharjelzés, majd 
1951-ben rakétás jelzésre tértek át, sárga és vö-
rös fokozattal. Előnye volt, hogy a hangra felfi-
gyeltünk és a fokozatokat is láthattuk, hátránya, 
hogy mindez csak nagyon rövid ideig volt látha-
tó-hallható. 

80 év alatt sokat változtak a védekezés szabá-
lyai, eszközei. Egyre jobban védték a vízen já-
rók és fürdőzők biztonságát. Szerencsére nem-
csak szabályok, hanem hivatásuk magaslatán 
álló vízi mentők és rendőrök is egyre inkább vi-
gyáznak ránk.  

Hol van már az az idő, mikor az idősebbek 
óvatosan a nádas közelében Viriusztól a Cseme-
tekertig úszkáltak, míg mi tinédzserek, úszva 
elindultunk Somogy felé, majd fél- háromne-
gyed óra múlva megfordultunk és változatlanul 
vídám hancúrozás, csevegés között gyönyörköd-
tünk a zalai partban, drukkolva, hogy az „ebéd-
vonat” megérkezése előtt kiérjünk, mert ez volt 
a családi szabály. 

Ahogy növekedett az idegenforgalom, úgy 
szigorodtak a szabályok, hiszen egyre több, a 
helyi időjárást és a veszélyeket nem ismerő für-
dőző, csónakázó, vitorlázó jött a tóhoz. Volt idő, 
mikor az egypárevezős, „dióhéj csónakhoz” is 
vizi jártassági vizsgát kellett tenni, volt, amikor 
a strandi bójánál fél méterrel sem engedtek bel-
jebb menni. Most már természetesen nem isme-
rem a szabályokat, korom és egészségi állapo-
tom miatt nincs rá szükségem. Arra azért még 
kíváncsi vagyok, kell-e még az evezős csónak-
ban fáklyát tartani, amivel életveszély esetén 
jelzünk. Nehezen tudtam elképzelni, hogy mi-
közben éppen fuldoklom, óvatosan és szabályo-
san szétnyitom a fáklyát és fél kézzel a víz fölé 
tartom. Soha nem próbáltam ki, mivel a fáklya 
akkori pénzértékben bizony drága volt. No de 
legalább ott volt a csónakban és vigyázott ránk. 

Javaslom, hogy kérjünk fel illetékes szakem-
bert, hogy a Zánkai Híradó tavaszi vagy nyár 
eleji számában a jelenlegi viharjelzésről és a 
követendő szabályokról pontosan tájékoztassa 
az olvasókat, ez jóval hasznosabb lenne, mint ez 
az én figyelemfelkeltő, de nyolcvan éves 
noszalgiázásom. 
 

Taródyné dr. Okályi Erzsébet  
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sett kegyeleti nyoma is maradt a végzetes vihar-
nak: Balatongyöröknél a Szent Mihály kápolna 
(bár itt a halászok nagyobb része megmenekült, 
de hatan meghaltak) és az udvarii temető szív 
alakú sírkövei az elpusztult halászlány emléké-
re. 

Mindeddig csak arról volt szó, hogy lehetett 
helyi tapasztalatokra támaszkodni. A legrégebbi 
közösségi figyelmeztetés a harangozás volt. A 
harangok jelentős részén ez a felirat állt: „Hí-
vom az élőket, elsiratom a megholtakat, megtö-
röm a villámok erejét”. A mennydörgéssel vi-
tatkozó, félrevert harang volt az első viharjelzés 
tudtommal. 

A hivatalos viharjelzés 80 éves. Ezt a siófoki 
obszervatórium szervezte. Kezdetben 15 riasztó 
állomás volt, viharágyúval és jelző kosárral. Ez 
utóbbi egy magas árbócrúdon fel-le húzható ko-
sárfonásos technikával, fűzfavesszőből font 
nagy, emlékezetem szerint kb. 1 méter átmérőjű 
vörös gömb volt. Vihar-riasztáskor felhúzták a 
kosarat és elsütötték az ágyút. Sajnos nem túl 
messze látszott a kosár, de így is messze több 

volt az előző semminél. A háborúban a hadi 
események alatt szünetelt a viharjelzés, majd 
1951-ben rakétás jelzésre tértek át, sárga és vö-
rös fokozattal. Előnye volt, hogy a hangra felfi-
gyeltünk és a fokozatokat is láthattuk, hátránya, 
hogy mindez csak nagyon rövid ideig volt látha-
tó-hallható. 

80 év alatt sokat változtak a védekezés szabá-
lyai, eszközei. Egyre jobban védték a vízen já-
rók és fürdőzők biztonságát. Szerencsére nem-
csak szabályok, hanem hivatásuk magaslatán 
álló vízi mentők és rendőrök is egyre inkább vi-
gyáznak ránk.  

Hol van már az az idő, mikor az idősebbek 
óvatosan a nádas közelében Viriusztól a Cseme-
tekertig úszkáltak, míg mi tinédzserek, úszva 
elindultunk Somogy felé, majd fél- háromne-
gyed óra múlva megfordultunk és változatlanul 
vídám hancúrozás, csevegés között gyönyörköd-
tünk a zalai partban, drukkolva, hogy az „ebéd-
vonat” megérkezése előtt kiérjünk, mert ez volt 
a családi szabály. 

Ahogy növekedett az idegenforgalom, úgy 
szigorodtak a szabályok, hiszen egyre több, a 
helyi időjárást és a veszélyeket nem ismerő für-
dőző, csónakázó, vitorlázó jött a tóhoz. Volt idő, 
mikor az egypárevezős, „dióhéj csónakhoz” is 
vizi jártassági vizsgát kellett tenni, volt, amikor 
a strandi bójánál fél méterrel sem engedtek bel-
jebb menni. Most már természetesen nem isme-
rem a szabályokat, korom és egészségi állapo-
tom miatt nincs rá szükségem. Arra azért még 
kíváncsi vagyok, kell-e még az evezős csónak-
ban fáklyát tartani, amivel életveszély esetén 
jelzünk. Nehezen tudtam elképzelni, hogy mi-
közben éppen fuldoklom, óvatosan és szabályo-
san szétnyitom a fáklyát és fél kézzel a víz fölé 
tartom. Soha nem próbáltam ki, mivel a fáklya 
akkori pénzértékben bizony drága volt. No de 
legalább ott volt a csónakban és vigyázott ránk. 

Javaslom, hogy kérjünk fel illetékes szakem-
bert, hogy a Zánkai Híradó tavaszi vagy nyár 
eleji számában a jelenlegi viharjelzésről és a 
követendő szabályokról pontosan tájékoztassa 
az olvasókat, ez jóval hasznosabb lenne, mint ez 
az én figyelemfelkeltő, de nyolcvan éves 
noszalgiázásom. 
 

Taródyné dr. Okályi Erzsébet  
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Harangszó 
 

Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 
 
Vasárnapi istentiszteleti rend falunkban: evan-
gélikus 1/2 9, református 11 óra, katolikus ½ 
10. Balatonszepezden szombatonként este 5 
órakor, Révfülöpön vasárnaponként 11 órakor 
van szentmise. Az iskolában a tanévvel egy idő-
ben megkezdődött a felekezetek szerinti hitokta-
tás is.  
Anyakönyvi hírek - akik eltávoztak 
Török István (58), ifj. Herzceg Károly (35), 
Tóth Sándor (58). A temetői lélekharang most 
őket kísérte utolsó útjukra, értük szólt az ima. 
Nyugodjanak békében!  
Akik érkeztek: 
Két gyermek érkezett, akiket nagy szeretettel 
köszöntünk kedves szüleikkel együtt: Rakics 
Mirát – Ajka, 2014. 07. 30 – Rakics Zoltán és 
Hosszú Nikolett kislányát és Boros – Szuper 
Leventét – Keszthely, 2014. 08. 04. – Boros 
István és Boros-Szuper Szilvia kisfiát.  

 
Keresztszentelés 

 

Nagy szeretettel köszöntöm a történelmi 
egyházak lelkészeit, Gelencsér Ferenc urat, 
polgármester urat, jegyző asszonyt és az 
ünnepségen megjelenteket. A temetőbe járók 
biztosan észrevették, hogy elkészültek az urnás 
temetkezési helyek, az emlékfasor előtt az 
elkorhadt fejfákat új műkő kereszt váltotta fel, 
és a ravatalozó mellett felállításra került a 
Mindenki Keresztje. Ezekről a fejlesztésekről 
szeretnék egy pár szóban emlékezni. Az elmúlt 
években egyre többen választották az urnás 
temetkezést. Az urnákat hagyományosan, sírba 
temették el, mivel nem voltak erre a célra 
kialakított temetkezési helyek. Ezért a község 
képviselőtestülete úgy döntött, hogy urnás 
temetkezési helyeket alakít ki a temetőben. A 
munkával a legjobb ajánlatot tevő Gelencsér 
Ferenc diszeli kőfaragót bízták meg. A 
temetkezési helyek a nyár elejére elkészültek.  

A kivitelező látta, hogy az újonnan kialakított 
sírhelyek fölött lévő I. világháborús emlékfasor 
fejfái elkorhadtak. Felajánlotta, hogy ezeket új 

műkőre cseréli, viszonzásul, amiért az 
önkormányzat megbízott benne és ővele 
készítette el ezt a beruházást. A vállalkozónak 
szívügye a világháborús sírok gondozása, sokat 
mesélt róla. Beszélgetésünk során szóba került, 
hogy milyen sok embert temettek el 
lakóhelyüktől távol, messze a hozzátartozóiktól, 
a háborúk, vagy más tragikus események miatt. 
Említette, hogy sok temetőben van Mindenki 
Keresztje, ahol a hozzátartozók felekezeti 
hovatartozás nélkül emlékezhetnek messze 
földön nyugvó szeretteikről. 

Feri bácsi felajánlotta, hogy készít egy ilyen 
keresztet a község temetőjébe. A felajánlást 
meghatottan fogadtuk el. Hamarosan el-
kezdődtek a munkák. Az alapot az önkor-
mányzat dolgozói ásták, az önkormányzat 
vásárolta a corpust és a Szűz Mária szobrot, és a 
kereszt szállítási költségeit fizette. A többi 
munkát a vállalkozó vállalta magára. Az 
emlékmű elkészült, szép környezetben várja az 
emlékezni vágyókat, itt mindenki emlékezhet 
távolban eltemetett szeretteiről, a fellobbanó 
gyertya lángja mellett. A kereszt egy jelkép, azt 
üzeni nekünk, hogy Jézus Krisztust is keresztre 
feszítették, hogy így vezessen az örök életre 
minket. Pál apostol a korinthusiakhoz írt első 
levelében a következőket mondja: a kereszt 
hirdetése oktalanság azoknak, akik elvesznek, 
de nekünk, akik üdvözülünk Isten ereje.  

A képviselőtestület és a község lakossága 
nevében szeretném megköszönni Gelencsér 
Ferencnek a nagylelkű felajánlását, magam 
részéről Pál apostol ismert szavait szeretném 
tolmácsolni „a nagylelkű adakozót szereti az 
Isten”. Kérem Isten áldását további munkájára 
és életére. Megkérem a plébános urat és a 
lelkész urakat szenteljék fel az emlékhelyet. 
 

Sólyom Gyula falugondnok beszéde a kereszt-
avatás alkalmával (2014. 10. 04.) 
 
 
Felelős szerkesztő: T. Horváth Lajos Tel.: 06/30/835-
1470*Felelős kiadó: Lukács Ágnes jegyző*Kiadja: Zánka Ön-
kormányzata*Szerkesztő bizottság címe: Zánka Faluház, 8251 
Zánka, Rákóczi u.32. Tel.: 87/468-482*Zánka Üdülőgazdák  
Egyesülete 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 10. Tel.: 06-30-
937-3172, e-mail: pista.basa@gmail.hu*Készült: 650 példány-
ban a zánkai Klepeisz Kft-ben. Felelős vezető: Klepeisz Zoltán 
Telefon: 06/70/424-0010, e-mail: zoltan@klepeisz.hu
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DR. SZABÓ DEZSŐ (1933-2014) 
 

Dr. Szabó Dezső Főorvos Úr 2014. november 1-én elhunyt. Főorvos Úr 
                                          1933. 02.10-én született Balatonlellén. Általános, és középiskola elvégzése után,  
                                          1957-ben a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett, majd az  
                                          Egyetem 1. sz. Gyermekklinikáján, mint orvos gyakornok kezdte pályáját. Ezt az  
                                          ígéretesnek induló tudományos pályát váltotta fel, 1959-ben a köveskáli, majd  
                                         1965-ben a zánkai körzeti orvosi állással. 
                                          Doktor Úr Zánka, Balatonszepezd, Tagyon, Szentantalfa, Balatoncsicsó, Szent-  
                                          jakabfa, Óbudavár községek körzeti háziorvosaként, a 7 település 2100 állandó lakó-  
                                          jának, és több ezernyi üdülőnek biztosította a folyamatos és szakszerű ellátást. 
Nyugdíjba vonulása után, éveken keresztül még az évnek jelentős részében helyettesítette akkori háziorvosunkat. 
A rendszerváltást követően Zánka első demokratikus választott Polgármestere volt. Polgármestersége alatt 
épült Zánka új általános iskolája, a szennyvízcsatorna hálózat jelentős részre. 
Halálát Lilla néni, gyermekei és unokái, a család további tagjai, és természetesen több ezer betege, tisztelői, 
barátai gyászolják. 
Ennyi a hivatalos nekrológ, de mennyivel több van az előző száraz sorok, az eltelt 81 év mögött. Azon kevesek 
közé tartozhattam, akit Főorvos Úr barátjának tartott, nevezett, és tettem ezt természetesen én is. Kapcsolatunk 
1982-ben kezdődött. Először orvos- beteg kapcsolat volt. Családomat, engem kezelt rendkívüli precizitással, és –
komoly eszközök, felszereltség nélkül- pontos, szakorvosi, kórházi intézetek rendkívüli szakmai elismerését 
kivívó precizitással. Soha nem felejtem el, amikor pengő szívhangot, agyhártya gyulladást, vakbelet (ezeket 
közvetlen környezetemben) diagnosztizált sztetoszkóppal, tapintással, tüneti megállapításokkal. Kórházi 
szakorvosok hitetlenkedtek, a spártai körülmények között dolgozó „falusi körorvos” megfellebbezhetetlen 
diagnózisán. Hányszor találkoztam vele hajnalban, éjszaka, amikor kis Trabantjával, Opel Corsájával, majd 
Golfjával – a gépkocsik természetesen mennyezetig pakolva orvosi eszközökkel, ambuláns ellátáshoz szükséges 
gyógyszerekkel, berendezésekkel - előrehajolva hajtott, gondolkodva, beosztva, szervezve éjszakai, nappali 
szolgálatát. Nála nem volt ügyelet, ügyeleti díj, készenléti idő, félretett vagy fel nem vett telefon. Egész életében 
készenlétben volt, és azonnal ugrott, indult, vagy ha az időjárás miatt egyedül nem tudott, vittük traktorral, 
hóekével a betegekhez. Hivatásnak, szolgálatnak tekintette munkáját. Nagy tudása, és racionalitása mellett, 
meglepve hallgattam Őt, egyszer a különböző kínai horoszkópok ismeretéről, a különböző jegyekben született 
emberek tulajdonságait értékelő eszmefuttatását. Lenyűgöző volt szakmai, és általános műveltsége. 1994. évi 
választásokra készülve, egy „csapatba” kerültem vele. Élvezet volt hallgatni esélylatolgatását, kombinációs 
készségét és valljuk be néha „konspirációs” (igaz, jóindulatú) készségét. 
1994-ben időlegesen visszavonult a politikai élettől. Úgy gondolom méltatlanul. Az ezt követő időszakban sok 
baráti beszélgetésünk, kellemesen (Sólyom Gyuszival, és közös barátainkkal) elköltött ebéd, vacsora, és főleg 
az azt követő sziporkázó, humoros beszélgetés tette emlékezetessé találkozásainkat. Rendkívüli humora, 
politikai éleslátása, szinte megfellebbezhetetlen véleménye volt. Sokszor kértem véleményét egy-egy konkrét 
döntésem előtt. Ha támogatta, egyetértett vele, lelkes volt, tűzbe jött, mondta nagyon jó, nagyon jó. Amivel 
nem értett egyet, nem mondta. Félrehajtotta fejét, felhúzta szemöldökét, félrehúzta száját, és csak annyit 
mondott, nem tudom, talán gondold át még egyszer. Számtalan körülményt, adottságot, háttér információt 
értékelt, vetett össze. Fantasztikus stratéga, jó értelemben vett „nagy játékos volt”, politikában, sakkban, 
kártyában, az élet minden területén.  
Polgármesterként, alpolgármesterként, becsületes, tisztességében megkérdőjelezhetetlen, tiszta, józan ítéletű 
ember volt. 
Júliusban Lilla lánya kíséretében a zánkai Patikában találkoztunk. Fáradtan, megtörten ült az ott lévő széken. 
Kérdeztem tőle, hogy vagy Doktor Úr? Rezignáltan, szokott félrefordított fejtartásával válaszolt. Tudod, jól 
lennék, de ezt a fene vérnyomást nem tudom kordában tartani. Gondoltam, ha Te nem tudod kikezelni saját 
magad, más hogyan tudná. Gyenge reszkető kézzel kezet nyújtott, egymás szemébe néztünk, és talán 
mindketten éreztük, hogy közeleg a hosszú út vége. Ő biztosan tudta, hiszen nála biztosabban, pontosabban, ki 
állapíthatta volna meg a pontos diagnózist. 2-3 hónapja a családtól hallottam, hogy a veszprémi Kórházba 
került, majd rövid idő múlva Tapolcára. Lilla nénit kérdeztem, mikor látogathatom Őt meg. Azt válaszolta, 
hogy majd hívom. 
November 3-án hívott, reggel 9-kor, hogy „Dezső meghalt”. Akkor, ott, és most e sorok írása közben is, nem 
tudtam szólni többet, végigfutott, fut előttem az eltelt 33 év. Sajnos az emberi lét tragédiája, hogy 
megismételhetetlen. Doktor Úr, kedves Öreg barátom! A Te életed is az. Egyet ígérhetek, hogy soha nem 
felejtem, felejtjük el kedves, szigorú, baráti tekinteted, kézfogásodat, szavaidat. Köszönjük Főorvos Úr (Te ezt 
a megszólítást szeretted igazán) a védőoltásokat, a gondoskodást, munkádat. 
 

Filep Miklós 
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nem értett egyet, nem mondta. Félrehajtotta fejét, felhúzta szemöldökét, félrehúzta száját, és csak annyit 
mondott, nem tudom, talán gondold át még egyszer. Számtalan körülményt, adottságot, háttér információt 
értékelt, vetett össze. Fantasztikus stratéga, jó értelemben vett „nagy játékos volt”, politikában, sakkban, 
kártyában, az élet minden területén.  
Polgármesterként, alpolgármesterként, becsületes, tisztességében megkérdőjelezhetetlen, tiszta, józan ítéletű 
ember volt. 
Júliusban Lilla lánya kíséretében a zánkai Patikában találkoztunk. Fáradtan, megtörten ült az ott lévő széken. 
Kérdeztem tőle, hogy vagy Doktor Úr? Rezignáltan, szokott félrefordított fejtartásával válaszolt. Tudod, jól 
lennék, de ezt a fene vérnyomást nem tudom kordában tartani. Gondoltam, ha Te nem tudod kikezelni saját 
magad, más hogyan tudná. Gyenge reszkető kézzel kezet nyújtott, egymás szemébe néztünk, és talán 
mindketten éreztük, hogy közeleg a hosszú út vége. Ő biztosan tudta, hiszen nála biztosabban, pontosabban, ki 
állapíthatta volna meg a pontos diagnózist. 2-3 hónapja a családtól hallottam, hogy a veszprémi Kórházba 
került, majd rövid idő múlva Tapolcára. Lilla nénit kérdeztem, mikor látogathatom Őt meg. Azt válaszolta, 
hogy majd hívom. 
November 3-án hívott, reggel 9-kor, hogy „Dezső meghalt”. Akkor, ott, és most e sorok írása közben is, nem 
tudtam szólni többet, végigfutott, fut előttem az eltelt 33 év. Sajnos az emberi lét tragédiája, hogy 
megismételhetetlen. Doktor Úr, kedves Öreg barátom! A Te életed is az. Egyet ígérhetek, hogy soha nem 
felejtem, felejtjük el kedves, szigorú, baráti tekinteted, kézfogásodat, szavaidat. Köszönjük Főorvos Úr (Te ezt 
a megszólítást szeretted igazán) a védőoltásokat, a gondoskodást, munkádat. 
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