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Zánka Község Önkormányzatának
2015. március 10. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A képviselőtestület határozatot hozott a strandi
járda helyreállításáról. Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ÉLVEHAL
HOR-GÁSZ EGYESÜLET-tel bojlis horgászverseny 2015. április 11-18. közötti időszakban
történő megrendezésére vonatkozóan kötendő
megállapodást jóváhagyta.

Zánka Község Önkormányzatának
2015. március 10. napján megtartott
zárt üléséről
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal építési beruházás kivitelezésére a VEMÉVSZER Építő és
Szerelőipari KFT. vállalkozással kötött vállalkozási szerződés határidejét 2015. április 10-re módosította. A vállalkozási díjat csökkentették azokkal a tételekkel, amelyek nem valósulnak meg.
- Megbízták a Firmiter Füred Bt. vállalkozást,
„Polgármesteri Hivatal építése kiegészítő
munkák” tárgyú építési beruházásra vonatkozó
közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. 122. §
(7) bekezdés a) pontja szerint.
- Jóváhagyták Zánka Község Önkormányzata
aktualizált Közbeszerzési Szabályzatát és elfogadták a 2015. évi közbeszerzési tervet.

Zánka Község Önkormányzatának
2015. március 20. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Polgármesteri Hivatal építése kiegészítő munkák” tárgyú, a Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja alapján indított hirdetmény nélküli, tárgyalásos
közbeszerzési
eljárásban
a
VEMÉVSZER Építő- és Szerelőipari Kft.
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(Veszprém, Pillér u. 11.) ajánlattevő által külső
területrendezési és térburkolási munkálatokra
adott ajánlatát elfogadta.
- A képviselőtestület az új polgármesteri hivatal
építése, fejlesztés költségvetési kiadási előirányzatát 3.070.249.-Ft+ 1.657.934.-Ft ÁFA
összegben, a fordított ÁFA miatt mindösszesen
bruttó 4.728.183.-Ft összeggel megemelte. Ezzel
az építési beruházás kiadási előirányzatához a
forrást a 2015. évi költségvetési rendeletben
jóváhagyott általános tartalék felhasználásával,
előzetes kötelezettség-vállalással biztosítja.
- A közbeszerzési eljárás nyertesének érvényes
ajánlatot tett, és a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást ajánló VEMÉV-SZER Építő és
Szerelőipari KFT. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.)
vállalkozást nettó 8.692.079.-Ft összegű ajánlati
ár figyelembe vételével kihirdették.
- A képviselőtestület megtárgyalta a A Hegyalja
utca vízrendezés tervezésére érkezett ajánlatot és
nem fogadta el.

Zánka Község Önkormányzatának
2015. április 2. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A képviselőtestület módosította a községi strand
rendjéről és belépődíjairól szóló önkormányzati
rendeletet. Változtatták a strand nyitvatartási
idejét. A kedvezményes jegyeket 17 órától lehet
megvásárolni.
- A testület megtárgyalta és elfogadta Zánka
Község
Önkormányzatának
gazdasági
programját a 2015-2019. évekre vonatkozóan.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2014. évi ellátásáról szóló átfogó
értékelést – az előterjesztés szerinti tartalommal –
elfogadta.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárult ahhoz, hogy az strand
főbejárata előtti pavilon 2015. nyarán kürtöskalács helyett kézműves büféként üzemeljen.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi
Bizottság javaslata alapján a civil szervezetek
2014. évi támogatásáról szóló beszámolókat – a
Közösségi Tömegsport Klub kivételével – elfo-
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gadta. A képviselőtestültet felkérte a Kulturális,
Sport és Idegenforgalmi Bizottságot, vizsgálja
meg a Közösségi és Tömegsport Klub elszámolását és terjessze elő a képviselőtestület következő
ülésére.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi
Bizottság javaslata alapján a civil szervezetek
részére 2015. évben nyújtandó támogatási
összegeket a benyújtott kérelmeknek megfelelően
elfogadta.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Búzavirág, az Ifjúság, a Naplemente
utca, és a Kenderhordó köz csapadékvíz elvezetés
tervezésére érkezett ajánlatot elbírálta. Az egyedüli pályázó Beszt Kft. (8200 Veszprém, Stadion
köz 5.) 720.000,- Ft+ÁFA összegű tervezési
ajánlatát elfogadta.
- a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő, a
műfüves labdarúgó pálya használati kiegészítő
megállapodást megismerték, jóváhagyták, aláírására felhatalmazták a polgármestert. Az önkormányzat részéről a pálya használattal, bérléssel kapcsolatos ügyekben eljárni jogosult képviselőnek Horváth Lajos igazgató urat kérték fel.
- Felülvizsgálták a szociális feladatok ellátásával
kapcsolatos szolgáltatások kihasználtságát. Az
Ügyrendi Bizottság foglalkozott a kérdéssel és
hosszas tárgyalás után döntésre jutott. Javaslatot
tett a képviselőtestületnek, hogy ne változtasson a
rendeleten, viszont a Zánkai Hírmondóban
szeretnék felhívni a gondozottak figyelmét, hogy
az ügyintézések Pl: bevásárlás, banki ügyintézés,
gyógyszer kiváltás, stb, elsősorban a hozzátartozók feladata. Természetesen vannak kivételes
esetek, amikor segít az önkormányzat és a
szolgáltatást igénybe lehet venni. Az Ügyrendi
Bizottság is úgy ítéli meg, mint a polgármester,
hogy nem lehet rendszeres, hogy a családsegítőt
hívják segítségül, mikor a gyerekek, unokák is
tudnának segíteni. A polgármester engedélyéhez
kötött a szállítási szolgáltatás. Élni fog azzal a
jogával, hogy csak a rászorultak részére
engedélyezi a szállítást.
- Az Úttörő utca nevének megváltoztatására
kötelezte az önkormányzatot a Veszprém Megyei
Kormányhivatal. Ezzel kapcsolatban a Kulturális,
Sport és Idegenforgalmi Bizottság véleményét
kérdezte. Négy utcanevet javasol a bizottság:
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Cserkuti utca, Sági utca, Ságdörgicse utca,
Csemetekert utca.
- Filep Miklós polgármester tájékoztatta a
képviselőtestületet, hogy a Csemetekert utca
elnevezésre tesz javaslatot. Ezt teszi közzé az
önkormányzat.

Zánka Község Önkormányzatának
2015. április 2. napján megtartott
zárt üléséről
- Határozat született arról, hogy Zánka Község
Önkormányzata Képviselőtestülete a strandi
területbérleti díjak rendezéséről, tervezett
mértékéről az Ügyrendi Bizottság javaslata
alapján tájékoztatja a bérlőket. A bérlők egyetértése esetén a javasolt díjakkal az önkormányzat
2015. évben a területbérleti szerződések
megkötését, vagy módosítását határozza el.
Megbízza dr. Filep Balázs (8200 Veszprém,
Takácskert u. 14.) ügyvédet, hogy a strandi területbérleti szerződések felülvizsgálatára vonatkozó szerződés-tervezeteket készítse el.
- A testület döntött kedvezményesen értékesített
telekkel kapcsolatos kérelemről, ingatlanhasznosítással kapcsolatos szerződés ügyéről, értékpapír vásárlásról, valamint települési támogatásokról.

Zánka Község Önkormányzatának
2015. április 28. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Bauerné Poór Vilma könyvvizsgáló ismertette a
könyvvizsgálói
véleményét.
Összességében
pozitívan ítéli meg az önkormányzat gazdálkodását. Az önkormányzat stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott 2014. évben,
működési pénzforgalmi mérlege pozitív, 106
milliós eredménnyel zárt. Felhalmozási mérlege
ugyan mínusz 66 millió Ft, de a különbözetet a
működési többlettel tudta finanszírozni. Vagyongyarapodással zárta az évet. Zánka Község
Önkormányzata Képviselőtestülete a 2014. évi
költségvetésről szóló rendelet-tervezetet és a
2014. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendelet-tervezetet elfogadta.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a nem közművel összegyűjtött háztartási

25. évfolyam 3-4. szám

ZÁNKAI Hírmondó

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet elfogadta. A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz közszolgáltatás ellátására a Nivegy
Trans Kft. 8272 Szentantalfa, Mocsár dűlő 0116/9
hrsz. vállalkozás pályázatát elfogadta.
- A képviselőtestület pályázatot nyújt be kistérségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztése - egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű
beszerzése érdekében. A Képviselő-testület a kistérségi közlekedési szolgáltatás, ennek keretében
az egyéb szolgáltatás - szociális étkeztetés és
szállítási szolgáltatás - fejlesztését szükségesnek
tartja, ezért Zánka Község Önkormányzata nettó
7.980.000,- Ft összegű támogatási kérelmet nyújt
be Ford típusú új mikrobusz beszerzésére.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
állományába tartozó rendőrök jutalmazása
céljára
40.000.-Ft+járulékai
összegben
támogatást biz-tosít a 2015. évi költségvetés e
célra jóváhagyott előirányzata terhére.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a községi strand faegyedeinek állapotáról
szakértői vizsgálat beszerzését tartja szükségesnek, melyre vonatkozóan a bekért 5.900.-Ft
+ÁFA/db összegű árajánlatot elfogadja.

Zánka Község Önkormányzatának
2015. április 28. napján megtartott
zárt üléséről
- A képviselőtestület zárt ülésen tárgyalt a
háziorvosi szerződés módosításáról, a strandi
területbérletekről és szerződésekről, valamint
települési támogatásokról.

Zánka Község Önkormányzatának
2015. május 28. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete módosította a háztartási hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet, a környezet védelméről
szóló önkormányzati rendeletet, a közterületek
hasz-nálatáról és a közterületek rendjéről szóló
önkor-mányzati rendeletet, és az önkormányzat
vagyon-áról szóló önkormányzati rendeletet.
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- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közösen meghirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására,, belterületi utak, járdák,
hidak felújítása érdekében. A pályázat keretében
az önkormányzat tulajdonában lévő, Zánka 1078
hrsz.-ú Iskola utca felújítását tervezi az önkormányzat a belterületi közlekedési infrastruktúra
fejlesztése érdekében.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot ír ki az Iskola utcában járda
kiépítéséhez kiviteli terv elkészítésére és
térvilágítás tervezésére.
- A képviselő-testület Dr. Király Tünde
háziorvosnak a háziorvosi szolgálat személyi és
tárgyi feltételeiről, szakmai munkájáról készített
beszámolóját és Dr. Hargitai Zsolt fogszakorvosnak a fogorvosi szolgálat személyi és tárgyi
feltételeiről, szakmai munkájáról készített
beszámolóját elfogadta.
- A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta a
Balatonfüredi Rendőrkapitányságnak a település
közbiztonságáról, a bűnüldözéséről, a nyári
felkészülésről, és az elmúlt időszak értékeléséről
készített beszámolóját.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Filep Miklós polgármester beszámolóját
a Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységéről elfogadta.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Zánka, Hegyalja utca vízrendezésére a
„Víz-Környezet” Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. tervezési ajánlatát
eredményfelelősséggel,
250.000.-Ft
+ÁFA
összegben elfogadja.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármesteri hivatal új épületének
bútorozásához, teljes berendezéséhez,valamint a
szalagfüggönyök beszerzéséhez, a költségvetésben e célra jóváhagyott előirányzaton felül
további 1.800.eFt előirányzatot hagyott jóvá a
tartalék terhére.
- Filep Miklós polgármester javaslatára az új
Polgármesteri Hivatal ünnepélyes átadására az
augusztus 20-i ünnepkörhöz kapcsolódó időpontot, a beköltözést pedig szeptember 1-jét
határozták meg.

ZÁNKAI Hírmondó
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Zánka Község Önkormányzatának
2015. május 28. napján megtartott
zárt üléséről
- Filep Miklós polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet a háziorvosi és fogszakorvosi
szer-ződés módosítással kapcsolatban.
- Tárgyalt a képviselőtestület a Zánka 022/14
hrsz-ú ingatlan hasznosítás ügyéről is.
***

Intézményeink életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
Ebben az évben is nagy izgalommal várták az óvodások a húsvétot. A tavaszi szünet előtti napon érkezett ovinkba a húsvéti nyuszi. Az óvodás, bölcsődés gyerekek nagy örömére apró kis meglepetéseket rejtett el az óvoda udvarán. A tojáskeresésbe
Zánka még egészen kicsi, leendő óvodásai is lelkesen bekapcsolódtak.
Az idei tavaszon két igazán nagyszerű bábszínházi előadást nézhettek meg a gyerekek a Faluházban. A Nyári tündérkert és a Békakirály meséjét
örömmel és nagy tapssal fogadták a kicsik és nagyok egyaránt.
Ebben a tanévben az óvodai beiratkozásra április végén került sor. Nagy örömünkre 8 új kisgyermeket köszönthetünk szeptembertől óvodai csoportjainkban.
Április utolsó időszakában meghitt hangulatban
készülődtek a gyerekek az év legszebb vasárnapjára. Közeledett az anyák napja. Mindegyik csoport
kisóvodásai örömmel és teljes titokban készítették
el a meglepetéseket, tanulták a verseket, amivel köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
Május 13-án hagyományőrző német nemzetiségi tánctalálkozón vettünk részt Tótvázsonyban a
középső és nagycsoportosokkal. A gyerekek nagy
örömmel és lelkesedéssel tanulták a táncokat, amit
a helyszínen lévő közönség óriási tapssal fogadott.
Május 29-én tartottuk az óvodai évzáró műsorunkat. Mindkét csoport lelkesen készülődött a
nagy eseményre. A német táncok, a mesejáték és a
pünkösdölő élményteli pillanatokat szerzett gyere-
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keknek, szülőknek egyaránt. Idén hét nagycsoportosunk búcsúzott el az óvodától. Endresz Vivien,
Filep Lili, Györkös Áron, Keller Bence, Molnár
Boglárka, Török Gergő, Török Gyula szeptembertől már az iskolában folytatják útjukat.
Június, mint minden évben a kirándulások időszaka volt. Mindkét csoport ellátogatott a veszprémi állatkertbe. Különösen nagy örömmel üdvözölték az ovisok az állatkert új lakóit, az elefántokat,
fókákat és a pingvineket. A hajókirándulás és a
Western Park Nemesvitán szintén felejthetetlen
élményeket nyújtott a gyerekeknek.
Elérkezett a várva várt gyermeknap. Június 6-án
a Faluházban és az óvoda udvarán minden idelátogató találhatott kedvére való foglalkozást és programot. A rendőrségi, tűzoltó, kutyás bemutató és pónilovaglás mellett, bent a Faluházban kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. Készíthettek többek
között polipot, rákot, csipeszmatrózt. Nagyszerű
előadással szórakoztatta a közönséget az aszófői
Dallamvilág Musicalcsoport gyermek együttese. A
gyerekek nagy örömére idén is rengeteg felajánlást
kaptunk a szülőktől és a támogatóktól egyaránt.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek a felajánlott adományokért és a szülői
munkaközösség tagjainak a sok segítségért, amivel a gyermeknap jó hangulatához, sikeréhez hozzájárultak:
Balatonszepezd, Mindszentkálla, Monoszló, Zánka és a Német Nemzetiségi Önkormányzat; Szabó
Péter, Dégi Henrietta, Tóth László, Scher családi
pincészet, Melodi Kávéház, Gergely Borház, Like
Abc Balatonszepezd, Horváth Zoltán, Balatonszepezdi Gesztenyvirág Nőegylet, Zizi Pizzéria, Neked
Főztem gasztrobüfé, Jegesmedve Söröző, Kloé
Fodrászat, Orchidea kozmetika, Pádár Andrea virágkertészete, Vázsony Pékség, Vitorlás büfé.
Kívánunk mindenkinek szép nyarat, kellemes
időtöltést az óvoda dolgozói nevében:
Simonné Mohos Éva óvónéni

***

Iskola
A húsvéti készülődés kézműves programjainak
szülők és pedagógusok vezette helyszínei minden
évben nagy élményt jelentenek tanulóinknak, s ez
idén is így volt. A felszabadult légkört az ünnepek
és a tavaszi szünet közeledte csak fokozta. A kiadós szünet után tanulóink kipihenve vágtak neki
a tanév végi hajrának.
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Tanulmányi versenyek
- Az Alapműveleti Matematika Verseny résztvevői voltak tanulóink 2015. április 15-én, Balatonfüreden. A negyedik osztályos korcsoportból
messze kiemelkedően az első helyen végzett:
Borbély Balázs! Az országos döntőn szintén helyt
állt (Marcali, 2015. május 16.), ez a ragyogó
eredmény országosan a 11. helyezést jelentette
számára. (Balázs a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen is bizonyított és korosztályában a 23. legjobb matekos lett Veszprém megyében). Balázsné
Pintér Rita tanító nénije és az egész iskola büszke
is rá nagyon! Gratulálunk és további szép sikereket kívánunk! Mellette még Koncz Otília (8. oszt.)
3. és Cseh András (5. oszt.) 4. helyezése figyelemre méltó. (Felkészítő tanár: Sánta Lajos)
- Az Arany János Országos Nyelvtani Verseny
országos döntőjébe jutott négy tanulónk: Cseh
András (5. o.), Mikolacsek Réka és Stróbl Eszter
(7.o.) és Pál Kata (6. o.). Közülük a kitűnő 8. helyezést érte el Pál Kata (Felkészítő tanára: Csékei
Marianna). Gratulálunk! Katának ahhoz is gratulálunk, hogy kitűnő tanulmányi eredménye mellett
a legtöbb szaktárgyi dicséretes jelest gyűjtötte iskolánkban.
- Spiel und gewinn német levelező verseny: A
2014/2015-ös tanévben megrendezett ötfordulós
országos német versenyen közel 1200 diáknak, öt
korcsoportban, öt fordulón keresztül egy-egy feladatsort kellett megoldani, valamint projektmunkákat készíteni. Iskolánkból diákjaink kimagaslóan teljesítettek: Für Anfänger: Stróbl Kornél 8.
helyezett, Barátossy Botond 14. helyezett, Simon
Zsófia 20. helyezett, Sibak Vivien Szamóca 25.
helyezett. Erste Schritte: Pál Kata 24. helyezett,
Junior: Stróbl Eszter 11. helyezett, Mikolacsek
Réka 26. helyezett. Felkészítő tanáraik: Kruczler
Ágnes és Siposné Bányai Ildikó
- Június 7-én Budapesten zajlott a Herman Ottó
Természetismereti Verseny országos döntője, melyen az iskolánkból bejutott 3 tanuló közül Simon
Zsófia 3. osztályos tanuló (felkészítő: Vidosa
Lászlóné) 10., Cseh András 5. osztályos tanuló
(felkészítő: Molnár Katalin) 6. és Pál Kata 6.
osztályos tanuló (felkészítő: Kereszturi László)
12. helyezett lett. Gratulálunk!
- Április 27-én rendezték meg a Bakony-Balaton
Geopark Vetélkedő döntőjét, melyre iskolánk
csapata is bejutott: Mikolacsek Réka és Stróbl
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Eszter 7. osztályos tanulóink révén. A döntő terepi
részén az igazgatóság szakemberei a Magasbakonyi Tájvédelmi Körzetben a Kerteskőiszurdok értékeit mutatták be. A látottak és hallottak alapján egy kérdéssort kellett megoldani a diákoknak. A verseny második részében a csapatoknak egy-egy előadást kellett tartani a geopark valamely értékéről. A mi lányaink „Kőleves” című,
a geoparkban megtalálható gyógynövényekről és
kőzetekről szóló, élményszerű bemutatóval és vetítéssel is gazdagított „meséje” óriási sikert aratott.
Az összesített pontszámok alapján csapatunk a 3.
helyezést érte el, így három napos kirándulást
nyert a geopark területére. Ez a helyezés azért is
bravúros, mert a résztvevő csapatok között középiskolások is szerepeltek, csak a mi lányaink voltak
hetedikesek. Gratulálunk! Segítőink: Molnár Katalin tanár néni az előzetesen beküldött feladatlapok megoldásában segédkezett, Kruczler Ágnes
és Stróbl Gábor szülők pedig a versenyre szállításban és az ott tartott előadásra való felkészítésben, lebonyolításban vállaltak oroszlánrészt. Külön köszönet illeti Takácsa Ferencet a szakmai
részben való segítségnyújtásban, valamint Csizmadia Tibor 7. osztályos tanulónak a feladatlapok
megoldásáért.
- Balatonfüreden, 2015. április 25. rendezték a hagyományos Dr. Dibusz László Sakk Emlékversenyt, amelyen iskolánk színeiben utoljára versenyzett Szabó Benjámin (8. o.). Beni ezúttal is
kitett magáért, mert a nagyon népes felnőtt versenyen indulva, hét fordulóból hét győzelmet aratva
elhozta az aranyérmet és a kupát! (A ballagáson
Horváth Lajos iskolaigazgató – egy Polgár Judit
könyvvel – személyesen is megköszönte Beni kitűnő sakk eredményeit.)
- Május 26-án került megrendezésre a „Már tudok
biztonságosan közlekedni” vetélkedő körzeti fordulója Balatonfüreden. A tankerület iskoláinak 4
fős csapatai mérték össze tudásukat közlekedési
ismereteikben és kerékpáros ügyességükben. A
hét iskolát felvonultató mezőnyben Molnár Gerő,
Nagy Emese, Vasáros Bálint és Sibak Szamóca
összeállítású csapatunk második helyezést ért el.
Gratulálunk!
Ide kívánkozik, hogy Molnár Márton (2. o.)
megyei közlekedésbiztonsági rajzpályázaton vett
részt és dicséretben részesült!
- A Bendegúz Akadémia szaktárgyi országos levelező verseny megyei fordulóinak eredménye-
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ként Pál Kata (6. o.) - Anyanyelv, 2. helyezést,
Gondos Luca (2.o.) – Környezetismeret 7. helyezést ért el. Gratulálunk! A Mozaik Kiadó Országos Szaktárgyi levelező versenyén 12 tanulónk is
elindult, s közülük Csizmadia Tibor (7. o.) fizikából (30. helyezés), Pál Kata (6. o.) és Rózner Máté (6. o.) történelemből értek el (49., ill. 48. helyezés) figyelemre méltó eredményt.

Loch Ildikó és Siposné Bányai Ildikó részvételét
és segítő értékelését! Díjazottjaink: 5.-6. o. : 1. helyezett Steierlein Luca és Pál Kata, 2. helyezett
Tóth Evelin, 3. pedig Cseh András és Tóth Evelin; 7.-8.o.: 1. helyezett Bácsi Konstantina, 2.
Csekő Boglárka, 3. Csizmadia Tibor és Kovács
Zsófia lett. (Szervezők: Csékei Marianna,
Stumpfné Vass Viol)

- A továbbtanulási eredmények, a központi írásbeli
középiskolai felvételik mellett az országos kompetencia vizsgálat eredményeit kiemelten kezeljük.
A 4., 6. és 8. osztályost tanulóink 2015. május 27én írták matematikából és anyanyelvből, németből
pedig 2015 június 11-én! Februárig reménykedünk!

- Wendler Attila operaénekes személyében az „opera nagykövete” érkezett a Faluházba 2015. május
20-án, hogy Mozart: Varázsfuvola c. műve alapján
közelebb hozza a tanuló ifjúsághoz ezt a műfajt.
Reméljük nem csak azért tetszett diákjainknak a
látványos bemutató, mert két tanítási óránk elmaradt. (Szervezők: Loch Ildikó, Horváth Lajos)

Közösségi és kulturális rendezvények
- Március 31-én Az asszony című interaktív népmese feldolgozást tekintettük meg a Petőfi Színház Játékszínében 36 felső tagozatos diákkal.
- Márciusban az 5. és 7. osztályosok Balatonakaliba kirándultak és többek között megtekintették
az első világháborús helytörténeti emlékkiállítást,
történelemtanáruk, Csékei Marianna irányításával. Köszönjük Stróbl Gábor, Csuka Éva, Hofferné Judit, Konczné Anikó, Goda Ilona, Csehné
Nikol, Steierleinné Edit közreműködését!
- Csékei Marianna szervezésében május 11-én a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának osztályvezetője, Futtató
Norbert és alezredes Asszonya, Péter Katalin tartott előadást az 5. -6. és 7.- 8. osztályban. Ezzel és
az osztályfőnököknek ajándékozott szakmai kiadvánnyal gyakorlatiasan segítették prevenciós
munkánkat. A rendőrséggel nagyon jó az együttműködésünk: Szekeres Kornél őrnagy úr (Balatonfüredi Rendőrkapitányság) is többször előadást tartott a DADA-program keretén belül. Legutóbb a közlekedés szabályairól és a nyár veszélyiről tartott előadást (2015. június 10.) a 3-4. osztályosok számára. Márton Viktor kmb.rendőr
törzszászlós úrral is rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki, ami a helyi rendezvénybiztosításokra,
konzultációkra, tájékoztatókra terjed ki.
- Május 19-én megtartottuk hagyományos Szép
Szó versmondó versenyünket, melyen 32 tanulónk
indult. Témánk az összetartozás volt, s ebben az
évben először igényes dalszövegekkel is lehetett
indulni. A zsűri a Nevesincs Színjátszókör tagjai
közül került ki, köszönjük Karácsonyné Zsuzsa,

- Május 29-én rendezték az ovisok ballagását,
amelyre meghívót kapott Balázsné Pintér Rita
tanítónéni is, s nagyon aranyos, kedves műsornak
lehetett részese. A ballagó ovisok a tanítás utolsó
hetében viszonozták a látogatást, s felvették a
kapcsolatot a Bozzay elsőseivel.
- A községi Hősök napi megemlékezést- május
utolsó vasárnapján- a Honismereti Körrel együtt
tartottuk. Nemzeti múltunk tragédiáját az elhangzott versek - Bácsi Konstantina, Dávid Balázs,
Kamondi Péter és Szabó Benjámin-, dalok- Magyar Tenger Népdalkör-és Stróbl Gábor képviselő ünnepi beszéde idézték fel. Filep Miklós polgármester Úr koszorúzta meg az emlékművet.
(Felkészítő tanár: Csékei Marianna)
- Június 4-én, a Nemzeti összetartozás napján versekkel, néptánccal és gazdag magyar és sváb népviseleti bemutatóval, lírai filmmel- és a szívhez
szóló szavakon kívül játékos ismeretbővítő puzzle- val, történelmi totóval erősítettük nemzeti, közösségi tudatunkat. (Szervezők: Csékei Marianna
Kruczler Ágnes, Horváth Lajos)
- Június 5-én a DÖK szervezésében került sor az
immár hagyományos programunk lebonyolítására,
a főzőversenyre. Az osztályok paprikás krumpli
készítésében mérték össze tudásukat. A főzés előkészületeibe a kicsik is besegítettek. A legjobb,
legízletesebb ételt ebben az évben a hatodik osztály készítette. A rendezvényt sportprogramok
színesítették. (Szervező: Siposné Bányi Ildikó)
- DÖK parlament: Június 11-én, csütörtökön tartottuk éves diákparlamentünket, amelyen meghívottként a negyedik osztály is részt vett. A diákok elfogadták az éves beszámolót. Értékelték a programo-
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kat és hasznos tanácsokkal, ötletekkel látták el a
vezetőséget a következő tanév szervezését illetően.
(Szervezők: Horváth Lajos. Siposné Bányi Ildikó)

Sporteredmények
- Az atlétika diákolimpia körzeti döntőjén, május
6-án az I. korcsoportos lány csapatunk, valamint a
II. korcsoportos fiú és lány csapatunk is 3. helyezést ért el. (Gondos Luca, Sibak Dorottya, Szücs
Petra, Lengyel Jázmin, Varga Babett, Bakonyi
Jázmin, Egyed Laura, Simon Zsófia, Sibak Szamóca Vivien, Gaál Zsuzsanna, Takács Flórián,
Morvai Tamás, Borbély Balázs, Stróbl Kornél,
Gaál Botond, Gelencsér Szabolcs). A felső tagozat
lány csapatai a III. és IV. korcsoportban is ezüstérmesek lettek (Szabó Rebeka, Tóth Evelin, Polák
Vanessza, Vörös Noémi, Steierlein Luca, Karczag
Kata, Bárány Fanni, Nagy Emese, Tóth Renáta,
Fülöp Kamilla). A 4x100 méteres lány váltónk ismét gyors volt és fél másodperces lemaradással a
II. helyezést érte el. (Nagy Emese, Karczag Kata,
Tóth Renáta, Bárány Fanni. Egyéni legjobbjaink
közül Karcag Kata teljesítménye kimagasló, aki
egyéni összetettben első, súlylökésben és 100 m
futásban második lett. Ez utóbbi versenyszámot
Bárány Fanni nyerte meg 14,1 mp idővel.
- A folytatásban május 11-én az atlétika diákolimpia
megyei döntőjén, Veszprémben Kata súlylökésben
6., míg Fanni 100 m futásban 9. helyezést ért el.
- A kisiskolások atlétika versenyében már évek
óta jól szerepelnek tanulóink. Így volt ez idén is a
május 13-án megrendezésre kerülő körzeti versenyen. Lány csapatunk első lett (Bárány Fanni,
Karczag Kata, Szabó Rebeka, Vörös Noémi, Gaál
Zsuzsanna, Bakonyi Jázmin), a fiúk pedig a dobogó második fokára állhattak fel (Kamondi Péter, Haiden Patrik, Tóth Levente, Gerencsér
Alex, Gaál Botond, Stróbl Kornél). A lány svédváltó csapat (Gaál Zsuzsanna, Szabó Rebeka,
Bárány Fanni, Karczag Kata) aranyérmet szerzett. Az egyéni versenyszámokban 800 m futásban
Kata első, Fanni harmadik, 600 méteren pedig
Vörös Noémi bronzérmes lett a legjobb eredményünk. E verseny labdarúgás sportágában a kicsi,
de lelkes csapatunk egy győzelemmel és egy vereséggel a második helyezést érte el. Csapattagok:
Kamondi Péter, Szabó Benjamin, Szalai Balázs,
Cseh András, Borbély Balázs, Gerencsér Alex.
- Sportágválasztó: A sport legyen a tied! Találd
meg a sajátodat! Ezekkel a mondatokkal hívtak
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meg tanulóink közül tizet június 3-án a veszprémi
Arénába egy sportágválasztó rendezvényre.
Majdnem 20 féle sportág mutatkozott be, amelyeket ki is lehetett próbálni és talán közöttük van az
is, amit a jövőben szívesen űznénk.
- És akkor még nem beszéltünk Simon Zsófi (2.o.)
párbajtőr eredményeiről. Gondos Luca (2. o.) és
Barátossy Szabi (1. o.) judó érmeiről, no meg a
focistákról…

Túrák, kirándulások
Túrákat és kirándulásokat annál is inkább szeretik
felvállalni pedagógusaink, mert meggyőződésünk
szerint az élményszerű, tanuláshoz kapcsolódó
ismeretszerzésnek ez az egyik legjobb módja.
- Április 25-én Dobosné Panni néni és Molnár
Kati néni vezetésével 16-an (12 tanuló, 2 anyuka
és 2 kísérő) túrázni voltunk a révfülöpi kilátóhoz.
Gyönyörű időben ismerkedhettünk meg a kilátóból látható hegyekkel, majd egy jó fagyizás után
hazavonatoztunk.
- Április 27-én a 7. és 6. osztályosok részt vettek
Budapesten a Szakma Sztár Fesztiválon. A program keretében 39 szakma mutatkozott be- ezzel
segítve a fiatalok pályaválasztást befolyásoló döntését. Köszönjük Gál Péterné segítségét!
- Május 6-án a 7. osztályosok gyalogtúrán vettek
részt Stróbl Gábor vezetésével, aki a gyönyörű
Zánka környéki táj növényvilágáról, történetéről
is mesélt.
- A felsős tanulmányi kirándulások (május 22.) gazdag kulturális programot biztosítottak. Az 5.-6. osztályosok Budapestre utaztak vonattal. A Milleniumi földalattit, a Hősök terét, a Vajdahunyad várát - itt a Mezőgazdasági Múzeumot és az Apostolok tornyát- fedezték fel először. Egy belvárosi ebéd
után a Miniversum interaktív kiállításon ismeretterjesztő játékot játszottak, majd a felújított Kossuth
téren a Parlament történetével, szépségeivel ismerkedhettek egy idegenvezető segítségével. Hangulatos, izgalmas és tanulságos volt a tömegközlekedési
eszközök használata, a gyerekek többsége most utazott először a legmodernebb metróval és a szárazföldi kontinens első kéreg alatti földalattijával.
- Május 22-én, pénteken a 7. és 8. osztályos tanulóinknak kirándulást szerveztünk Budapestre. A
Nemzeti Múzeumban egy újkori tárlatvezetésen
vettünk részt, majd a belvárossal ismerkedtünk. A
Hősök tere és a Szent István Bazilika megtekintése mellett tanulóink izgalmas szabadulós játékon
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vehettek részt a Pániq-szobában. Nagy élményt
jelentett a tömegközlekedési eszközök, főleg a
metró és a mozgólépcső használata.
Kirándulás a Kis-Balatonhoz
Reggel az iskolánál gyülekeztünk. 7.00-kor megjött a busz és indultunk a Kis-Balatonhoz. Két óra
buszozás után megérkeztünk, és jóízűen megreggeliztünk. Megérkezett a túravezetőnk, és vele elindultunk a kirándulásra. Ő ismerte minden madárfaj nevét, elmondta a fontos dolgokat arról,
amit éppen láttunk, és elmesélte nekünk a KisBalaton kialakulását is. Gyalogosan mentünk tovább a Nemzeti Park elzárt területein. A túravezető megmutatott pl. egy hibrid fát, és azon egy
mesterséges denevér odút, amiben 300 denevér is
elfér. Fogott nekünk vörös hasú unkát, és elmondta amit tudni kell róla. Körülnéztünk a Fekete István Emlékházban, ahol nagyon sok kitömött állatot, madártojást, halász-horgász eszközt láttunk.
Megtekintettük Matula bácsi kunyhójának másolatát is. Megnéztünk egy hallépcsőt és egy nagyon
érdekes madármegfigyelő házat is. Ebéd után a
bivalyrezervátumba mentünk, ahol megfigyeltük a
kifutókban a bivalyokat, lovakat, szamarakat,
kecskéket. Néhányat meg is lehetett simogatni.
Tele élményekkel szálltunk fel a buszra és jöttünk
haza. Nagyon érdekes és hasznos volt látni a KisBalatont és az élővilágát, sok-sok élménnyel gazdagodtunk.
Pádár Ákos 4. osztály
Kirándulás Köveskálra
Már nagyon vártuk a júniusi ott alvós kirándulásunkat. Busszal mentünk Köveskálra. Miután a
szálláshelyen lepakoltunk, elmentünk a Feketehegyre. Voltunk a kilátónál, ittunk forrásvizet, és
nagyon-nagyot túráztunk. Visszamentünk a táborhelyre, zuhanyoztunk, megnéztük, hogy valakiben
nincs-e véletlenül kullancs, és lepihentünk egy kicsit. Később frissen sütött lángost ettünk. Este
megjöttek a szülők is, együtt kidobóztunk, sorversenyeztünk, fociztunk. Nagyon jó volt! Ez után
tábortüzet raktunk és következett a sütögetés. Még
pehelycukrot is sütöttünk! Este sokáig beszélgettünk. Másnap reggel elmentünk dr. Barátossy
György és dr. Vissi Gabi néniék portájára. Ott
lehetett kecskét fejni, állatokat simogatni, kotlóst
nézni (másnap kikeltek a kiscsibék is). Nagyon
érdekes koponyákat és teknős páncélokat láttunk,
és még feladat is volt. Nagyon jó volt ez a prog-
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ram is! Ez után összepakoltunk, és a déli busszal
visszamentünk az iskolához. Nagyon élveztük ezt
a két napot. Köszönjük Rita néninek és a segítő
szülőknek!
Tóth Dalma 4. osztály
- Június 2-án a 3. osztály búcsúkirándulásra ment
Szentantalfára, osztályfőnökükhöz, Vidosa Györgyi nénihez. Elvitték a kis fenyőfát, amelyet – Visi Gabriella anyukának köszönhetően- három évig
nevelgettek. Meglátogatták a Pincészetet (köszönet Dr. Cseh Ferenc elnök úrnak), valamint ifj.
Dobossy Dánielék borászatát. Mindkét helyszín
tetszett a tanulóknak, s a foci, a közös evés-ivás
még inkább fokozták a jó hangulatot.
Kirándulás Balatonfüredre
Az első és második osztályok tanulmányi kirándulására június 3-án került sor. Nagy izgalommal
várták a gyerekek ezt a napot. Vonattal utaztunk
Balatonfüredre. A vasútállomáson várt minket a
„kisvonat”. Ezzel folytattuk utunkat a Lóczybarlanghoz. A gyerekek későbbi beszámolója
alapján a legtöbbüknek ez volt a legérdekesebb
program ezen a napon.
A „kisvonat” a kikötőhöz vitte le a csapatot. A
Bodorka Látogatóközpontban a filmvetítés után
élőben is megnézhették az akváriumokban elhelyezett balatoni halakat. A nagy melegben élveztük a
Tagore sétány hűvösét. Fagyizással zártuk a napot.
Hazafelé a vonaton mindenki lelkesen mesélte
a nap élményeit.
Köszönjük Gaál Péterné Judit lelkes segítségét! Az osztálytanítók mellett Ő kísérte és támogatta a 34 fős gyerekcsapatot.
Dobosné Varró Anna,
Szántó Edit
- Június 9-én a 6. és 7. osztályosok átkerékpároztak Révfülöpre, ahonnan a 7.-esek felbuszoztak
Kővágóörsre, ahol a László család vendégszeretetét élvezhették. Délután strandolással és kerékpározással folytatódott a program. Köszönjük
Pálffyné Szabó Ida és Mikolacsekné Gáspár
Éva segítségét! Ugyanezen a napon az 5. osztály
Veszprémben a Vár nevezetességeivel, majd a
Zoo-park világával ismerkedett. Köszönjük
Konczné Anikó, Goda Ilona és Nagy Jenő nagypapa segítségét! A 8. osztály a Sobri Jóska Kalandparkban próbálhatta ki merészségét és
ügyességét.

25. évfolyam 3-4. szám
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A 2014/2015-ös tanévben végzett tanulóink az alábbi középiskolákban folytatják tanulmányaikat.
NÉV

1.

Bácsi Bálint

2.

Bácsi Konstantina
Bárány
Fanni Nóra
Borda
Melitta

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10

11

12
13
14

15

16
17

18

19
20

21

22

Csekő
Boglárka
Dávid Balázs

ISKOLA

Keszthely Keszthelyi Asbóth Sándor
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Budapest Nemes Nagy Ágnes
Művészeti Szakközépiskola
Veszprém Padányi Bíró Márton Római
Katolikus Gimnázium
Balatonfüred Szent Benedek Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye
Sümeg Kisfaludy Sándor Gimnázium

TAGOZAT

szakközépiskola

Humán specializáció

gimnázium

Rendészeti szakközépiskolai ágazati oktatás

szakközépiskola

Emelt óraszámú
informatikai oktatás
Veszprém Ipari Szakközépiskola és Gim- Környezetvédelem – vízgaznázium
dálkodás – környezetvédelmi
technikus
Fazekas
Pétfürdő Kolping Katolikus Szakiskola, HÍD II. program
Martin Lázár Speciális Szakiskola és Kollégium
Fülöp Kamilla Sümeg Kisfaludy Sándor Gimnázium
Klaudia
Haiden
Veszprém Ipari Szakközépiskola és GimPatrik
názium

ISKOLA-TÍPUS

Informatikai ágazat:Számítógépes rendszerkarbantartó
Táncművészeti tagozat

szakközépiskola

gimnázium
szakközépiskola
Alapiskolai végzettség
megszerzése mellett, részszakképesítést szerezhet
gimnázium

Emelt óraszámú
informatikai oktatás
Környezetvédelem – vízszakközépiskola
gazdálkodás – környezetvédelmi technikus
Harmath
Veszprém SÉF Vendéglátóipari, Kereske- Vendéglátás-szervező- vendég- szakközépiskola
Dzsenifer Kat- delmi és Idegenforgalmi
lős orientáció
rin
Szakképző Iskola
Horváth Mar- Balatonfüred Szent Benedek Gimnázium,
szakiskola
cell
Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye
Kamondi
Szombathely Nagy Lajos Gimnázium
Köznevelési típusú
gimnázium
Péter
sportiskolai osztály
Karcag Kata Zánka Egry József Szakközépiskola,
Vendéglátóipari
szakközépiskola
Cippóra
Szakiskola és Kollégium
ágazat
Koncz Otília Balatonfüred Lóczy Lajos Gimnázium és Angol-magyar tanítási
gimnázium
Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szak- nyelvű osztály
középiskola
Lájer Eszter Veszprém Ipari Szakközépiskola és Gim- Környezetvédelem – vízszakközépiskola
Petra
názium
gazdálkodás – környezetvédelmi technikus
Magyar RiTapolca Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Hegesztő
szakiskola
chárd
Széchenyi István Szakképző Iskolája
Molnár
Balatonfüred Szent Benedek Gimnázium, Rendészeti szakközépszakközépiskola
Gerő
Szakképző Iskola és Kollégium Balaton- iskolai ágazati oktatás
füredi Széchényi Ferenc Tagintézménye
Nagy Emese Balatonfüred Szent Benedek Gimnázium, Rendészeti szakközépszakközépiskola
Szakképző Iskola és Kollégium Balaton- iskolai ágazati oktatás
füredi Széchényi Ferenc Tagintézménye
Németh Ale- Veszprém Lovassy László
Arany János Tehetséggimnázium
xandra
Gimnázium
gondozó Program
Pálfalvi Niko- Balatonfüred Lóczy Lajos Gimnázium és Angol nyelvi specialigimnázium
lett
Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szak- zációs osztály
középiskola
Szabó Benjá- Balatonfüred Lóczy Lajos Gimnázium és Természettudományos/ infor- gimnázium
min
Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szak- matika specialiközépiskola
zációs osztály
Tóth Renáta Veszprém SÉF Vendéglátóipari, Kereske- Vendéglátás-szervező- vendég- szakközépiskola
delmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola lős orientáció
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- Június 11-én a 7.-es angolosok Molnár Beátával, angoltanárukkal kirándultak, brownie-t sütöttek.
- A 2. osztály kirándulása Szentbékállára (2015.
június 10.) Szeretnénk megismerni és megismertetni a gyerekekkel azokat a településeket, ahonnan iskolába járnak hozzánk. Így jutottunk el az
utolsó héten Szentbékállára. Szép időben megmásztuk a Kőtenger szikláit. A tízórainkat a „madáritató” kövek között fogyasztottuk el. Ezután a
falu nevezetességeivel ismerkedtünk. A templom
tövében gyönyörködtünk a csodás kilátásban. Fáradtan, de jókedvűen élményekben gazdagon érkeztünk vissza az iskolába. Köszönjük Ida néninek, hogy elkísért bennünket.
Dobosné Varró Anna

Ballagás, tanévzáró
- A ballagási ünnepségünk koronája volt az idei
tanévnek, szervezettségében, tartalmasságában,
látványosságában a legjobb bozzays hagyományokat ápolta. Büszkén nézhettünk végig a 22 ballagó 8. osztályoson, akik jó előmenetelű középiskolákban nyertek felvételt. Bácsi Konstantina
megérdemelten és büszkén vehette át a Bozzaydíjat, s a könyvjutalomban részesülő többi kitűnő
és jeles tanulónk is jelezte, a mi iskolánkban érték
a tudás, a jó tanulmányi előmenetel. A zsúfolásig
megtelt tornatermünk a családokkal való kiváló
kapcsolatunkat is demonstrálta. Kruczler Ágnes
osztályfőnök felemelő körülmények között, fájó
szívvel búcsúzott ballagó diákjaitól. Vidosa Lászlóné, Györgyi tanító nénitől is méltó körülmények
között búcsúztunk. Nyugdíjba vonulása alkalmából titokban, a ballagási ünnepség részét képező
műsorral készült az egész 3. osztály. Igazán felemelő volt. Az iskola dolgozóinak nevében Horváth Lajos intézményvezető köszönte meg kitűnő
munkáját, jellemességét, rend és igazság szeretetét.
- Kiváló tanulmányi munkájukért az alábbi tanulók
vehettek át jutalomkönyvet: (K= kitűnő, J= jeles)
1. o. Borbély Eszter, Csonka Ajsa, Simon Júlia,
Barátossy Szabolcs, Kovács Áron
2. o. Gál Szintia (K), Gondos Luca (K), Sibak
Dorottya Lilla (K), Molnár Márton (J)
3. o. Sibak Szamóca Vivien (K), Simon Zsófia
(K), Gaál Zsuzsanna (J)
4. o. Borbély Balázs (K), Pádár Ákos (J), Takács
Flórián, Morvai Tamás (J)
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5. o. Cseh András (K), Steierlein Luca (K),
Takács Georgina (J)
6. o. Pál Kata (K), Nagy Bernadett (J), Tóth
Evelin (J)
7. o. Csizmadia Tibor (K), Mikolacsek Réka (J),
Stróbl Eszter (J)
8. o. Bácsi Konstantina (K),. Bárány Fanni (J),
Haiden Patrik, (J), Kamondi Péter (J),
Koncz Otília (J), Németh Alexandra (J),
Szabó Benjámin (J)

***

FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból
Márciusi számunk óta számos program zajlott
a Faluházban.
Április 17-én megtartottuk a már hagyományosnak
mondható
Borkóstolónkat
a
Faluházban, melyen idén a Gergely Borház
mutatta és kóstoltatta meg a nagyon finomnak
ítélt borait. A borházat Szabó Gergő mutatta
be, aki nemcsak a borokról, de a családról, a
kezdeti indulásról és nehézségekről is beszélt.
Elmesélte honnan indultak, és egy hangulatos
zenés filmvetítésen keresztül láthattuk, hogy
hová fejlődött a borgazdaság, megtudhattuk
azt is, hogy milyen új terveik vannak a jövőt
illetően. Fantasztikus este volt, köszönjük
szépen a Gergely Borháznak!
Április 21-én nálunk járt Lukács Sándor
Jászai Mari-díjas magyar színész, költő,
érdemes és kiváló művész, aki ismét
bebizonyította a közönségnek, hogy méltán
érdemelte ki ezt a sok díjat. Fantasztikus
színész, és egy hihetetlenül közvetlen, jó
humorú embert ismerhettünk meg. A bő egy
órás összeállítás, melyet a zánkai nézőknek
állított össze, egy percig sem untatta a
közönséget.
Május 1-jén ismét mulattunk egy jót a
Faluház udvarán, ami nem volt nehéz Borda
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Lajos zenei aláfestése mellett. Idén nagyon
sok csapat főzött, így sok díjat sikerült
kiosztanunk, de nem csupán a főzést
pontoztuk, voltak igazán izgalmas feladatok
is, amiket teljesíteniük kellett a csapa-toknak.
Ilyen volt például az „Úttörők 12 pontja,”
vagy az „Itt van Május 1-je” dal, amiket le
kellett írniuk, el kellett énekelniük, de a
leleményesség és az internet segítségével
mindenki jól teljesített, amiért jutalomban
részesültek. A főzés és a vidám programok
része volt a májusfa díszítés, és állítás is, mely
jó sok ásás és kőszedés után sikerült is. Mire
beesteledett
kellőképpen
kiszórakoztuk
magunkat, és jó hangulattal zártuk a napot.
Május 16-án nem kis erőfeszítés után
elérkezett a Férfinap. A zánkai lányok és
asszonyok óriási munkával készültek a férfiak
köszöntésére, és idén egy teljesen új
formációval léptek színpadra. A nem
megszokott műsor az ABBA film mintájára
íródott, egy saját mindennapos történettel. A
dalszövegeket Böhm Tamás, a történet
szövegét Böhm Tamás és Böhmné Kocsis
Szilvia írta. A műsort a Zánkai Színjátszókör,
a Magyar Tenger Népdalkör és a Z.A.M.
Tánccsoport adta óriási sikerrel. A Faluház
most is kicsinek bizonyult, rengeteg érdeklődő
érkezett, még a környező településekről is.
Aki mégis lemaradt volna róla, a Borhéten
megnézheti, hiszen a csapat újra szín-padra áll
július 31-én, pénteken este.
Június 6-án a gyerekek is szórakozhattak,
hiszen az Óvoda Szülői Munkaközössége
ismét megszervezte a Gyermeknapot. Volt ott
minden, ami a kicsiket szórakoztatta,
kézműves
foglalkozások,
rendőrkutya
bemutató,
tűzoltó
bemutató,
aszfaltrajzverseny, ugrálóvár. Egyszóval mindenki
megtalálta a maga kedvenc játékát és jól
érezhette magát. A rendezvény zárásaként az
aszófői Dallamvilág Musical Csoport adott
egy kedves gyermekműsort, majd a várva-várt
tombolával ért véget a délután.
Közben elkezdődött a nyár, készülünk a
Borhétre és a nyári Strandpartikra, melyre
szeretettel várjuk a szórakozni vágyókat!
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Mindenkinek kellemes nyaralást
pihenést kívánunk a Faluházból!

és

jó

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Zánka Faluház
***

- 2015. április 24-én. a Faluházban tartotta
tisztújító közgyűlését a Zánkai Közösségi - és
Tömegsport Klub. A leköszönő elnök, Balázs
Zsolt beszámolója után az egyesület közgyűlése megszavazta az új alapszabályt, majd megválasztotta tisztségviselőit. Elnök: Török Gyuláné, elnökségi tagok: Borda László, Borda
Tibor, Tóth Lajos, ifj. Török Gyula. Felügyelő Bizottság elnöke: Szarka László, felügyelő
bizottsági tagok: Siffer Gyula, Szabó Péter. A
labdarúgó egyesület újjászervezése folyamatban van, ősztől a Veszprém megyei IV. osztályban fog szerepelni Zánka csapata.
***

A természet patikája
Riport Takács Tamással,

a zánkai Gyógynövény- völgy
ügyvezetőjével
- A zánkai Gyógynövény-völgy avatására
2015. március 27-én került sor. Mi történt azóta?
Március vége óta folyamatosan fogadjuk a
látogatókat. A jó idő beköszöntével kiteljesedett a kert is. A tavaszi növények elvirágoztak,
a májusi esőzések után pedig a nyári növények
borultak virágba. A rézvirág, levendula, gyűszűvirág még aktívan virágzik, de hamarosan
ők is a termés érlelésére és a magok elszórására fordítják energiájukat. A nyár középétől a
barátcserje, nyári orgona, kasvirág, illetve a
menta fajok fognak virágozni.
Egy-két új kertelem is beépítésre került, a vakok kertje külön kis tavat kapott csobogóval, a
természet pedig “birtokba vette” a vízi élőhelyeket. A tóba telepített halak szaporodtak,
egy tökésréce pár rendszeresen visszatérő
vendégként egészen a múlt hónapig osztozott
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a békákkal, és lábatlan gyíkokkal a fürdőhelyen. A pillangóvonzó ágyások környékén
számtalan lepke és szender faj figyelhető meg
a különféle dongók és méhek társaságában.
A látogatóközpontot sok újságban, rádiós
és televíziós riportban, valamint internetes oldalon népszerűsítettük, ennek is köszönhetően
rengeteg látogatót fogadhattunk az ország különböző pontjairól.
A projekt fizikai megvalósítása hivatalosan
még nem zárult le, így a tervekhez képest több
elem - pl. az ajándékbolt megnyitása, a teázó
hivatalos beüzemelése, tematikus tanfolyam
programok megindítása - késve tud csak bekapcsolódni a turisztikai szezon kínálatába.
De még addig van teendő bőven, többek között az útbaigazító táblák kihelyezése, hogy
könnyebben idetaláljanak a távolabbról érkezők is.
- Milyen további információkat osztanátok
meg a zánkaiakkal, ami nincs rajta a honlapotokon.
A honlapunk még nem mutatja a véglegesnek gondolt tartalmat, de a legfontosabb talán,
hogy helyi lakosok továbbra is ingyenesen látogathatják a kertet és a látogatóközpontot.
Nagy öröm számunkra, ha a Zánkaiak látogatnak minket, és tovább adják a hírét a látnivalóknak.
- A rendkívül szárazon induló nyár nem okozott gondot a működtetésben?
A kert üzemeltetésében minden nap akad új
kihívás, a szárazság és nagyon erős napsütés a
növényeknek is komoly megterhelést jelent,
ilyenkor nem fejlődnek, csak vegetálnak. A
reggeli és esti öntözések mellett, különféle
átmeneti árnyékoló megoldásokat kellet kitalálnunk, illetve a víz utánpótlást csepegtető
csövekkel kiegészítve, ideiglenes esőztetőkkel
is támogatni kellett.
- A Gyógynövény-völgy látogatottsága az elvárásaitoknak megfelelő?
Látogató szám tekintetében egyelőre nincs
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okunk panaszra, inkább a látogatók folyamatos kiszolgálása, körbekalauzolása jelent kihívást, hogy mindig elegendő segítő legyen a
központban, különösen a sűrűbb hétvégi napokon. De az időjárásnak megfelelő látogatói
érdeklődés mintázata is kezd jól kirajzolódni nagyon meleg napokon általában kevesebb látogatóra számíthatunk, ilyenkor párafüggönynyel és hűtött teakóstolóval próbáljuk enyhíteni a hőséget, a kiránduló időnek mondott enyhébb napokon többen érkeznek, és meglepő
módon sok látogatót az eső sem rettent vissza
a kert megtekintésétől. Az elmúlt bő 3 hónap
átlagát tekintve közelítünk a havi 1000 fős látogatószám eléréséhez, természetesen ide
számoljuk a sok gyermekcsoportot is, iskolás
és óvodás korosztályt illetve a kertbarát körök
és nyugdíjas csoportok látogatását is.
- Milyen terveitek vannak, ami a néhány hónapos működés tapasztalataiból adódnak?
Az oktatási programokat szeretnénk erősíteni, nagyobb tanfolyamot valószínűleg csak
ősztől fogunk tudni indítani, de hétvégi bemutató és oktató programokat egyre többet tartunk július-augusztus folyamán is (mint például a jelenleg folyó illóolaj lepárlási kísérleteket), folyamatosan szaporítjuk a különleges
növényeket, és a látogatói visszajelzések alapján is próbáljuk alakítani a tájékoztató és növényismertető anyagainkat.
Fontos tapasztalat a gyermekprogramok és
a felnőttek számára tartott informatív program-igények közötti jelentős különbség, ennek
megfelelően is szeretnénk alakítani a programkínálaton a közeljövőben.
T. Horváth Lajos
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Helytörténethonismeret
Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet

Szezonváró visszatekintés
A Honismereti Kör saját hagyományait is hűen őrzi, ezek egyike, hogy nyaranta nem tart
foglalkozásokat. Ez a szokás még a megboldogult szobakiadásos időkben gyökeredzik,
amikor a tagok, alapvetően háziasszonyok lévén, vendégeik ellátásával és bevételeik gyarapodásával voltak elfoglalva. A szusszanásnyi szünet azonban lehetőséget nyújt egy rövid félidei visszatekintésre.
A tavaszi két utolsó összejövetel a falut újraalapító családok történetével foglalkozott,
Poór Ferenc a Sifferek és a saját családjának
őseiről szólt. A sikerre tekintettel folytatás következik, a Czuborok, majd ezután szélesebb
merítésben a Veszprém megyei 17. században
betelepülő német családok története lesz soron.
Szintén hagyomány, hogy a kör tagjai májusban terepgyakorlatot tartanak. Megmászták
a zánkai Várhegyet, ősi falak és cserepek után
kutatva. Egybehangzóan megállapították,
hogy a hely akár ősi vár maradványa is lehet,
főleg akkor, ha a szemlélő ebben szeretne hinni. Döntő bizonyíték azonban szerencsére nem
került elő, így a rejtély tovább élhet, izgatva
ezzel az erre fogékonyak fantáziáját.
Május utolsó vasárnapja sok éve már a Hősök Napja jegyében telik, amikor a két világháború hősi halottaira és áldozataira emlékezünk. A Honismereti Kör felkérésére ezúttal
Stróbl Gábor képviselő tartott érzelemgazdag
és elgondolkodtató ünnepi beszédet.
Az év megkoronázása - hagyományosan – a
júniusi autóbuszos kirándulás, melyre ismét –
már- már hagyományosan – a Nők klubjával
karöltve került sor. A szervező – nevét e cikk
írója szerényen elhallgatja – a csodálatos idő
biztosítása mellett változatos, érdekes, de egyáltalán nem megterhelő programot állított ösz-
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sze. A népes társaság először Úrkúton, az elhagyott mangánbánya helyén feltárult, fantasztikus sziklaalakzatokat megőrző őskarsztosnál állt meg. A kútszerű mélységből kikászálódva Ganna felé vették az irányt, de Pápakovácsi határában néhány percre megálltak
az ottani szélkeréknél. A társaságot ámulatba
ejtette a távolból játékszernek tűnő erőmű gigantikus mérete.
Gannán az Esterházy grófok hatalmas, kupolás, klasszicista stílusú templomába nyertek
be-bocsátást. A hozzáértő helyi vezető az esztergomi bazilika altemplomához mérhető kriptában a sok- sok díszes szarkofág után a kripta
legújabb lakójának, Esterházy Péter író édesapjának úrnájához vezette a látogatókat.
A halottak birodalmának mélyéből a közeli
Döbrönte Szarvaskő-várához kapaszkodtak
fel a zánkaiak. A várból csupán néhány csupasz fal maradt, a panoráma azonban hibátlan:
keletre a Bakony, nyugatra Pápa városa. Az
alaposan megizzadt társaság a helyi Himfy
csárdába menekülve keresett enyhülést. A
csárda neve ezúttal és kivételesen nem Kisfaludy Sándorral, a reformkor koszorús költőjével, hanem a vár egykori tulajdonosával, a
Himfy családdal kapcsolatos.
Pápa felé ereszkedve a társaság egy röpke
órácskára megállt Tapolcafő község lenyűgöző vízi tanösvényénél. A Nyugati – Bakony
minden elnyelt vizét itt préseli ki magából fejedelmi bőséggel, a Pápát ellátó vízmű mellett
egy gyors-vizű patakot is táplálva.
Pápára érve a társaság szétszéledt, a hölgyek figyelmét a cukrászdák, az urakét inkább
a sörházak kötötték le. Kötelező programelemként azonban mindkét nem képviselői
megtekintették a felújított Fő teret és a pazar
új ruhába öltöztetett Esterházy – kastélyt.
A jól megérdemelt estebédet az immár lankadó kirándulók a Csingervölgy egyik éttermében költötték el. Innen buszuk felkapaszkodott a Kab- hegyre, a Veszprémből Keszthelyig kitárulkozó látvány bőséges lehetőséget
nyújtott a társaság elmés tagjainak topográfiai
ismereteik csillogtatására. A panorámában
Zánka helyét rögzítve egybehangzóan megállapították, hogy szép helyen laknak, s bár sok
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csodát láttak a nap folyamán, örömmel térnek
meg otthonaikba.
Befejezésül röviden egy júliusi eseményről.
A Nyugdíjas Klub felkérte a Honismereti Kör
vezetőjét, hogy néhány szóban ismertesse az
egy éve megjelent Zánkai értéktár kiadásának
körülményeit és a kötet tartalmát. Az előadást
követő beszélgetésből kiderült, hogy többeknek még nincs ilyen könyvük. Ezúton közöljük, hogy a zánkai állandó lakosok a községházán a fogadóórák idején térítésmentesen
hozzájuthatnak saját példányukhoz.
Ősszel a Honismereti kör folytatja önmaga
szórakoztatását. Szeptemberben újabb kirándulás a környékre, később Mindszenthy József bíboros életműve, a németség története,
majd a kör húszéves fennállásának megünneplése lesz a programban. Mindez kiváló lehetőség arra, hogy a képzeletbeli szélesre tárt kapukon újabb érdeklődők sétáljanak be az öszszejövetelekre.
György Péter
a Honismereti Kör vezetője
***

40 éves az „Úttörőváros”
– Értékek a magyarság kincsestárából –
(Kossuth Rádió: Napközben – Hangtár, 2015. július 6.)

Egykori táborozók: Nekem nagyon tetszik a
Balaton, ilyen nagy vizet szinte még sohasem láttam. Télen is itt voltam Zánkán, nagyon kellemes
volt, a télen egy hétig voltam, de felejthetetlen
élmények, amik itt vannak.
Riporter: A 70-es évek ifjúságát hallották a
zánkai úttörőtáborról, arról a kisvárosról, amely
Magyarország legnagyobb gyerektáborának
épült.
Horváth Lajos: Hatvankilenc augusztus 15-én
tették le az alapkövét, hetvenöt május 25-én,
gyermeknapon adták át.
Riporter: Horváth Lajos iskolaigazgató, a
Zánkai Értéktár Bizottság elnöke azt mondja,
hogy szovjet mintára épült meg a központi gyerektábor Zánkán, ahol a gyermek-tisztségviselők
képzésével is foglalkoztak.
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Horváth Lajos: Hat évig készült, ez egy nagy
beruházás volt, politikailag nyilván determinált
volt, de hát azért azt nem kell letagadni, hogy
ide rendkívül sok gyerek eljutott. Nagyon jó infrastrukturális körülmények voltak és a legjobb
tanulók jutottak el.
Riporter: A tábori élet összefonódott az úttörőmozgalommal. Rengetegen megfordultak a
táborban, évente több tízezer gyerekről van szó.
Horváth Lajos: A gyermekfunkcionáriusokat
képezték ki, őrsvezetőket és rajtitkárokat, szeptembertől egészen a tanév végéig, nyáron pedig
különböző szaktáborozásoknak és nemzetközi
tábornak adott helyet.
Riporter: Hogy mért éppen Zánkán épület fel a
város, Horváth Lajos azt mondja, hogy annyi
minden mellett az úttörők még a helyszínt is a
cserkészektől vették át.
Horváth Lajos: Az úttörőmozgalomba áthozták
a cserkészhagyományokat. Voltak közöttük
olyan vezetők, akik itt táboroztak a Sági-erdő
mellett a zánkai határban, ha már ez így bevált a
cserkészeknek, akkor miért ne legyen jó az úttörőknek. Csak hát valljuk be őszintén, ugye a
cserkészélet az egy komoly módszertani kultúrával rendelkező egyesület volt, nagyon nagy
respekttel. Nyilván ezt nem tudta produkálni az
úttörőmozgalom, hiszen ez tömegszervezet volt.
Riporter: Ősztől tavaszig csaknem ezer gyerek
táborozott egyszerre Zánkán, havi váltással,
nyáron azonban a 2500-at is megközelítette a
létszám.
Horváth Lajos: Kirakat intézmény volt, az
ENSZ főtitkárától, a Kurt Waldheimtől kezdve
itt járt az indiai miniszterelnökig, egy csomó államfő.
Riporter: A zánkai úttörővárosban színháztermet, mozit, sportcsarnokot és futballstadiont is
építettek.
Horváth Lajos: Jelen pillanatban az Erzsébet
Központ működteti, az összes kárpátaljai magyar fiatal eljut ide.
Riporter: A terület állami tulajdonban maradt.
a zánkai tábor Európa legnagyobb mai is működő ifjúsági központja.
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Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Vasárnapi istentiszteleti rend falunkban a
szokott időben: evangélikus ½ 9, katolikus ½
10, református 11 óra.
Ilyenkor nyáron örvendetesen telnek a templomok, megjönnek a régi ismerősök, a nyaraló
vendégek. Mindig örülünk nekik, istentisztelet
után jó kis beszélgető körök alakulnak ki a
templomkertekben, az ebédfőzés ilyenkor várat
magára kicsit….
Mindig megemlékezünk újságunkban az elhunytakról. Ezúttal három személytől veszünk búcsút.
Simon Karcsi bácsinak szép hosszú, tartalmas
élet adatott, 95 éves korában szólította magához
az Úr. A református egyház oszlopos tagja volt,
vasárnaponként lehetett vele találkozni, amint
idősen is ballagott fel a dombon az Úr házába.
„Példát vehetünk róla!” –mondta a gyászszertartást végző lelkész.
Antal Géza bácsi 87 éves korában tért meg Teremtőjéhez. Azon zánkai polgárok közé tartozott,
akik mindig felelősséggel vállaltak szolgálatot a
közösségért, legyen az falu, egyház, család. Azt
is tudta, mikor jön el az idő, mikor kell kora miatt önként visszahúzódni. Volt önkormányzati
képviselő a rendszerváltás után, ezen tevékenységét is a megfontolt döntések jellemezték. Sokat tett azért, hogy a világháborúkban elhunytak
méltó emlékművet kapjanak. A Pávakör alapító
tagjaként, feleségével együtt hosszú éveken át
énekeltek lelkesen. Több évtizeden keresztül a
zánkai evangélikus társegyházközség felügyelője
volt, ezen kívül a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye közgyűlési küldötte és a társult egyházközség oszlopos vezetője.
Tibola Lajosné hosszan tartó súlyos betegség
után hunyt el 57 éves korában.
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 Üdülő-gazdák
Egyesülete 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 10. Tel.: 06-30937-3172, 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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TUNGLI JÓZSEF EMLÉKEZETE
Tungli József tanár, sportvezető, atléta Bélbaltaváron született 1948. május
18-án, de gyermekkorát már Zánkán töltötte. Édesapja, Orbán bácsi a
hegyestűi bazaltbánya ügyes kezű kőfaragója volt. (Faluházunk vöröskő
lábazatának megépítésekor sok társadalmi munkát végzett Zánkáért. – szerk.)
Általános iskolai tanulmányai után a balatonfüredi Lóczy Lajos
Gimnáziumban érettségizett 1966-ban, s még ebben az évben került
Veszprémbe. Hamarosan a megye legjobb ifjúsági sportolója atlétikában, a
15. sz. Volán forgalmi gyakornoka, a magyar utánpótlás válogatott tagja.
1970-1972-ben a Veszprémi Járási Tanács Testnevelési és Sportfelügyelőség
munkatársa, 1972-1974-ben elnöke. 1974-től három éven át a BVTC Sportiskola igazgatója,
ezután a Megyei Sporthivatalhoz került főelőadóként, majd egy év múlva a hivatal elnöke lett.
Közben 1976-ban diplomát szerzett a pécsi tanárképző testnevelési szakán, 1978-ban a
Testnevelési Főiskolán pedig atlétika szakedzői oklevelet szerzett.
Gyakran látogatta a zánkai szülői házat a Kossuth utcában, ahol a család szívesen ülte körül az
udvari kerek kőasztalt, melyet Klára nővére, a költőnő oly szívhez szólóan megénekelt. 1982-ben
elvesztették édesanyjukat, de Orbán bácsi még az 1990-es években is tartotta a kis zánkai házat.
1987-ben szívinfarktusa után a veszprémi Vetési Gimnázium igazgatóhelyettese volt egészen
nyugállományba vonulásáig. 1997-ben elvégezte a BME pszichológiai és tanárképző szakát. Eközben
is aktív sportéletet élt, a VEDAC szenior atlétájaként számtalan magyar bajnoki címet nyert.
Eredményei sokat ígértek: 2004-ben például a Budapesten megrendezett veterán atlétikai versenyen
távolugrásban 491 centiméteres teljesítményével aranyérmes, hármasugrásban 10,81 méterrel
bronzérmes lett. Ugyanebben az évben a Kaposváron megrendezett veterán atléták versenyén
távolugrásban kereken 5 méterrel, hármasugrásban 10,29 méterrel két aranyérmet nyert. 2005
márciusában a Budapesten megrendezett atlétikai versenyen a veteránok között 60 méteres síkfutásban
8,80 másodperccel győzött, távolugrásban 508 centiméterrel ugyancsak aranyérmet nyert.
Idős korában is aktív szenior versenyző volt, ugyanakkor több idősügyi szervezetben is vállalt
vezető szerepeket. Mindig vidám, jó kedélyű, sportos megjelenésű, szimpatikus alakja üde
színfoltja volt Veszprém társasági életének. Megbecsült ember, számos kitüntetés tulajdonosa,
számos testnevelési és sport témájú cikk, tanulmány szerzője volt.
A halála előtti héten még találkoztunk, a Zánkai Hírmondó legutolsó számait vittem el neki,
mert ő mindig is zánkainak vallotta magát és érdekelte, mi történik napjainkban a településen.
Megbeszéltük, hogy a jövő héten majd találkozunk a könyvtárban. Éppen versenyre készült. Nem
is sejtettük, hogy ez a találkozásunk az utolsó.
2015. június 20-án Szegeden vett részt egy veterán atlétikai versenyen, amely után rosszul lett,
és már nem tudtak segíteni rajta. Búcsúztatása július 10-én 15 órakor volt Veszprémben, a Vámosi
úti temető ravatalozójában. Hamvainak nyugalomba helyezése szűk családi körben történt.
Őrizzük kegyelettel emlékét!
Poór Ferenc
***
Tungli József díszvendégként részt vett iskolánk tornatermének avatásán, 2015.04.20. 21.41-kor az
alábbi e-mailt küldte a bozzay@zanka.hu-ra: „Tisztelt Igazgató Úr! Kedves Lajos!
Megtisztelő figyelmed, aminek során Tungli Zsuzsanna közvetítésével egy gyönyörű könyvet küldtél
nekem, nagyon köszönöm. Remélem kedvességed, valamikor sikerül viszonoznom.
Köszönettel, üdvözlettel: Tungli József ”
(szerk.)

