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Önkormányzati hírek
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária

Zánka Község Önkormányzatának
2014. december 11. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A képviselőtestület rendeletet alkotott Zánka
Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról. Az SZMSZ-be
bekerül a Helyi Értéktár Bizottság is.
- A temető rendjéről és a temetkezésről szóló
önkormányzati rendeletet felülvizsgálták, és azt
hatályában változatlan tartalommal továbbra is
fenntartják.
- A Zánka Község Önkormányzata képviselőtestületi ülésén úgy határozott, hogy vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: 2014. október 22-én lezúduló nagymennyiségű csapadék a belterületi utakat megrongálta. Helyei: 8251 Zánka Mókus utca 270
hrsz.,Tölgyfa utca 287 hrsz., Árnyas utca 250 hrsz.,
Akácfa utca 308/9 hrsz., Naplemente utca 1054/8
hrsz. A testület felhatalmazta a polgármestert az
igénybejelentés benyújtására
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi Munkaterv
tervezetét az alábbi kiegészítésekkel:
- 2015. január 23-i ülésre - Polgármesteri Hivatal
belső berendezéséről megbeszélés, egyeztetés; Iskola
utca rendbetétele, parkosítás 2015. február 20-i
ülésre
- A Rákóczi út és a 71-es útkereszteződés területének rendezésére javaslat;
- 2015. március 20-i ülésre Strandbejárás;
- 2015. április 17-i ülésre HÉSZ áttekintése,
- ABC melletti terület fejlesztése;
- 2015. decemberi ülésre a Helyi Értéktár Bizottság beszámolója;
Zánka Község Önkormányzata 2015. évi
MUNKATERVE
(tervezet)
2015. január 23. (csütörtök)
Napirend: 1.) Beruházások, 2015. évi költségvetés
előkészítése
Előterjesztő: polgármester
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2015. február 20. (csütörtök)
Napirend:
1.) A 2015. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester
2.) 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
2015. március 20. (csütörtök)
Napirend:
1.) Civil szervezetek működéséről tájékoztatás,
a 2014. évi támogatások felhasználásáról
tájékoztató
Előterjesztő: Civil szervezetek vezetői
2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
2015. április 17. (csütörtök)
Napirend:
1.) A 2014. évi költségvetési rendelet
módosítása
Előterjesztő: polgármester
2.) 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet
Előterjesztő: polgármester
3.) Zánka Község Önkormányzata 2014. évi
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
feladatainak átfogó értékelése
Előterjesztő: Jegyző, Gyermekjóléti szolgálat
munkatársa
2015. május 22. (csütörtök)
Napirend:
1.) A Balatonfüredi Rendőrkapitány beszámolója a bűnmegelőzésről, a nyári felkészülésről, valamint az elmúlt időszak
értékeléséről
Előterjesztő: Balatonfüredi Rendőrkapitányság
2.) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatók
tevékenységéről (háziorvos, fogszakorvos,
védőnő)
Előterjesztő: háziorvos, fogszakorvos, védőnő
3.) Tájékoztató az idegenforgalmi szezonra való
felkészülésről
Előterjesztő: polgármester, strandgondnok
2015. június 19. (csütörtök)
Napirend:
1.) Beszámoló a Közös Hivatal működéséről,
személyi és tárgyi feltételeiről
Előterjesztő: jegyző
2.) Beszámoló az önkormányzati társulásokban
végzett tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
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2015. szeptember 18. (csütörtök)
Napirend:
1.) A 2015. évi költségvetés előirányzatainak
módosítása
Előterjesztő: polgármester
2.) A nyári idegenforgalmi szezon értékelése
Előterjesztő: polgármester
2015. október 30. (csütörtök)
Napirend:
1.) HEP felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
2015. november 20. (csütörtök)
Napirend:
1.) 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: jegyző, belső ellenőr
2.) A 2016. évi költségvetést megalapozó helyi
rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
3.) 2016. évi kulturális rendezvény-terv
Előterjesztő: művelődésszervező
2015. december 18. (csütörtök)
Napirend:
1.) 2016. évi munkaterv javaslat
Előterjesztő: polgármester
2.)Étkezés térítési díjairól szóló
felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
3.)Temető-rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester

rendelet

Közmeghallgatás: 2015. november
Filep Miklós
polgármester
- Vegyes ügyek keretében a Naná Music
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel kulturális és
művelődésszervezői feladatok ellátására kötött
vállalkozási szerződés időtartamát – a szerződés
további pontjainak változatlanul hagyásával – 2015.
december 31. napjáig meghosszabbította a testület.
- Zárt ülésen bírálta el a testület az önkormányzati
segélyek iránti kérelmeket, valamint döntött a Zánka,
Kossuth u. 6. sz. alatti önkormányzati bérlakás
pályázat útján történő értékesítéséről.

Zánka Község Önkormányzatának
2015. január 29. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal

25. évfolyam 1-2. szám

Kormánymegbízottjának VEB/004/1428/2014. számon
érkezett törvényességi felhívását és az abban
foglaltakat tudomásul vette. Módosította a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendeletet.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a
strandi területbérletek kapcsán a bérlők által
önbevallással elismert területhasználati bejelentéseket
elfogadta.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a
Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint
Zánka Község Önkormányzata közötti együttműködésről 2014. november 19-én aláírt megállapodást felülvizsgálta, annak módosítását nem
tartotta indokoltnak, így változatlan tartalommal
jóváhagyta.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
döntött arról, hogy a LÁNCZI Könyvvizsgáló,
Gazdasági Tanácsadó, Szolgáltató Kft.-vel (8230
Balatonfüred, Szöllösi u. 35/4.) kötött folyamatos
könyvvizsgálói szolgáltatásra létrejött megbízási
szerződést 2017. december 31. napjáig meghosszabbítja.
- A képviselőtestület a Tematik Kábel Kft. (1012
Budapest, Márvány u. 17.) társasággal a Balaton Carp
Cup pontyfogó horgászverseny 2015. április 20-25.
közötti
időszakban
történő
megrendezésére
vonatkozóan
kötendő
megállapodást
néhány
kikötéssel jóváhagyta.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kinizsi Vadászterület Földtulajdonosi
Közössége (19-302310 kódszámú vadászterület)
2/2014. (V.27.) számú határozatával felajánlott
310.000.-Ft összegű közcélú támogatást köszönettel
elfogadja. Az önkormányzat a közcélú támogatást a
Kinizsi Vadászterület zánkai működési területén
külterületi utak javítására, karbantartására fordítja.
- A testület Zánka Község Önkormányzata 2015. évi
költségvetését előzetesen megtárgyalta. A költségvetési tervezet tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket.
- Első helyen a Polgármesteri Hivatal befejezése áll,
ami bruttó 90,7 millió Ft kötelezettség
- temető bejáratánál kerítés és kapukészítés;
- csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése;
- hajókikötő építése (63,5 millió Ft);
- hulladéktelep áthelyezése;
- strandi fűnyíróhoz adapter (2,5 millió Ft);
- Faluház udvarának burkolása, csapadékvíz
elvezetése, díszburkolat, melyhez pályázati lehetőség
várható;
- Tájház helyreállítása (biztosító egy részét fizeti);
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Ezeknek a fejlesztéseknek egy része természetesen
csak pályázati pénzből valósítható meg.
- Óvodai létszám átcsoportosítás végrehajtása;
- Strandi szolgálat este 19 óráig tartson nyitva
(létszámbővítés);
Filep Miklós polgármester javasolta a jegyző
Asszonnyal
együtt,
hogy
a
köztisztviselők
alapilletményét emeljék meg. A középfokú
végzettségű köztisztviselőkét 15 %-kal, a felsőfokú
végzettségű köztisztviselőkét 5 %-kal. Ennek az
anyagi vonzata 2015. évre, ha március 1-jével emelik
2,7 millió Ft. A testület a megvalósítandó fejlesztések
és beruházások körével egyet értett.
- Zárt ülésen önkormányzati segélyekről döntött a
testület.

Zánka Község Önkormányzatának
2015. február 11. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
megtárgyalta és elfogadta Zánka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről előterjesztett
rendelet-tervezetet.
Filep Miklós polgármester ismertette a 2015. évre
tervezett beruházásokat. Az új Polgármesteri Hivatal
befejezése a legnagyobb beruházás 2015. évben. Már a
2014. évben fizetett ki az önkormányzat számlákat
(17.859 eFt), a 2015. évre 90.728 eFt előirányzat
szerepel. A Polgármesteri Hivatalba bútorokra is lett
betervezve 6.350 e Ft. Temető kapu, kerítés 709 eFt. A
bolt előtti kereszteződésbe kertészeti és forgalomtechnikai tervre 635 eFt. Csapadékvíz elvezetés
tervezésére 381 eFt, kivitelezésére 5.080 eFt. Hulladéktelep áthelyezése 2.500 eFt. Strandi fűnyíróhoz
adapter 457 eFt. Strandi tereprendezés, füvesítés,
kerítéscsere stb, 1.812 eFt. Faluház udvarának külső,
belső burkolása 7.747 eFt.
- Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségnek mind a 4 évre 0 Ft-ot tervez az
önkormányzat.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a
nyilvános pályázat útján meghirdetett Zánka, Kossuth
u. 6/D. sz. alatt lévő, 76,51 m2 hasznos alapterületű,
tehermentes, közművesített, komfortos társasházi
lakást 3.000.000.-Ft ár egy összegű megfizetése
ellenében értékesíti Vasicza Péter és Vasicza Péterné
részére, ½ - ½ - tulajdoni hányad arányában.
- Zárt ülésen tárgyalt a testület a VEMÉVSZER Építőés Szerelőipari Kft. kivitelező szerződés-módosítási
kérelméről.
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- A zárt ülésen önkormányzati segélyekről is
döntöttek.

Zánka Község Önkormányzatának
2015. február 25. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a
szociális és gyermekjóléti ellátásról előterjesztett
rendelet-tervezetet.
- A Kormányhivatal kérésére települési ügysegéd
részére térítésmentesen, heti egy alkalomra helyiséget
és infrastruktúrát biztosít az önkormányzat.
- A testület határozott arról, hogy Zánka Község
Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásra nyílt pályázati eljárást folytat le.
- Mivel a zánkai Úttörő utca elnevezését tiltott
önkényuralmi jelképnek minősítették, az önkormányzatnak meg kell változtatni az utca nevét. Filep
Miklós polgármester javasoljta, hogy a Kulturális
Bizottság tegyen javaslatot egy új elnevezésre.
- A testület tárgyalt a Hegyalja utca vízrendezési
ügyéről. Határoztak egy tervpályázat kiírásáról,
valamint arról, hogy a Hegyalja utca és a Búzavirág
utca területéről adjanak be Vis maior pályázatot.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
elvi döntést hozott a viziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 6. § (4) bekezdése alapján a
Zánka Tusakos területen magán beruházásban
létesített szennyvízközmű vezeték térítésmentes
önkormányzati tulajdonba vételére azzal, hogy a
további rácsatlakozók számára a beruházóval kötött
szerződés alapján történhet meg a rákötés.
- A képviselőtestület döntött a Zánka TV-vel 3 évre
szóló vállalkozási szerződés megkötéséről.
- A testület döntött arról, hogy a képviselők kapjanak
egy közép- minőségű laptopot, ami az önkormányzat
tulajdona marad.
- A testület zárt ülésen tárgyalta következő
napirendeket:
Kivitelezési szerződés módosítására vonatkozó
kérelem
Egészségügyi
szolgáltatásokra
vonatkozó
szerződések módosításának kezdeményezése
Zánka 022/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása ügyében
tájékoztatás
Önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálása
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TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük Zánka község lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a Balatonfüredi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Lomtalanítást
szervez,

az elszállítás 2015. április 22-én, szerdán történik
A lomtalanítás problémamentes, minél gyorsabb és tisztább lebonyolításának érdekében
szükségünk van az Ön segítségére, ezért kérjük, hogy
az összegyűjtött limlomot
2015. április 21-én estig helyezze ki a saját ingatlana elé.
Kérjük továbbá, hogy a kihelyezett limlom hulladékot, ahol lehetséges szelektáltan,
anyagfajtánként helyezzék ki, mert ennek révén nagymértékben segíthetik munkánkat.
A hatékonyabb helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulladékot, építésből- bontásból
származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált
gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festékes és
olajos flakonokat. Elektronikai hulladék gyűjtése elkülönítetten történik.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká vált
gyógyszereket a gyógyszertárakban, a hulladékká vált gumiabroncsokat a gyártónál,
kereskedőnél van lehetőség leadni.
2015. évben Társaságunk külön elektronikai hulladékgyűjtési akciót is szervez az
önkormányzat által kijelölt helyszínen. Az elektronikai
hulladékokat (TV, hűtőszekrény, mosógép, kisháztartási gépek, számítógép,
villanymotor, bojler, stb.) az alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani a következő időpontig:

Elektronikai hulladékgyűjtés helyszíne: Tenisz pálya mellett
Elektronikai hulladék kihelyezésének időpontja:
2015 április 16-án (csütörtök)- április17-én (péntek) és április 18-án (szombat)naponta
8,00- 14,00 óráig
A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen hajtjuk végre. A lomtalanítás napján az
esetleges észrevételeiket, bejelentéseiket a 87/342-633-as telefonszámon tehetik meg.
Tevékenységünkkel segítsük elő környezetünk védelmét, és tegyünk meg mindent
környezetünk tisztaságáért!
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
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A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
tájékoztatása szerint
Az elmúlt időszakban az erdő- és vegetáció tüzek száma megnövekedett. A további tűzesetek
megelőzése érdekében az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
Az 1996. évi XXXI. törvény 18.§ (3) bekezdése alapján a gondozatlan területek tulajdonosait,
kezelőit szankcionálni kell, amennyiben az elszáradt növényzetet nem távolítják el.
Tájékoztatom, hogy 2015. 03. 05-tól hatályba lépett az 54/2014. (XII 5.) BM rendelettel kiadott
Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait taglaló rész
szerint:
225. § (l) Ha jogszabály másként nem rendelkezik. a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha
tevékenysége a károk csökkentésérc, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet
éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi
katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban
történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.
226. § (i) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
Külterületen irányított égetés csak engedéllyel!
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha
egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
Az erre irányuló kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell
nyújtani a területileg (kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint) illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltségnek. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított
5 munkanapon belül bírálja el. Egy kérelmen egy darab l0 hektár vagy ennél kisebb terület égetése
jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3000 Ft illetéket kérelmenként kell
megfizetni.
A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban - a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § - előírt hatósági engedélyt nem pótol. Tűzgyújtási tilalom alatt
irányított égetés nem engedélyezhető.
A települési önkormányzat által e tárgykörről alkotott rendelettel szemben a fent hivatkozott
BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTsz) magasabb szintű jogszabály,
ezért az önkormányzati rendelet módosításáig az OTSZ rendelkezéseit kérem irányadónak
tekintetni.
Zánka, 2015. március 19.

Lukács Ágnes
jegyző
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Intézményeink életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Védőnői méhnyak szűrés
Zánkán is elérhetővé vált a védőnői méhnyak szűrés.
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik
igénybe. A szűrésre a védőnővel egyeztetett időpontban,
a zánkai tanácsadóban van lehetőség. Erre egy európai
uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A) kínál lehetőséget, amit
az Országos Tiszti Főorvosi Hivatal koordinál. Célja a
védőnői méhnyak szűrés országos kiterjesztése, illetve
hogy javítsa a méhnyak szűrés elérhetőségét és
hozzáférhetőségét az érintett nők számára.
Magyarországon sok nő betegszik meg méhnyak rák
következtében annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti
elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség
gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos
nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve
nem volt méhnyak szűrő vizsgálaton. Ezért különösen
fontos, hogy felkeressék nőgyógyászukat vagy igénybe
vegyék a helyben elérhető szűrést.
Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor
eredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst
nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja. Egészsége
érdekében javasoljuk, keresse fel nőgyógyászát vagy
tanácsadónkat. Ha kapott meghívólevelet, várjuk
jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen
részt az ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért!
Rózsa Gabriella
védőnő

***

Iskola
Alsó tagozat hírei
Bár kint hideg, csendes, szürke tél volt, a
bozzays diákok nem szomorkodással, vagy a kályha melletti melegedéssel, hanem nagyon szorgalmasan, aktívan töltötték napjaikat. Izgalommal
várták a félévi értesítőket, s bár mindenki megmérettetett, szerencsére senki nem találtatott
könnyűnek. Nagyon sokan szép eredményekkel
büszkélkedhettek.
Január 10-én a reggelt közös, nagy tornával,
csapatversennyel kezdtük, (külön köszönet érte
Dobosné Panni néninek), majd a várva várt vers-
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és prózamondó verseny következett. Minden alsós
kisdiák tanult verset, vagy prózát, kiállt és
elmondta társai előtt, a lehető legügyesebben,
legszebben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a
gyerekek minden évben legalább egy olyan verset,
vagy prózát megtanuljanak, amit maguk (még ha
egy kis segítséggel is) keresnek, választanak.
Szükség van rá, hogy ki merjenek állni társaik elé,
le tudják győzni izgalmukat, s el tudják mondani a
műveket. A zsűrinek (Kocsis Ervinné, Siposné
Bányai Ildikó és Pálffyné Szabó Ida) - mint
mindig -, nagyon nehéz dolga volt, hogy a sok jó
közül kiválassza a legjobbakat. Az 1. és 2.
osztályosok versenyében 1. helyezést ért el:
Simon Júlia 1. o., Sibak Dorottya 2. o., 2. helyezettek: Somogyi Tamara 1. o., Csonka Ajsa 1.o.,
3. helyezett: Katona Laura 1. o., Pődör Leila 1.o.
A 3. és 4. osztályosok versenyében, a vers
kategóriában: 1. helyezett lett: Sibak Vivien
Szamóca 3. o. Kiss Dániel 4. o., 2. helyezett:
Nagy Máté 3. o. és Takács Flórián 4.o., 3.
helyezettek: Gaál Zsuzsanna 3.o., Borbély Balázs
4. o. tanulók. A próza kategóriában 1. helyezést:
Simon Zsófia 3.o. és Karácsony Nikoletta 4. o. ,
2. helyezést Stróbl Kornél 3.o., és 3. helyezést
Gaál Botond 3. osztályos tanulók érték el.
Különdíjat kapott Vasáros Bálint 4.o. tanuló.
Gratulálunk minden győztesnek!
Február 3-án az Igazgató Úr és a leendő 1. osztályos tanító néni (Balázsné Pintér Rita) a zánkai
oviban találkozott a szülőkkel és előkészítették az
őszi iskolai beíratást.
Február 4-én szülői értekezleteket tartottunk,
ahol az eddig történteket, valamint a 2. félév dolgait beszéltük meg a szép számmal megjelent
szülőkkel és előkészítették az őszi iskolai beíratást.
Február 9-én ismét a veszprémi színházba látogattak el a gyerekek Vidosa Györgyi néni és
Szántó Edit néni vezetésével, ahol a „Hófehérke
és a 7 törpe” című meseoperát nézték meg. A legtöbben most láttak életükben először operát, amely
nagyon tetszett nekik, elvarázsolta őket az előadás.
Kicsik és nagyok, egyaránt izgalommal várták
a farsangot. Szebbnél szebb jelmezekbe öltöztek a
gyerekek, igazán kellemes délutánt tölthettünk el a
szülői munkaközösség jóvoltából, nagy köszönet
érte! Az osztályprodukciók közül idén a 4. osztály
„Tűztánc”-a vitte el a pálmát.
Februárban került sor a szokásos Zrínyi Ilona
Matematikaversenyre is. A 3. osztályból
Barátossy Botond, Simon Zsófia, Sibak Vivien
Szamóca, Gaál Zsuzsanna, és Stróbl Kornél, a 4.
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osztályból Borbély Balázs, Molnár Fanni, Pádár
Ákos indultak. A versenyek sorának még korán
sincs vége, hiszen tanulóink szorgalmasan
készülnek a matematikai alapműveleti versenyre,
valamint a Herman Ottó versenyre is. A „bendegúzos” versenyzők sem pihenhetnek, mert a
levelezős versenyzők közül hárman, (Gondos
Luca 3.o., Tóth Dalma 4.o. és Pál Kata 6.o.
tanulók) a megyei fordulóra is jelentkeztek, s áprilisban, Veszprémben írják meg dolgozataikat.
Sibak Dorottya 2.o. tanuló bejutott a megyei fordulóba nyelvtan tantárgyból. Érte március 27-én
szoríthatunk majd. Hajrá gyerekek, mindent bele!
Február 28-án, a 3. és 4. osztályban Szekeres
Kornél rendőr őrnagy tartott előadást, a DADA
program keretén belül.
Március 5-én a zánkai színházban voltunk, a
„Lúdas Matyi”c. előadást néztük meg, a gyerekeknek nagy tapssal hálálták meg a színészek
játékát.
Osztályonként fogászati szűrésen is voltunk.
Izgalommal készültünk a március 15-i ünnepségre. Az osztályokat az alkalomhoz illően feldíszítettük, s lelkesen énekeltük a márciusi dalokat,
készítettük a kokárdákat.
A következő fontos esemény március 18-án
volt. A nagy izgalommal készülődő 1. osztályosok
- Szántó Edit, és Kruczler Ágnes tanító nénik vezetésével -, vidám, kedves, jó hangulatú műsorral lepték meg az iskola diákjait, tanárait, valamint a zánkai és környékbeli ovisokat és szüleiket.
A műsor után azt is megmutatták, hogy milyen
ügyesen olvasnak, számolnak már. Ez után a vendégek a 4. osztályt látogatták meg, ahol a szülőkkel együtt aktívan vettek részt a nyílt órán, melyet
Balázsné Pintér Rita tartott. Itt a negyedikesek
rövid bábműsorral is kedveskedtek a kicsiknek.
Elkezdődtek a tavaszi atlétikai versenyek is. A
balatonfüredi versenyen szép eredményekkel
büszkélkedhettünk.
Közeleg a várva várt tavaszi szünet. Kollégáim
és a magam nevében kívánok mindenkinek finom
sonkát, sok locsolót, piros tojást, és nagyon jó
pihenést!
Balázsné Pintér Rita

Felsős hírek
Január 6-án 38 felsős tanulónkkal Veszprémben jártunk a Petőfi Színházban, ahol
megnéztük A padlás című musicalt. Izgalommal
készülünk a következő előadásra, amely március
31-én lesz. Érdekessége, hogy Az asszony című
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népmesének modern, interaktív feldolgozásával
ismerkedhetünk meg.
Január 22-én ünnepeltük iskolánkban a magyar
kultúra napját. Valóban ünnepeltünk, hiszen
diákjaink Bácsi Konstantina és Dávid Balázs
vezetésével közösen mondták el nemzeti imádságainkat, a Himnuszt és a Szózatot. Csékei
Marianna szívhez szóló gondolatait nagy
csendben és figyelemmel hallgatta mindenki.
Február 13-án, pénteken farsangoltunk!
Horváth Lajos igazgató úr megnyitója és a
gyönyörű hercegi pár (Bácsi Konstantina és
Kamondi Péter) bevonulása után a hercegnő
télbúcsúztató- tavaszköszöntő szavaival kezdődött
a karnevál, amelynek házigazdái Siposné Bányai
Ildikó és Stumpfné Vass Violetta voltak az
alkalomhoz illő cicajelmezben. A 7. osztályosok
nyitótáncát és a 8. osztály meglepetésprodukcióját Kruczler Ágnes koreografálta és
tanította be. Nagy sikert arattak, gratulálunk
nekik! A változatos egyéni jelmezek bemutatása
után tovább fokozták a hangulatot az osztályok
csoportos műsorszámai, a rocky-s lányok (Pál
Kata, Steierlein Luca, Vörös Noémi) előadása,
valamint a szülők és tanárok tengerésztánca,
amelyet dr. Vissy Gabriella tanított be. A Szülői
Munkaközösség most is kitett magáért, hangulatos
díszletet készítettek, ínyenc süti- büfét varázsoltak
és játékokat szerveztek.
Január 17-én, szombaton írták 8. osztályosaink
(22 főből 18-an) a központi felvételi vizsgát, ami
bozzays mércével mérve elég haloványra sikerült,
különösen a január 23-án kiosztott jó félévi
bizonyítványok tükrében!
A sok program közepette készültünk nívós
szaktárgyi versenyünkre, az Arany János
Magyarversenyre is, ahol 11 fő bejutott a
középdöntőbe, 5-en pedig az országos döntőbe:
Koncz Ábel és Cseh András 5., Pál Kata 6.,
Mikolacsek Réka és Stróbl Eszter 7. osztályos
tanulók. A döntőben Pál Kata a 8. helyet érte el.
Sokat készültek, gratulálunk nekik!
Március 15. alkalmából közösen ünnepeltünk a
Faluházban. Böhmné Kocsis Szilvia művelődésszervező köszöntője után Filep Miklós
polgármester úr mondott ünnepi beszédet. A
Magyar Tenger Népdalkör ’48-as dalcsokra után
iskolánk tanulói emlékeztek zenével, tánccal,
verssel
történelmi
múltunk
meghatározó
eseményére. Az ünnepre való felkészítés és
felkészülés közösségteremtő erejét szereplők és
felkészítők (Csékei Marianna, Kruczler Ágnes,
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Stumpfné Vass Violetta) folyamatosan átéljük.
Köszönjük Steierleinné Király Edit segítségét!
Ezen a napon Horváth Lajos igazgató úr történelmi útmutatásával helyeztük el a megemlékezés koszorúit iskolánk névadója, Bozzay Pál és
a zánkai ’48-asok emlékhelyeinél.
„Volt egy tanítóm akkor,- igazi,
Nagy nevelő, - gyökérig leható
Ő mondta, csak úgy ünnep ez a nap,
Ha munkát s imát összefoglaló .….
De szárny kell munkához s imához is!
Szárny, mely röpít, s forrás, mely enyhet ad.
Tört szárny, beomlott kútfő:- mégis élet,
Mégis üdvösség az a régi nap.”
(Reményik Sándor)
Március 23-án hétfőn délután a 7. osztályosok
Balatonakaliba látogattak, ahol az I. világháborúról szóló kiállítást tekintették meg. A
szervezést köszönjük a szülőknek, Csuka Évának
és Stróbl Gábornak, a közreműködést Csékei
Mariann történelemtanárnak.
Csékei Marianna,
Stumpfné Vass Violetta

Három villanás!
Iskolánk a hétköznapok során is derűt sugároz,
de a sok tanulót szereplésre késztető nagy rendezvényeink fenségesek! Ezek a sok odafigyelést,
próbát igénylő rendezvények olyan felvillanásai
iskolai közösségünknek, amelyek feledtetik
hétköznapi gondjainkat, problémáinkat. Ilyenkor
még a legkevésbé szabálykövető diákok is átélik
az emelkedett pillanatokat és szereplőként is
részesei a közös élménynek.
Az elmúlt két hónapban három nagyszabású
rendezvényünk volt, amelynek mindannyian
részesei lehettünk: farsang, március 15-i ünnepség
és a március 18-i nyílt nap.
A farsangunk olyan tanuló-szülő-pedagógus
együttműködésről
tanuskodott,
aminek
végeredménye egy rendkívűl pergő, látványos,
szórakoztató, nívós, tartalmas karnevál lett. Az
ország bármely szegletében sikert aratott volna!
A március 15-ét hagyományosan együtt
ünnepeltük településünkkel, s diákjaink ezúttal is
kitettek magukért. A színpadkép, a szereplők
felkészültsége, viselete, vers, próza, tánc és zene a
kicsi elsősök figyelmét is magával ragadta. Kitűnő
koreográfia, felemelő pillanatok.
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Pár nap múlva a nyílt nap szereplői kötötték le
az egész iskola figyelmét, ugyanis a 21 kicsi
elsősünk elvarázsolt bennünket látványos
előadásukkal, majd értő olvasásukkal, talpraesettségükkel. Még sok örömünk lesz bennük!
Negyedikeseink bábjátékkal fűszerezett környezetismeret órája is meggyőző volt és hozzásegítette az érdeklődő szülőket ahhoz, hogy
bozzays diák váljék ovis csemetéjükből.
Ünnep volt ez a három nap számunkra, három
villanás, ami a hétköznapok rutinszerű kötelességteljesítései fölé nőve közösségformáló erőként
megfürösztötte mindnyájunk lelkét.
Horváth Lajos

Csúcsbeállítás a Bozzayban!

Kiválóak a kompetenciamérési eredményeink

Írhatnám azt is, hogy nem meglepő az idei első
helyezésünk a Balaton-felvidéki iskolák viszonylatában, hiszen két olyan közösséget mértek 6. és
8. osztályosként az elmúlt tanév végén, amelyek
már bizonyítottak. Talán csak a kiemelkedő
teljesítményünk mértéke meglepő! (Pedig még
lehetett volna ennél is jobb, ha nem hiányzott
volna egyik jó képességű tanulónk a felmérés
napján!) A táblázatot elemezve megállapíthatjuk:
az 1700 pont feletti átlageredményünk csodálatos,
több „hajóhosszal” vertük e virtuális versenyben
az amúgy általában nagyon jó előmenetelű környékbeli iskolákat. Mi több, a megyeszékhelyek, a
budapesti, sőt a 8 évfolyamos gimnáziumok
átlagát is messze túlszárnyaltuk. A 2008 óta
ismétlődő országos mérések során immáron harmadjára végeztünk a táblázat élén (2013-at követően másodjára járunk 1700 pont felett), máskor
többnyire dobogós helyen, vagy annak közelében
végeztünk. Egy kivétel volt csupán, a tavalyi,
amikor bizony alulról súroltuk a megyeszékhely
iskoláinak átlagát, s kongattam is a vészharangot.
Erre is gyógyírként hatott a mostani eredmény,
amelyhez minden érintettnek gratulálok, de ne
feledkezzünk meg arról: nincs olyan teljesítmény,
amely nem javítható tovább! Az egyéni teljesítmények feladattípusonkénti kiértékelése és a tapasztalatok hasznosítása további szép kihívásokat
jelentenek tanulóink és szaktanáraink számára!
Zánka, 2015. március 3.
Horváth Lajos
intézményvezető

A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciamérésének legfrissebb eredményei
2013/2014. tanév

Iskola

1. Zánka

Osztály

6.
8.

Bozzay Pál
Tantárgyi és össz. átlag

2. Balatonfüred
Radnóti Miklós

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

3. Alsóörs

Endrődi Sándor

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

4. Balatonalmádi 6.
Györgyi Dénes

8.

Tantárgyi és össz. átlag

5. Csopak

6.

Református
8.
Tantárgyi és össz. átlag

6. Vörösberény

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

7. Révfülöp

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

Budapesti
iskolák átlaga

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

8. Tótvázsony

Padányi tagiskolája

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

9. Tihany

Illyés Gyula Bencés

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

10. Nagyvázsony
Kinizsi Pál

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

Megyeszékhelyek átlaga

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

11. Tapolca
Bárdos Lajos

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

12. Balatonkenese
Pilinszky János

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

Országos átlag

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

Matematika

1614
1878
1746
1637
1668
1652,5
1679
1685
1682
1554
1726
1640
1587
1693
1640
1533
1696
1614,5
1592
1674
1633
1535
1649
1592
1474
1714
1594
1553
1540
1546,5
1530
1662
1596
1518
1636
1577
1474
1626
1550
1521
1605
1563
1491
1617
1554

Magyar

Oszt.átl. és
össz.átlag

1678
1656
1667
1592
1626
1609
1577
1547
1562
1577
1613
1595
1622
1505
1563,5
1535
1637
1586
1587
1533
1560
1537
1596
1566,5
1454
1656
1555
1602
1572
1587
1472
1600
1536
1522
1587
1554,5
1508
1594
1551
1480
1559
1519,5
1481
1557
1519

1646
1767
1706,5
1614,5
1647
1630,75
1628
1616
1622
1565,5
1669,5
1617,5
1604,5
1599
1601,75
1534
1666,5
1600,25
1589,5
1603,5
1596,5
1536
1622,5
1579,25
1464
1685
1574,5
1577,5
1556
1566,75
1501
1631
1566
1520
1611,5
1565,75
1491
1610
1550,5
1500,5
1582
1541,25
1486
1587
1536,5

(szövegértés)

Iskola

13. Balatonfüred
Eötvös Loránd

Osztály

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag
14. Tapolca
Nagyboldogasszony

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

6.
15. Litér
Református
8.
Tantárgyi és össz. átlag
16. Nemesgulács
Keresztury Dezső

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

17. Szigliget

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

18. Balatonfüred 6.
Református

8.

Tantárgyi és össz. átlag

19. Balatonfűzfő
Irinyi János

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

20.Nemesvámos
Petőfi Sándor

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

Városi
átlaga

iskolák 6.

8.

Tantárgyi és össz. átlag
21. Monostorapáti
Művészetek Völgye

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag
22. Balatoncsicsó

Nivegy-völgyi

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag
23. Badacsonytomaj 6.
Tatay Sándor
8.
Tantárgyi és össz. átlag

Községi iskolák 6.
átlaga

8.

Tantárgyi és össz. átlag
24. Berhida
II. Rákóczi Ferenc

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

25. Berhida
Ady Endre

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag
Forrás: www.oktatas.hu

Matematika

1503
1577
1540
1572
1658
1615
1467
1654
1560,5
1494
1729
1611,5
1568
1568
1499
1503
1501
1499
1564
1531,5
1584
1465
1524,5
1473
1593
1533
1477
1607
1542
1480
1571
1525,5
1469
1634
1551,5
1456
1570
1513
1387
1544
1465,5
1302
1559
1430,5

Magyar

Oszt.átl. és
össz.átlag

1547
1508
1527,5
1401
1504
1452,5
1455
1552
1503,5
1493
1389
1441
1484
1484
1513
1556
1534,5
1495
1511
1503
1588
1420
1504
1460
1531
1495,5
1484
1547
1515,5
1452
1547
1499,5
1513
1430
1471,5
1430
1497
1463,5
1369
1503
1436
1269
1365
1317

1525
1542,5
1533,75
1486,5
1581
1533,75
1461
1603
1532
1493,5
1559
1526,25
1526
1526
1506
1529,5
1517,75
1497
1537,5
1517,25
1586
1442,5
1514,25
1466,5
1562
1514,25
1480,5
1577
1513,75
1466
1559
1512,5
1491
1532
1511,5
1443
1533,5
1488,25
1378
1523,5
1450,75
1285,5
1462
1373,75

(szövegértés)
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Sport

Iskolai beíratás (2015. április 16-17.)

Szabó Benjámin országos döntős!

Tisztelt Szülők!

Ajkán rendezték (2015. február. 28.) a
Veszprém Megyei Sakk Diákolimpia döntőjének
egyéni, Élő-pontszámos tanulóknak kiírt versenyét. (Az „amatőröknek” már korábban megrendezték a megyei döntőt.) A IV. korcsoportban
induló 8. osztályos tanulónk, Szabó Benjámin az
országosan is egyedülállóan erős mezőnyben
holtversenyes ezüst érmet szerzett. Ezzel kivívta
a jogot arra, hogy részt vegyen az „értékszámos”
egyéni országos bajnokság döntőjén (Miskolc,
2015. április 2 - 4.). Beni 3 győzelem mellett 4
döntetlent játszott, tehát veretlenül végzett az
élvonalban. A verseny erősségére jellemző volt,
hogy a 8 résztvevőből 4 fő (köztük Beni) sikeres
játszmát váltva ült már NB II-es csapat első
tábláján, s ez tükröződött ezúttal is a partik
színvonalán.
További sikereket kívánunk! Hajrá Beni!

A Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskolában (8251 Zánka, Iskola u. 6.) a
Veszprém Megyei Kormányhivatal alábbi hirdetménye szerint tartjuk leendő első osztályosaink
beíratását.

- Más sportágakban is érnek el szép sikereket
tanulóink. Rendszeresen beszámolunk Simon
Zsófia párbajtőrben elért sikereiről, legutóbb
pedig judósaink nyakába akasztottak érmeket a
megyei diákolimpián (Gondos Luca (2.o.)
megyebajnok lett, míg Barátossy Szabolcs (1.o.)
ezüst érmet szerzett korosztályában. Gratulálunk!
- Balatonfüreden rendezték a Mezei Futó
Diákolimpia Körzeti Döntőjét (2015. 03. 19.),
amelyen népes küldöttséggel vettünk részt.
Eredmények: I. korcsoport: Gondos Luca 6.
helyezés, Pődör Kevin 7. helyezés, II. Korcsoport:
Gaál Zsuzsa (3. o.) 7. helyezés, Gerencsér
Szabolcs (3. o.) 8. helyezés, Takács Flórián (4.
o.) 9. helyezés, Tóth Olivér (4.o.) 10. helyezés,
III. Korcsoport: Tóth Levente (5. o.) 6. helyezés,
Pál Kata 6. o.) l0. helyezés, Németh Virág (6. o.)
11. helyezés. Csapataink közül az I. korcsoportos
lány csapatunk (Gondos Luca, Katona Laura,
Szücs Petra, Simon Júlia) 3. helyezést, II.
korcsoportos lány csapatunk (Gaál Zsuzsa,
Bakonyi Jázmin, Egyed Laura, Tóth Dalma) 2.
helyezést, III. korcsoportos lány csapatunk (Pál
Kata, Németh Virág, Steierlein Luca, Tóth
Evelin) 2. helyezést, míg a fiú csapatok közül a II.
korcsoportban 3. helyezést értünk el (Gerencsér
Szabolcs, Takács Flórián, Tóth Olivér, Stróbl
Kornél). Gratulálunk!

Iskolánk 2015/2016. tanévre vonatkozó felvételi
körzete: Balatonakali, Balatonhenye, Balatonszepezd, Köveskál, Monoszló, Zánka települések.

VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HIRDETMÉNY

az általános iskolába történő beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016.
tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:
2015. április 16. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig,
2015. április 17. (péntek) 8.00 – 18.00 óráig.
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság
döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2015.
szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a
fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola
első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges
dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a
szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos
nyilatkozat.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről
írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon
belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre
hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel
kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz
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másodfokú döntést. Az iskola fenntartójáról a
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezme
nykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.
A 2015/2016. tanév kötelező felvételt biztosító
általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető a Hirdetmény mellékletében,
a https://www.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi
internetes oldalon,
továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a
tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, az általános iskolákban és az
óvodákban.

***

Tisztelt Szülők, Tisztelt Támogatók!
Szeretnénk tájékoztatni önöket A Zánkai Általános
Iskoláért Alapítvány 2014. évi működéséről. 2014-ben
a bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakultak:
1. A személyi jövedelemadó 1%-nak
felajánlásából
2. Önkormányzatoktól
3. Magánszemélyek és vállalkozók által
támogatásként befizetett összegek
4. Kinizsi Bank által fizetett
kamatbevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

247 273 Ft
40 000 Ft
139 000 Ft
3 501 Ft
429 774 Ft

1. Iskolai oktatás feltételeinek javításához
szükséges anyagok vásárlása
324 854 Ft
2. Nyelvvizsgadíjak
45 300 Ft
3. Szótárak vásárlása
30 440 Ft
4. Iskolai rendezvények támogatás
51 800 Ft
5. Működési költségek (bankköltség,
posta, nyomtatvány)
10 985 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
463 379 Ft
A fenti kimutatásból látszik, hogy az alapítvány fő
bevételi forrása az adó 1%-ából és a szülők, támogatók
befizeté-seiből áll, amelyet teljes egészében az iskola
működésének javítására használtunk fel. Ezért
az Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1%-nak felajánlásával vagy alapítványi befizetéssel
támogatták a Bozzay Pál Általános Iskola diákjait.
Az Alapítvány kuratóriuma kéri Önöket, hogy ez
évben is ajánlják fel adójuk 1%-át, hogy az iskola
működési feltételeinek javításához ezután is hozzá
tudjunk járulni. Ehhez nem kell mást tenni, csak az
SZJA bevallásban az 1 %-ról szóló nyilatkozatba be
kell írni az alapítvány adószámát.
A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány

Adószám: 18930012-1-19
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Akik az 1%-on túl tudják/szeretnék az alapítványon
keresztül támogatni az iskola munkáját, postai csekket
a Kinizsi Bankban, a Postán valamint az Iskolában
kérhetnek, vagy banki utalással az alapítvány
számlájára fizethetnek.
Bankszámlaszám:

Kinizsi Bank Zrt. 73200062-11200228
Segítségüket megköszönve bízunk további támogatásukban!
Köszönettel:
Az alapítvány kuratóriuma

***

FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból
Új év, új kihívások és új rendezvények a Faluházban.
Jóformán még ki sem pihentük a szilveszteri mulatság
fáradalmait, máris készültünk a 2015-ös év első
rendezvényére, a Magyar Kultúra Napjára. Idén, egy
modern, de mégis tartalommal teli műsort készítettünk
a nagyérdemű közönségnek, melyben természetesen
főszerepet kaptak a zánkai csoportok, a Magyar Tenger
Népdalkör, a Magyar Tenger Gyermektáncegyüttes, a
Bokafogó Néptáncegyüttes és a Zánkai Színjátszókör.
Február 14-én tartottuk a Valentin napi Farsangi Bált,
ahol ismét fantasztikus jelmezekben jelentek meg a
bálozók. A farsangi mulatság hangulatáról Kardos
Józsi gondoskodott.
Február 28-án a Faluház udvarán ínycsiklandizó
forralt bor illat terjengett, ahol a helyi boszorkányok,
jelmezesek arra készülődtek, hogy elűzzék a telet
Zánkáról. A Magyar Tenger Népdalkör, és a Zánkai
Színjátszókör Télűző műsorral készült erre a
délutánra, míg Borda Lajos igazi hangulatos zenét
szolgáltatott. A zsíros kenyér, a forralt bor és meleg tea
mellett vidám délutánt töltöttünk együtt, és talán a
zánkai boszorkányok jól végezték a dolgukat, hiszen
meg is érkezett a tavasz.
Hetekkel ezelőtt elkezdődött már a férfiak próbája
az idei Nőnapra. Heti 1-2 alkalommal próbáltak,
gyakoroltak, hogy aztán március 7-én meglepjék a
hölgyeket. A hölgyek sem tétlenkedtek, hiszen az
asztalok pillanatok alatt megteltek süteményekkel, és
már jóval a kezdési időpont előtt elfogytak az
ülőhelyek. A népszerű műsorra még a környező
településekről is sorra érkeztek az érdeklődők.
Március 13-án emlékeztünk meg az 1848–49-es
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forradalom és szabadságharc eseményeiről, a
Márciusi Ifjakról. Az ünnepi műsort a Bozzay Pál
Általános Iskola diákjai és a Magyar Tenger
Népdalkör adta.
Április 17-én pénteken este 19 órakor ismét
Borkóstoló lesz a Faluházban. Ebben az évben a
Gergely Borház mutatkozik be, és a résztvevők sorra
kóstolhatják a finomabbnál, finomabb borokat. A
rendezvényen csak előzetes jelentkezés alapján lehet
részt venni!
Április 21-én kedden este 18 órától, Lukács Sándor
Jászai Mari-díjas magyar színész, költő, érdemes és
kiváló művész egy önálló esttel érkezik Zánkára, mely
óriási megtiszteltetés nekünk. A részvétel ingyenes,
mindenkit szeretettel várunk!
A május ismét a vigasság és a jókedv hónapja lesz,
hiszen május 1-jén Majálisra, majd május 16-án a
Férfinapra invitáljuk Önöket.
Továbbra is szeretettel vár mindenkit a Faluház!
Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Zánka Faluház
Egy kis ízelítő klubjaink 2015-ös programjaiból:

Magyar Tenger Népdalkör
Január 17.
Január 23.
Március 12.
Március 13.
Március 15.
Március 28.
Március 27.
Április 21.
Május 16.
Július
Augusztus
Augusztus
Október
November
December
December

Kertbarát kör meghívására fellépés a
Disznótoron
Magyar Kultúra Napja
Nyugdíjas klub 1848-as szabadság-harcos
dalcsokor
Március 15. ünnepi műsor
Balatonakali ünnepi műsor
Katonadalos Fesztivál Tapolca
Látogató Központ megnyitó
Balatonfüred - Életet az Éveknek Fesztivál
Férfinapi műsor
Zánka Halásznapok és Borhetek
Mindszentkálla - Nyugdíjasok Dalos
Találkozója
Pápa Kirándulás
Zánka Szüreti Mulatság
Zánka - Adventi gyertyagyújtás
Mindszentkálla Öregek Napköziotthona
Zánka - Karácsonyi dalcsokor előadása

Nők Klubja
Téli – tavaszi hónapok
Januárban kihímeztük a kötényeinket különféle
technikákkal és ezt a kertbarátköri asszonyok már fel is
avatták a disznótoros vacsorán.
Többen közülünk elkezdték megtanulni a
mostanság nagyon népszerű patchwork varrási
technikát,
amit
nagy
örömmel
végeznek.
Folyamatosan készülünk az aktuális kiállításokra:
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elkészítjük, megvarrjuk, kihímezzük azokat a
„tárgyakat” amik bekerülnek a vitrinbe. Többen
szeretnék a varrógéppel való varrást megtanulni.
Grillázstorta készítésének további tanulása is terveink
közt szerepel.
Kirándulás Budapestre, további múzeumok
megtekintése. Nyáron nincs önálló program,
csatlakozás
más
klubok programjaihoz:
Pl.
augusztusban a Nyugdíjas klub által szervezett Tájházi
programhoz, részvétel a Faluház által szervezett nyári
programokban.
Őszi – téli hónapok
Szüreti felvonulásban való részvétel, egy helyszínen a
bábuk elkészítése.
Adventben a betlehem „berendezése” a Faluház
kertjében.
Vitrinkiállítások az év folyamán.

Őszirózsa Nyugdíjas Klub
2015. január 8. 15.30 óra
Újévi köszöntő, és a 2014. év értékelése.
Életem története
ea: Varga Gyula klubtárs.
2015. február 12. 15.30 óra
Farsangolás, fánksütő verseny
Farsangi szokások
ea: Kocsis Ervinné
2015.március 12. 15.30 óra
Nőnapi köszöntő
Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról
ea: Horváth Lajos
Gyógynövényház megtekintése
ea:Takács Ferenc
2015. április 9. 17.15 óra
Zánkai Önkormányzat tevékenységéről beszámoló
ea: Filep Miklós polgármester
Rózner Judit bemutatkozása
április 21.
Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek
Fesztiválja (Balatonfüred)
2015. május 1. Zánkai Majális
május 14. 17.15 óra
Költészet napja alkalmából: Kedvenc versek,
prózák, előadása, felolvasása
május 18.
Veszprém Megyei nyugdíjas majális (helyszín
még nem ismert.)
2015. június 11. 17.15 óra
Elsősegélynyújtásról tájékoztató
ea: Nagy Károly
június
Országos Nyugdíjas túraverseny
2015. július 9. 17.15 óra
Zánka 850 éves
ea: György Péter
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Elhangzott anyagból: Vetélkedő Zánkáról,
teszt lapok kitöltése
2015. augusztus 13. 17.00 óra
Lecsófőző Fesztivál a Tájháznál
Minden, ami a kiskertben terem kiállítás.
Befőzésről tartósításról
ea :Dél Jenő
augusztus 27.
Kirándulás Marcali, vagy Celldömölk
2015. szeptember 10.: Őszi nagy kirándulás:
Szentendre vagy Ópusztaszer
2015. október Idősek világnapja
október 8. 17.00 óra Élménybeszámoló (vetítés)
2015. november 5. 15.30 óra
Megemlékezés az elhunytakról
2015. december 10. 15.30 óra
Nyugdíjas karácsony, Évzáró klubfoglalkozás
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21
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28
május
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október

13
20
27

november 3

Életmód Klub
HÓNAP

Január

NAP

6
13

20

27
február

3

10

17

24
március

3
10
17

24

31
április

7

TORNA

TORNA UTÁN

állóképesség
Beszélgetés: aktuális
fejlesztő gyak. év eleji témák
erősítő gyakor- Látogatás Takácsné
latok szalaggal Katiéknál a Gyógynövény-Völgyben
gerinctorna,
Meridián tornagyanyújtógyakorla- korlatok elsajátítása
tok labdával
keringésjavító Légző gyakorlatok
torna
Ottó bácsival
állóképesség
Méhnyak rák szűrésfejlesztő
ről és fontosságáról
gyakorlatok
előadó: Rózsa Gabi
erősítő gyakor- Természetgyógyászati
latok szalaggal praktikák előadó:
Köszegné Títz Marianna
gerinctorna
Befőzési praktikák
nyújtógyakorla- előadó Dél Jenő
tok labdával
értorna,
Bemutatkozik az új
szemtorna
körzeti megbízott
állóképesség
Koleszterinszint méfejlesztő gyak. rés Rózsa Gabival
erősítő gyakor- Téltemető túra Aszólatok szalaggal főre Szajkiné Klárival
gerinctorna,
Gyógynövény-Völgy
nyújtógyakorlat kertjében tevékenykeok labdával
dés
torna labdával, Vetítés a korábbi évek
szalaggal,
kirándulásairól Vass
értorna
Gyuláné Margó összeállításában
állóképesség
Balatoncsicsó
fejlesztő gyak. Erdészház túra
gyalogtúra
túravezető Szajkiné
Tihanyba
Klári
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17
24
december 1

8
15

15

gerinctorna,
Meridián tornagyanyújtógyakorlat korlatok
ok labdával
értorna,
Tájékoztatás aktuális
szemtorna
témákról
kirándulás
Kőszeg és környéke
állóképesség
Főzzünk de mit majáfejlesztő gyak. lisra ?
főzés a faluház
udvarán
gombatúra
túravezető Takács Feri
bácsi
gyalogtúra
túravezető Szajkiné
Klári
állóképesség
Tájékoztatás aktuális
fejlesztő gyak. témákról
gerinctorna,
Légző gyakorlatok
nyújtógyakorlat Ottó bácsival
ok labdával
torna labdával, dr Barátossy György
szalaggal,
állatorvos előadása
értorna
állóképesség
Meridián
fejlesztő gyak. tornagyakorlatok
értorna,
Beszélgetés
szemtorna
egészséges ételekről
gerinctorna,
Elsősegélynyújtásról
nyújtógyakorlat dr Nagy Károly
ok labdával
mentőorvos
állóképesség
Meridián
fejlesztő gyak. tornagyakorlatok
torna labdával, Karácsonyra
szalaggal,
készülünk
értorna

Gyógynövény-völgy megnyitója
(2015.03. 27.)
Országos érdeklődést váltott ki a zánkai Gyógynövény-völgy Látogató és Oktatóközpont megnyitója,
a TV csatornák, a rádiók, újságok széleskörűen
tudósítottak a rangos eseményről, amely településünk
életében is fontos mérföldkő! Elsőként az SF
Alapítvány kurátora Takács Tamás köszöntötte a
megjelenteket, majd Csékei Marianna ideillő
szavalatai és a Népdalkör dalcsokra színesítették a rendezvényt. Ezt követően az éppen születésnapját
ünneplő (Isten éltesse sokáig!) Takács Ferenc szakmai
vezető irányításával megtekinthettük a nagyon szépen
kialakított kertet, majd a házigazdák szívélyes
invitálására megkóstolhattuk a gyógynövényes étkeket,
teákat és más itókákat.
A próbaüzemet követően egész évben hazánk egyik
legváltozatosabb
gyűjteményével
fogadják
az
érdeklődőket: az évszaknak megfelelően több mint 500
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gyógynövény fajt mutatnak be izgalmas és interaktív
programok segítségével. (szerk.)
Gazdag Erzsi: Könyörgés a füvekhez
Köszöntelek ezerjófű,
légy hozzám ezerszer hű!
keserű véred leve
gyomromat csitítsa le!
Cickafark, üröm, áldott virág,
támadt rám tenger nyomorúság.
Nővéreteken segítsetek,
hogy ispotályba ne vigyenek!
Lábamba kések pengéje mar,
botlok, botozok, vonom magam.
Zsálya, tippan-fű, lapulevél
gyógyító orvosom most te legyél!
Egyenként szólítlak benneteket,
felmondom ismerős neveteket:
Aggófű, értem is aggódhatnál,
libatop, ágyamnál toporogjál!
Jöjjetek körém most kedveseim,
irgalmas rokonok, testvéreim!
Füvek és virágok gyógyítsatok,
Hangtalan szavakkal szólítsatok!

***
Helytörténethonismeret
Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet

Régi Zánkai családokról – a Poór család
története kapcsán
Régóta tervezett családtörténeti sorozat indult a
Honismereti Körben, amelynek megnyitójaként
február 12-én az újratelepítő családokkal kapcsolatban
a Poór családok történetéről tarthattam beszámolót. A
legelső, németajkú újratelepítő családok 1736. július 2án írták alá Zánka földesuraival az újratelepítés
feltételeit és az úrbéri viszonyokat rögzítő ún.
"megszállási szerződést", de egy, a református parókia
irattárában található bejegyzés arról tanúskodik, hogy
1739-ben a Siffer családfők mellett a bírói testület
tagja volt Varga Ferenc és Poór Bálint is. Mivel a Poór
családok az első telepesek közé tartoztak, az ő sorsuk
is hasonlóan alakult a "megszállási szerződést" aláíró
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úrbéres családok sorsával. Protestáns földesurak
protestáns jobbágyai voltak, belterületként egész
házhelyet, külterületként 16 és fél hold termőföldet
(szántót, rétet) árendáltak a földesuraktól, akiknek
ezért minden évben terménytizeddel és három napi
robottal tartoztak. Idővel szőlőbirtokhoz is jutottak és
bortermeléssel is foglalkoztak. A 18-19. században
csaknem kizárólag földművelésből éltek, és a
jobbágyfelszabadítást
megvalósító,
1862-ben
befejezett úrbéri birtokrendezés során jutottak önálló
földtulajdonhoz. Szorgos munkájukat önálló gazdaként
évtizedeken át folytatták, aminek az 1959-es
kollektivizálás vetett véget, habár ekkor már nem csak
földműves volt közöttük (Poór Sándor és Poór Ferenc),
de iparos (Poór Károly, Poór Dezső), és rendőr (Poór
Ernő) is. Csak a 9. zánkai generációnak (jelen sorok
írójának) adatott meg, hogy felsőfokú képzésben
részesüljön és diplomát szerezzen.
A család történetét (amint másokét is) kezdettől
végigkísérte a szabad protestáns vallásgyakorlatért
vívott harc, a mindennapi fizikai fáradozás a család
fenntartása érdekében, a termelőeszközök iránti
ragaszkodás. A 20. században, a kuláklisták, az ateista
üldözés
időszakában
a
fiatalok
elhagyták
szülőföldjüket és inkább az értelmiségi pályát
választották. Az egykor népes Poór családokból mára
már hírmondó is alig akad Zánkán. Hasonló sorsban
részesültek a többi újratelepítő német- és magyar
családok is.
Jelen sorok írójának a zánkai Poór családok
történetét részletesebben feldolgozó munkája a községi
könyvtárban
megtekinthető,
megismerhető;
tartalmazza Poór Bálint leszármazási vonalának, a
kilenc generációnak ismertetését, bemutatja a családok
által épített épületeket, ismerteti azt az értékrendet,
amit magukénak vallottak. Hasonló utat jártak be a
Zánkát újratelepítő, ma is Zánkához kötődő vagy itt
élő német eredetű Siffer, Kruczler, Geiszler, valamint a
magyar Varga és Vass családok is. Kíváncsian várjuk
ezen családok részletesebb történetének ismertetését is.
Poór Ferenc
- A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 2014.
évi közgyűlésén (Eötvös Károly Megyei Könyvtár,
Veszprém, 2014. december 19.) széleskörű elismerést
kiváltva mutathatta be a főszerkesztő, T. Horváth
Lajos a Zánkai Értéktárat. A Napló 2015. január 26-i
számában az egyesület elnöke, Bándi László tette
közzé dicsérő szavakkal fűszerezett részletes
ismertetőjét, amelyet ezúttal is megköszönünk!
- Zánkai családtörténetek című sorozatot indított a
Honismereti Kör. Február 12-én és március 26-án
Poór Ferenc előadásában ismerkedhettünk a Poór és
Siffer családok történetével, amelyeket nagy
érdeklődéssel kísért a népes hallgatóság.
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Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Egyházközségi hírek – húsvéti szertartások
Evangélikus: nagypénteken 8.30., húsvétvasárnap
8.30., hétfőn 11. ó. úrvacsorás istentisztelet
Katolikus: nagycsütörtökön és nagypénteken 18
ó., húsvétvasárnap 9. ó. ünnepi körmenettel,
hétfőn 9.30. A nagyszombati szertartások
Révfülöpön 20. ó.
Református: nagypénteken 18 ó., húsvétvasárnap
11 ó. úrvacsorás istentisztelet, hétfő 11 ó.
Anyakönyvi hírek – Gólyahír
Varga Dorina – 2014. december 24. – Varga
Ferenc és Kerschner Babett kislánya
Bognár Bercel Bálint – 2015. január 8. – Bognár
Bálint Attila és Egyed Katalin kisfia
Filep Lujza – 2015. február 3. – Dr. Filep Balázs
és Horváth Réka kislánya
A gyermekeket nagy szeretettel köszöntjük kedves
szüleikkel együtt!
Akiktől végső búcsút vettünk
Magyari Jolántól (94), Kővári Pétertől (73),
Sára Pétertől (89), Buda Zoltántól (48).
Magyari Jolán néni csendes, visszahúzódó életet
élt. Míg jól bírta magát, nagyon sokat
kertészkedett, szeretett sütni-főzni. Édesanyja és
testvérbátyja elvesztése után – saját családja nem
lévén - a szomszédságban talált újra családra. Úgy
a helybeliekkel, mint a nyaralósokkal igen jó
kapcsolatot ápolt.
Sára Péter irodalomtörténészként dolgozott a
Petőfi Irodalmi Múzeumban. Itt a múzeumban ő
rendezte a híres Ady kiállítást, valamint a költő
Veres Pálné utcai egykori lakásában is az ún.
emléklakást. Babits Mihály tiszteletére pedig egy
emlékszobát alakított ki. Zánkán töltött évei alatt
négy kötete jelent meg. Tartott előadást a
Honismereti
körben
Berzsenyi
Dánielről,
könyvbemutatója is volt falunkban. Nagyon
szeretett itt élni, erről számos verse tanúskodik.
Kedves Péter! Sok szép versed közül mi most a
„Ki vigyáz majd reánk?” címűből egy részlettel
engedünk utadra.
„Egész életemben kutattam, kerestem
és amit kerestem Zánkán meg is leltem.
Hegyestű aljában egy kis tiszafánál
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Csendes temetőben nyugvóhelyre leltem.
Zöld fű tengerében két kő hirdeti majd
csendesen, szerényen, hogy én már elmentem,
az örök változásban más formát öltöttem:
a nagy Mindenségnek kicsi része lettem…”

Vannak emberi sorsok, történetek, amik nagyon
szíven ütik az embert. A Buda házaspár története
ilyen. Előbb Bea, a feleség ment el, sírján a sok
szép friss virág és mécses azóta is férje
szeretetéről mesélt. Sajnos már csak múl időben
mondható el ez. Még három év sem telt el és
elment a férj, Zoli is, hasonló körülmények között.
Az ember felteszi a kérdéseket, és a miértekre
várja a választ… Megpróbálunk világnézetünk
szerint valami elfogadhatót találni, de nagyon
nehéz. Miért Uram, miért? Az ember jelet kell,
hogy hagyjon maga után, Zoli és Bea két
fiúgyermeket, immáron meglett fiatalembereket
hagytak maguk után, de én inkább úgy
mondanám, maguk helyett. Kedves Ricsi és
Patrick! Tiszta szívből kívánjuk, hogy Szüleitek
szerelme, szeretete erőt adjon Nektek, hogy idővel
Ti is tovább tudjátok adni azt a sok szépet és jót,
amit tőlük kaptatok.

Húsvét: Reménység
Mindig van remény, mert eljön az idő,
amikor a telet felváltja a tavasz,
a sötétséget a Fény,
a káoszt a Rend,
a gátlástalanságot a Tisztesség.
Mindig van remény,
mert a rossz jóra fordul,
a gyűlöletet legyőzi a Szeretet,
a pesszimizmust az örök Optimizmus.
Mindig van remény,
mert nemsokára pattan a rügy,
mozdul a kő,
feltámadt Krisztus
Felelős szerkesztő: T. Horváth Lajos Tel.: 06/20/2621608*Felelős kiadó: Lukács Ágnes jegyző*Kiadja: Zánka
Önkormányzata*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
példányban a zánkai Klepeisz Kft-ben. Felelős vezető: Klepeisz
Zoltán Tel.: 06/70/424-0010, e-mail: zoltan@klepeisz.hu
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Kővári Péter (1942-2015)

Kővári Péter 2015. január 29-én, életének 73. évében tragikus hirtelenséggel itt hagyott
bennünket. Végső búcsúztatása február 17-én volt az Óbudai temetőben. A zánkaiak,
nivegy-völgyiek és a környékbeli barátok, ismerősök február 20-án búcsúztak tőle, a zánkai
Faluházban. A megemlékezésen Miklós Ferenc református lelkész, Horváth Lajos
iskolaigazgató és dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész idézte meg az elhunyt alakját.
Szerencsés csillagzat alatt született: teljes, értékes emberi életet élt szeretetett családja
körében, elismert televíziós szakemberként beírta nevét a magyar televíziózás történetébe.
Pályáját a 60-as években a televíziózás hőskorában kezdte és szakértelme az MTV alelnöki
posztjáig repítette, majd a Duna Televízió főszerkesztőjeként is jelentőset alkothatott. A
tudományos ismeretterjesztés volt a szakterülete, jó témák, kitűnő emberek, kiváló
műsorok: Iskola televízió, Delta, Gondolkodó, Gólyavári Esték, Mindentudás Egyeteme stb.
Műsoraival ablakot nyitott a világra: „Abban akartunk segíteni az embereknek, hogy
eligazodjanak a világban és minél jobb minőségű legyen az életük.” – vallotta egy vele
készült riportban. 2000-től a Duna TV-ben az egész magyar nemzetért végzett kulturális
missziót. Kárpát-medencei március 15-i műsorok, csíksomlyói búcsú, venezuelai
magyarságról készített dokumentumfilm, a világ minden szögletében nézhető balatonfüredi
Anna-bálok stb.
1994-től budapesti állandó lakhelyét zánkaira cserélte, a Vérkúti úton építette fel családi
házát, majd 2000-től Szentantalfán szőlőt és pincét is vásárolt. Ekkor vált igazán Balatonfelvidéki polgárrá. Aktívan bekapcsolódott Füred kulturális életének alakításába, oktatott a
Veszprémi Egyetemen, előadást tartott a tihanyi Tetőtéri estéken… Zánkai lokálpatriótaként
bekapcsolódott településünk közéletébe, szerepet vállalt a címeravató ünnepségünkön
(1996), milleniumi rendezvényeinken (2000/2001), az évente megrendezett Halásznapok és
Borhetek, szüreti felvonulások programjain. Előadást tartott az EU-ról és a Hősök Napján,
támogatta nejének, Gyöngyi Asszonynak a Zánkai Iskoláért Alapítvány vezetőjeként végzett
munkáját. Kisebbik lányaik, Zizi és Piri, a Bozzay Pál Általános Iskolában tanultak. Aktív
tagja volt a Zánka-Nivegy-völgyi Borút Egyesületnek és Balatonvin Borlovag Rendnek.
Művelt, intelligens, színes egyéniség, igazi úriember volt, aki rendelkezett az emberekkel
való bánni tudás képességével. Távol állt tőle az erőszakosság és a vita erőltetése, a vele
folytatott beszélgetések eszmecsere jellegűek voltak. Szót értett akadémikusokkal, egyszerű
mesteremberekkel, szőlősgazdákkal egyaránt. Vonzó személyiségét emlékezetünkben
megőrizzük.
T. Horváth Lajos

Fotó: T. Horváth Lajos

