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KÖZSÉGHÁZA AVATÁSA
2017 augusztus 17-e, hétfőt beírtuk Zánka történetébe, új középülettel gyarapodott településünk. A kivitelezési munkákkal kívül-belül idejében elkészültek a mesteremberek, s a frissen telepített, gyönyörűen nyírt
gyepszőnyeggel körbevett épület, mint egy ékszerdoboz, várta az ünnepélyes átadást. Községünk vezetői, a
meghívott vendégek és a szép számban megjelent lakosok, üdülőtulajdonosok négy óra előtt izgatottan
kémlelték a beborult eget, s mérlegelték, vajon az időjárás kegyes lesz-e hozzánk?! Kegyes volt, s hozzá tette a sikeres ünnepséghez azt a pluszt, ami az emberi tényezők felett álló.
Az ünnepség biztonsági szakembereinek kimért mozdulataiból, helyezkedéséből is tudatosodott a jelenlévőkben: a házelnök Úr érkezik hozzánk. A rendőrségi felvezetéssel begördülő állami autókból dr. Kövér
László a Magyar Országgyűlés elnöke, dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnk, belügyi államtitkár,
miniszterhelyettes és kíséretük szállt ki, akiket Filep Miklós, Zánka polgármestere fogadott az épület előtt.
A műsor a zánkai Magyar Tenger Népdalkör szereplésével vette kezdetét. Szépen szólt a „Széles a Balaton vize” és a „Balatoni legények”, s megadta az ünnepség méltóságteljes, ugyanakkor vidám hangulatát.
Az ünnepi beszédeket Bőhmné Kocsis Szilvia konferálta fel. Elsőként Filep Miklós polgármester Úr lépett
a mikrofon elé, köszöntötte jeles vendégeinket, az ünneplő közönséget, s büszkén emlékezett meg az elmúlt
időszak fejlesztéseiről. dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnk köszöntőjében gratulált elért eredményeinkhez és további segítő közreműködéséről biztosította a hallgatóságot.
Dr. Kövér László házelnök Úr ünnepélyes avatóbeszéde azért is tetszett mindenkinek, mert sallangoktól mentesen, tényszerűen összegezte Zánka múltbéli küzdelmeit és jelenlegi állapotát. A községházát egy
negyedszázados fejlesztés utolsó állomásaként láttatta. Méltatta az elért eredményeket, a község vezetését, civil szervezeteket, intézményeket - külön is kiemelve iskolánkat. A szónok statisztikai adatokat is
felvillantva, imponáló tájékozottságot mutatott, mintha itt élne közöttünk. Öntudatosan hallgattuk és
büszkeséggel töltött el bennünket az összegző megállapítás: „Zánka soha nem volt még ilyen polgárosult!” A beszéd minden zánkaihoz, a nemzeti létünk új kihívásait is felvetve, észhez és szívhez is egyaránt szólt, s hitet táplált a jövőre vonatkozóan is.
Ezután Zánka történelmi egyházainak képviselői léptek a mikrofonhoz. Németh Szabolcs evangélikus
tiszteletes, Gondos Gábor református lelkész, majd Csizmazia Sándor katolikus plébános egyházuk tanításait idézve, értékes gondolatok kíséretében megáldották az új községházát. A Himnusz eléneklése után,
az avatóünnepség befejezéseként a házelnök Úr és a képviselő Úr a nemzeti színű szalag átvágásával felavatták az új épületet, amelyhez gratuláltak polgármesterünknek.
A program a községháza megtekintésével, majd vacsora meghívással folytatódott. Vendégeink asztalánál Varga Zoltán alpolgármester Úr mondott pohárköszöntőt. A vaddisznó és birkapörkölt mellé jól
estek a zánkai borok. A gyerekek és fiatalok nagy örömére Szandi zenés estjével ért véget e felejthetetlen
nap.
T. Horváth Lajos

FILEP MIKLÓS ZÁNKA POLGÁRMESTERE ÜNNEPI BESZÉDE
TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket Zánka Község Polgármesteri Hivatalának, és az ebben az
épületben kialakított Rendőrségi KMB iroda átadásán. Külön nagy tisztelettel köszöntöm Kövér László
házelnök Urat, Kontrát Károly képviselő, államtitkár Urat, Veszprém megye vezetőit, polgármestereket, a
történelmi egyházak képviselőit.
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Egy ezres létszámú kistelepülés lakóinak rendkívüli megtiszteltetés, hogy fejlődését, munkáját, az ország, a megye első számú vezetői figyelik, ünnepükre eljönnek.
Szűk időkeretben kellene ünnepi beszédet mondanom, az eltelt 25 év küzdelmeit, eredményeit bemutatnom, számot vetni negyed évszázad tevékenységével. Ugyan egy épület átadására jöttünk, de itt sokkal
többről van szó. Egy lassú folyamat végét jöttünk ünnepelni, átadni. Ha itt az Iskola utcán végigjöttek,
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láthatták műszakilag, működésében teljesen megújult, illetve újonnan megépített intézményhálózatunkat,
Zánka új központját.
A rendszerváltáskor területileg szétszórt, hiányos intézményhálózattal indultunk. A mai avatáskor,
melyhez kormányzatunk 20 millió Ft-os támogatást adott, közel 100 millió Ft önkormányzati forrást biztosítottunk. Tettük ezt úgy, hogy a falu vagyonát nem éltük fel, hiszen értékes vízparti ingatlanaink, beépíthető belterületeink megmaradtak, ingatlant állandó letelepedést választó polgárainknak biztosítottunk.
Így növekedett lélekszámunk 850-ről 1000 fölöttire, így válhattunk egy mikrotérség oktatási, egészségügyi, turisztikai, és jelen beruházás üzembehelyezésével közigazgatási központjává. Közintézményeinket megépítettük, azokat hitel nélkül, biztonságos tartalékokkal működtetjük. Rövid időn belül el szeretnénk végezni a fő útvonalak, községközpont rendezését, parkosítását. Ehhez kérjük képviselő Úr segítségét. Úgy gondolom, hogy fejlesztési elképzeléseink, amelyek Zánka állandó, és üdülő lakosságának támogatása nélkül nem tudtunk volna megvalósítani, helyesek voltak.
Gyermekeink, unokáink egyre többen választják lakóhelyükül Zánkát, hiszen egy összkomfortos, nyugodt, megbízható környezetben élhetünk. Amikor Füred, Tapolca, a Nivegy-völgy, Nagyvázsony felől
jövök haza, és ez "civil"hivatásom miatt naponta megtörténik, meglátom a címerünkben is szereplő templom tornyát, a Hegyestűt, megnyugszom, elfelejtem a napi küzdelmeket, hazaérkeztem. Így vagyunk ezzel valamennyien. Haza, ahol unokáink, gyermekeink, egy nyugodt baráti közösség vár minket. Az eltelt
25 évre visszatekintve, további feladatainkat meghatározva, mondandóm befejezéséül Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban c. versének befejező mondatait választottam.
„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

DR. KONTRÁT KÁROLY ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ,
PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR, MINISZTERHELYETTES
KÖSZÖNTŐ BESZÉDE
JÓ NAPOT KÍVÁNOK KEDVES ZÁNKAIAK!
TISZTELT ELNÖK ÚR, POLGÁRMESTER ÚR, KEDVES VENDÉGEK, HÖLGYEIM ÉS URAIM!

Nagy örömmel vagyok itt önök között Zánkán, hiszen egy ünnepnap a mai a település számára. A községháza a közösség háza és a közösség háza bizonyítványt állít ki a közösség, a község lakóiról, a hozzáállásukról. Arról amiről polgármester úr is beszélt, hogy mennyire szeretik a zánkaiak ezt a települést és
mennyire magukénak érzik. Úgy gondolom, hogy ez a település őrzi és ápolja hagyományait, vigyáz az
értékekre, megteremti az új értékeket, mint ahogy ma is ennek vagyunk tanúi és közös részesei. Úgy gondolom egyre többen szeretnének Zánkára jönni, Zánkán élni, hiszen jó itt élni ezen a településen. Én szeretnék gratulálni polgármester úrnak és a zánkaiaknak ahhoz az összefogáshoz, amelynek eredményeképpen ma itt lehetünk. Ahogy polgármester úr elmondta, itt egy sikeres eredményes összefogásnak vagyunk a tanúi és annak az eredményét láthatjuk itt. Az épület, amelyet szerencsém volt bejárni, méltó a
zánkaiakhoz, a környékbe illeszkedő, tájba illeszkedő csodálatos épület. Gratulálok a tervezőknek, gratulálok a kivitelezőknek, akiknek a keze munkáját ez az épület dicséri. Az az összefogás, amely a zánkai
képviselőtestület, a tisztségviselők és a kormány között létrejött, meghozta az eredményét.
Ahhoz is szeretnék gratulálni, hogy ez a település fegyelmezetten gazdálkodott, és azért vehetett részt
az adósságkonszolidációban nem részesült települések programjában, ennek eredményeképpen kapott
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20 millió forintot, amelynek további részleteire jó eséllyel pályázik majd reményeink szerint a település.
Gondolom annak is meglesz a helye, biztos, hogy jó helyre kerül. Szeretnék gratulálni az összefogáshoz,
és azt szeretném mondani, hogy a kormány segítségére a jövőben is számíthatnak a zánkaiak és a környékben élők is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE
AVATÓBESZÉDE
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR, ÁLLAMTITKÁR ÚR!
TISZTELT ZÁNKAIAK, KEDVES HONFITÁRSAIM!
A közösségi épületek, a templom, az iskola, a kórház, a községháza, a városháza, az országháza mindig
tükrei egy közösségnek. Tükrözik annak múltját, jelenét és jövőbeli esélyeit is. Ebben a tükörben Zánka
ma egy múltját megbecsülő, jelenét kitartóan építő és jövőjét bizakodóan tervező közösségként nyilatkozik meg. A ma avatandó új zánkai Községháza azt jelképezi, hogy az elmúlt negyedszázadban nemcsak
az épületek, hanem a helyi önigazgató közösségi készségek és képességek is megújultak Zánkán.
Ünnepeken vagy hétköznapokon egyaránt felmerül a kérdés: vajon min múlik egy település sorsa? A történelmi, földrajzi, gazdasági és demográfiai adottságok közepette egy település sorsát kitartó képessége és
készsége dönti el. Így volt, így van ez Zánka esetében is. A római korban már lakott település a honfoglalás
után a Kál nemzettség birtoka lett, a XII. századtól már kőtemplom erősítette a zánkaiak hitét. A török uralom alatt, 1548-ban a magyarok által lakott Zánkát fizikailag elpusztították, felégették, a neve a korabeli
adóösszesírásokban már csak pusztaként szerepelt. A település német reformátusok 1736-ban megkezdett
betelepítésével ismét életre kelt, majd a 19. század elején egyfajta igazságtételként Zánkát végleg visszahódította az a magyar szellem és magyar nyelv, amely történelmünk egy tragikus korszakában már-már végleg
pusztulásra ítéltetett. Zánka múltbéli sorsában - mint a Balaton megcsillanó víztükrében - visszaverődik
Magyarország sorsának alakulása is. Az ország sorsa valamennyiünk életének alakítója, ez a magyar
sorsközösség. Így volt ez a múltban, így van a jelenben és nem lehet másként a jövőben sem.
TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!
Nemcsak egy országnak, nemzetnek, de minden településnek, minden egyes lakójának is fontos a távlatosság. Zánka mintegy ezer állandó lakójának vonzó jövőképet és biztonságérzetet adhat, hogy a település
életének irányítói messze tekintenek és komolyan veszik a szavukat. A ma átadandó községháza egy negyedszázadon átívelő fejlesztés utolsó állomása. Ez alatt a 25 év alatt Zánka egész intézményhálózata
megújult, sok munkából és nem kevés pénzből.
Zánkán azonban tudták, hogy nem minden pénz kérdése, sőt 17 zánkai polgárőr segíti pl. önkéntes
munkájával a hivatásos bűnüldözők feladatát. Zánkán ezért jó a közbiztonság, az itt élők és az ide látogatók egyaránt biztonságban érezhetik magukat. Sporthorgászok jöhetnek, a zavarosban halászni vágyók viszont jobb, ha távol tartják magukat. Zánkán azért is jó a közbiztonság, mert az itteniek azzal is tisztában
vannak, hogy a tétlen kezeknek az ördög ad munkát. A fejlesztések növelik az idegenforgalmat, munkát
adnak és hoznak. Kevés hazai településre jellemző, hogy mindössze 2 főt kell közmunkában foglalkoztatnia, hogy mostanában egyetlen lakos szorul rendszeres szociális segélyre, hogy a településen egyetlen
elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakás sincsen, nincs szegregált lakókörzet, magyarán szegénynegyed. Zánka mindezt a jót elmondhatja önmagáról.
Zánka közössége és annak választott vezetői jól gazdálkodtak az itt képződött javakkal, jól használták
ki a mások kínálta lehetőségeket is. Zánka büszke lehet arra, hogy példás gazdálkodása folytán nem szorult
állami mentőövre, azaz adósság elengedésre, konszolidálásra. Mint, ahogy büszke lehet arra is, ahogy államtitkár úr is mondta, ennek köszönhetően pályázhatott fejlesztési támogatásért. A jövőt illetően a zánkaiak közössége nincsen híján a terveknek, de azt is tudják, hogy minden elképzelés annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Ez pedig legfőképpen a tervező közösségen múlik, azon, hogy milyen lélekszámmal és lélekkel tud a tervek megvalósításába fogni. Nagy levegőt kellene vennie annak, aki ennek mindösz-
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sze 1017 lakosú településnek az összes civil szervezetét, a 14 egyesületet, klubot egy szuszra el kívánná sorolni. A Zánkai Értéktár tanúbizonysága szerint ezek mindannyian jól működő szervezetek, amelyek hathatósan járulnak hozzá Zánka színes, mozgalmas és tartalmas kulturális életéhez. A zánkai közösség ragaszkodik általános iskolájához és megbecsüli azt. A Bozzay Pál Általános Iskola a Balaton-felvidéki iskolák között 2015-ben újra az első helyen végzett az országos kompetencia-felmérés eredményét tekintve.
Zánka példája követésre méltó abban is, hogy miként lehet és érdemes a feladatokat jól megosztania a
helyi és az állami irányítás, a helyi és a központi költségvetés között. Ahhoz, hogy hosszú halódás után a
zánkai üdülőváros újra életre kelhessen, kormányzati szintű eltökéltségre és hozzájárulásra volt szükség. Az
Erzsébet Üdülőközpont és tábornak köszönhetően 10 milliós nagyságrendű idegenforgalmi adó és bevétel
jut Zánkának. A tábor területén 2012-ben felavatott Új Nemzedék Központ a jövő hírnöke Zánkán.
TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM!
Minden okunk megvan tehát abban bízni, hogy Zánkára szép jövő vár. Kérdés, hogy ki fogja megélni
ezt a szép jövőt, kit talál a jövő Zánkán? Nem ünneprontásként, csak gondolatébresztőként mondanék
néhány adatot, amelyet az ország majd’ minden településén sajnos elsorolhatnék. 15 év távlatában a Balaton-felvidéken felére esett vissza az általános iskolai tanulói létszám. Zánka általános iskolája joggal
lehet büszke arra, hogy ilyen körülmények között is tartja a tanulói létszámot, ám idén már csak 5-6
zánkai tanuló lesz az első osztályba beíratandók között. 2001-ben Zánka mintegy 1000 lakosából 180-an
töltötték be a 65. életévüket és 171-en voltak 14 év alattiak. 2011-ben, tehát 10 év múlva már 191-en képviselik az idősebb korcsoportot és 105-en a legfiatalabbakat. Az un. öregedési index tehát 10 év alatt 105ről 181 %-ra rúgott. 2011-ben Zánkán két élve születésre 11 halálozás jutott.
Zánka sok száz éves történelme során soha nem volt ilyen jó állapotban, soha nem volt ilyen rendezett, ilyen polgárosult. A községben 2013-ban 156 vállalkozás után fizettek adót, 553 gépjármű után pedig gépjárműadót. Nagyon jó látni, hogy a 25 éven át tartó fejlesztési kedv és folyamat ezzel a fontos állomással a községháza felavatásával nem ér véget. Már előkészítették a kikötő megtervezését, mert készen állnak a tervek a községközpont teljes közterületi, közvilágítási megújításához. Zánkaiak már csak a
kedvező alkalomra, újabb jó pályázási lehetőségekre várnak. A jólét, a stabilitás, a rend, a színvonalas oktatás, beleértve a német nyelv magas szintű elsajátítását is, mind-mind szükséges, még sem elégséges egy
települési közösség vagy egy nemzet hosszú távú megújulásához. Ha egy közösség tagjai, egy nemzet
tagjai a kemény munkával megszerzett több-kevesebb jólétükből és kényelmükből nem hajlandók a jövő
nemzedékeire többet áldozni, ha nem hajlandóak vállalni a jövő nemzedékét, akkor elsorvad a közösségi
készség és képesség és a virágzás hamarosan önmaga ellentétére vált.
TISZTELT HONFITÁRSAIM!
Magunk mögött hagyva a sorscsapásokban bővelkedő XX. századot, reménykedve léptük át az új évezred
küszöbét. Ha nem is külső meghatározottságok nélkül, de alapvetően magunk dönthettünk a saját sorsunkról, egyen-egyenként és közösségeinkben itt Zánkán, és az állami, nemzeti keretek között egyaránt.
15. évben az új század kezdete után, nagyon világosan látszik, ez sem biztos, hogy könnyebb lesz, talán
csak másként lesz nehéz, mint a megelőző. Új, eddig nem tapasztalt kihívásokkal kell megbirkóznunk,
immár az Európai Unió tagjaként. Ezen új kihívások mélyén azonban az az egyetlen sorskérdés lappang
már több mint ezer esztendeje: nemzeti létünk, magyarként való fennmaradásunk esélye. Elődeink
Zánkán is, ha kellett halk szóval, ha lehetett békében dolgozva őrizték meg számunkra, az ő elődeiktől, a
jó Isten kegyelméből kapott hazát. A földet, a nyelvet, a kultúrát, a hitet, az esélyt a jövőre. Nekünk, mai
magyaroknak sincs több kötelezettségünk!
TISZTELT ZÁNKAIAK!
Kívánom Önöknek, hogy gyarapodó lélekszámmal és erős lélekkel, eddigi munkájuk révén méltán elnyert önbizalommal, váltsák valóra jövőbeli terveiket! Az új Községháza legyen mindig a közösségi akarat és cselekvés központja a jövőben is, ahol a Zánka és rajta keresztül Magyarország fennmaradása és
gyarapodása szempontjából bölcs döntések születnek.
Isten adja, hogy így legyen!
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HÚSZ ÉV ZÁNKA ÉLÉN!
—Interjú Filep Miklós polgármesterrel—
Tisztelt polgármester Úr! Zánka lakossága örömmel fogadta az új községháza átadását. Az avató
ünnepségen és azt követően – a köszöntő beszédjén túl – milyen községünket, családját, vagy saját
személyét érintő gondolatok foglalkoztatták?
Végiggondoltam az eltelt időszak fejlesztéseit, jó
végigmenni az Iskola utcán, a strandon, a falu
egészén. Őszintén szólva arra gondoltam, hogy
történt-e annyi működésem alatt, hogy egy 50-100
év múlva megjelenő Zánka 900 éves vagy 1000
éves könyvében megemlítsenek. Úgy gondoltam,
hogy igen, talán nem dolgoztam hiába. Ezen túlmenően a munka befejezésére, az Iskola u. teljes
kiépítésére gondoltam, amelyet 2016. év végére el
fogunk végezni.
Családomat illetően nagy örömmel gondolok
valamennyiükre, főleg persze 5 unokámra, akikkel
rendkívül bensőséges, szeretetteli kapcsolatom
van Úgy gondolom valamennyien megtalálták helyüket, illetve meg fogják találni. Büszke vagyok
rájuk!
Ugyanakkor aggódom a jelenlegi politikai,
gazdasági helyzet miatt, jobb lenne békességben,
migránsprobléma nélkül élni!
Személyemet illetően foglalkoztat a 2 év múlva
bekövetkező nyugdíjazásom, de jelenlegi állapotomat, terveimet, ambicióimat figyelembe véve
nem hiszem, hogy visszavonulnék.
Az új hivatalban elsőként milyen ügyeket kellett elintéznie, milyen döntéseket kellett meghoznia?
Rendkívüli ügyet nem intéztem. A háziorvosi
helyzet megoldásával kapcsolatos egyeztetés volt
az egyik első feladatom, úgy gondolom, meg fog
oldódni.
Ha jó az emlékezetem, éppen 2015-ben töltötte be
20. évét, mint Zánka első embere! Pontosan mikortól is? Milyen volt az indulás?
Szabó dr. Úr lemondásával, az 1995 márciusi időközi választáson kaptam először bizalmat. Akkor
kellett visszafizetnie Zánkának az Iskola építésére
kapott állami támogatás egy részét, 18 millió forintot. A kamra üres volt, meglehetősen forrt a világ. Rövidesen normalizáltuk helyzetünket, első
fejlesztésünk, az iskola akkori első, még salakos
kültéri sportpályája, és az utca névtáblák voltak.
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Előbbi látványosan megújult, az utca névtáblákat
rövidesen le kell cserélni. Akkori költségvetésünk
50 millió volt, most 500.
Melyek voltak polgármesterként megélt legfelemelőbb pillanatai, mire a legbüszkébb?
Címeravatás, politikusi látogatások, Millenniumi zászló, a csatornázás, gázellátás, kábeltévé befejezése, Sportcsarnok, Iskola, Óvoda építése, felújítása, Faluház, Orvosi rendelő, Posta, Új Hivatal.
Mind-mind gyönyörű, felemelő emlék, éreztem,
hogy sikerült valamit tennem egy közösségért.
Kövér László házelnök Úrral, az átadást követően volt egy közel órás beszélgetésem. Többek
között azon elmélkedtünk, hogy miért is csináljuk
ezt a fárasztó, sokszor nehéznek, hálátlannak tűnő
feladatot. Megállapodtunk, hogy nem a pillanatnyi
elismerésért, anyagiakért, hanem egy kicsit az
ilyen feladatot vállalók gondolataiban – ahogy talán mindenkiében – benne van a jövőnek való építés (sokszor mondom unokáimnak, hogy ezt a papa és barátai, nektek is építették), és amint már
említettem az ember egy kicsit az örökkévalóságnak is dolgozik.
Melyek Zánka fejlesztésével kapcsolatos leginkább
dédelgetett tervei?
Faluközpont teljes befejezése, kikötő építése a kis
öbölnél, úthálózat korszerűsítése.
T. Horváth Lajos

***
KÖLTÖZÖTT A HIVATAL!
—Interjú Lukács Ágnes jegyzővel—
Milyen érzés az új épületben dolgozni? Sikerült a
hivatalt, a falugondnokságot és a rendőrséget teljes egészében átköltöztetni?
Az új hivatali épületről szólva először szeretném
köszönetemet kifejezni Zánka község Polgármesterének és Képviselőtestületének, hogy a beruházásra vonatkozó elhatározásukkal, annak megvalósításával, valamint a szükséges anyagi fedezet
biztosításával lehetővé tették a hivatal korszerű
körülményeinek megteremtését. Elsősorban a község tulajdonának és házának, az önkormányzat
székhelyének tekintem, ami egyúttal a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalnak is otthont ad.
Elmondhatom, óriási a változás a korábbi elhe-

8

ZÁNKAI Hírmondó

lyezésünkhöz képest. Néhány év alatt kialakult bizonyos kötődés bennem a kevésbé ügyfélbarát régi épület irányába is, de minden nap jó érzéssel
tölt el, ha az új önkormányzati hivatalba megérkezem. Nagyszerű dolog a dicséretet hallani az ügyfeleink részéről, és látni arcukon az elégedettséget, ha körülnéznek. Hallottam az enyémtől eltérő,
más véleményeket is, azonban az a tudat, hogy a
községháza valójában közös munkánk eredménye
és helye, felülírja számomra a kritikákat. Bízom
abban, hogy velem együtt büszkeség tölti el a
zánkai embereket is, ha látják az épületet, mert ez
az új intézmény általuk és értük is van.
A költözés egy nehezebb kérdés. Pontosabban
egy elhúzódó folyamatnak látom. Az augusztus
végén történt gyors átpakolással még nem ért véget. Minden héten szállítunk a régi községházáról
iratokat. A Falugondnokság járművei, eszközparkja praktikusan, jól rendszerezetten került elhelyezésre az épület alagsorában. A rendőrségi körzeti
megbízott irodájának teljes körű átköltöztetése
-ismereteim szerint- rövidesen befejeződik.
Az épület a zánkaiak többségének tetszik, de vajon
belakva megfelelőnek mondható a helyiségek elhelyezkedése, nagysága, bútorozottsága is?
Az irodák elhelyezkedését, berendezését még
szoknunk kell. Kollégáimmal naponta rácsodálkozunk, hogy mennyire más hőérzet, fényviszonyok
és zajok jellemzőek a hivatal északi és déli oldalán. A déli oldalon dolgozók számára a Balaton
látványa egy külön nyereménye a változásnak.
A bútorok igazán exkluzív és egységes képet
mutatnak. Tervező munka eredménye, hogy az
irodák elektromos hálózataihoz igazodva kerültek
különböző módon berendezésre és kialakításra az
egyes munkaállomások. Úgy gondolom, hogy az
ízléses bútorzat sokat emel a hely esztétikai megítélésén. A helyiségek korszerű irodai lámpatestekkel vannak megvilágítva. A tervek szerint régi
zánkai fényképek felhasználásával fogjuk irodáink
falát feldíszíteni.
A feltételek véleményem szerint adottak ahhoz,
hogy jól érezzük magunkat az új munkakörülmények között. Az épület akadálymentes, minden
igényt kielégítő felszereltségű.
Mindannyian látjuk azt, hogy sokkal kisebb
alapterületűek az irodák, mint amit korábban megszoktunk. A helyiségek funkcióját nézve azok mérete azonban nem kifogásolható. El kell felejtenünk, hogy magunk körül tartsunk több évnyi
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iratanyagot. Más módon kell a dokumentumokat,
eszközöket tárolni, mint eddig. Azt azonban csak
hónapokkal később tudjuk megmondani, hogy sikerült-e teljesen alkalmazkodni az új környezethez.
Megkérem, mutassa be személy szerint és feladatkörönként is a hivatal munkatársait, annál is inkább, mivel az elmúlt időszakban jelentős változások voltak!
A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 17 fős
engedélyezett létszámmal működik, 3 helyszínen.
A munkaköri feladatokat a teljesség igény nélkül
említem.
A Zánka, Iskola u. 11. szám alatti székhelyen
dr. Hajba Csabáné aljegyző Asszony a helyettesem, a Szentantalfai Kirendeltség vezetője, emellett az önkormányzati pályázatok koordinálásával
is foglalkozik.
Osvátné Ács Julianna a zánkai és monoszlói
adóügyek, talajterhelési díj ügyek, nem üzleti célú
szálláshely engedélyezés gazdája.
Pálffyné Cséri Mónika a balatonszepezdi adóés talajterhelési díj ügyeket, valamint kereskedelmi és szálláshely ügyeket intézi. Helyére rövidesen Takácsné Rádóczy Katalin új munkatársként
lép be és veszi át a feladatokat október hónapban.
Dresselné Steiner Ibolya anyakönyvi, gyermekvédelmi és szociális feladatokat lát el. Vele
egy irodában dolgozik Rózner Judit, aki szociális
gondozóként működik együtt munkatársainkkal,
az idősekkel és rászorulókkal.
Ther Katalin személyügyi és egyes pénzügyi
feladatokat lát el. Közös irodában dolgozik Cseh
Eszter pénzügyi ügyintézővel, aki a megrendelések gazdája, és a legtöbben az intézményi pénztárak kezelőjeként ismerik a településen.
Kárpáti Zsolt és Sibak-Németh Lilla költségvetés-tervezési, beszámolási és zárszámadási feladatokat, könyvelést végez.
Móró Mária főmunkatárs a titkárságon látja el
az ügyirat-kezelési, az önkormányzati testületi
munkával kapcsolatos feladatokat, a közterülethasználati ügyintézést. Rövidesen egy újabb zánkai munkatárssal bővülhet az apparátus, aki birtokvédelmi és vadkár hatósági ügyeket fog intézni, valamint közreműködik a testületi ülések, rendeletek előkészítésében, adminisztrációjában. Kinevezésére várhatóan e hónapban kerül sor.
Pákey Zoltán műszaki ügyintéző a beruházásokat kezeli, a vízjogi hatósági engedélyeket, tele-
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pülés rendezési, valamint polgári védelmi feladatokat látja el.
A bürokratikus, határidős feladatok úgy tűnik nem
csökkennek. Jegyző asszony autója továbbra is
látható lesz, immáron az új hivatali épület parkolójában?
Igen, mivel a munkába járást így tudom rugalmasan megoldani. Értem a kérdést! A munkámat
még mindig szeretem, szívesen végzem. Kellően
elkötelezettnek érzem magam a folytatásához. A
hivatal létszámának teljes feltöltésével, a feladatok átadásával én magam is szeretnék jobban beleférni a jogszabály szerinti munkaidőbe, több szabadidőt tölteni a családommal, lehetőséget a kikapcsolódásra. Továbbra is elszánt vagyok, ha a
munkahelyi kötelezettségeim megkívánják, hogy
több időt töltsek az ügyfelekkel, az ügyek intézésével. Ezt nálam sokkal hitelesebben adja vissza
Márai Sándor: Az élet értékéről szóló írásában:
„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amelylyel az emberek ügye felé fordulunk. Egy kissé szigorúan és általánosan hangzik, de ez az egyetlen
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igazság, melyet minden következménnyel megismertem. Senki nem ülhet a virágos réten, mint
Ferdinánd, a bika, és nem szagolhatja büntetlenül
a szép virágokat. Ember vagy, tehát embermódra
és az emberek között kell élned.
Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha
minden cselekedeted és szavad alján a szándék
van: nem ártani az embereknek. Ha megkísérled
feltűnés és hiú szerep nélkül segíteni az embereket. Néha csak azzal, hogy nem hallgatod el, az
egyszerű igazságokat. Néha csak azzal, hogy nem
mondod tovább, amit mások hazudnak. Néha csak
azzal, hogy nem mondasz igent, amikor mindenki
kiabál: Igen, Igen! Egy életen át, következetesen,
nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága, nagyobb hősiesség, mint alkalmilag, hangosan
és mell-veregetve tiltakozni ellene. A halálos
ágyon csak akkor pihensz nyugodtan, ha minden
nap, minden öntudatoddal, az igazságot szolgáltad. Néha nagyon egyszerű és kicsinyes az igazság. De te ne válogass. Ennyi az élet értéke.”
T. Horváth Lajos

*****
ZÁNKA LAKOSSÁGA ÉS A ZÁNKAI HÍRMONDÓ OLVASÓI NEVÉBEN
SZERKESZTŐSÉGÜNK GRATULÁL ALPOLGÁRMESTERÜNK ÁLLAMI
KITÜNTETÉSÉHEZ!
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖKE
VARGA ZOLTÁN
ZÁNKA KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERE
RÉSZÉRE
ELKÖTELEZETT TELEPÜLÉSVEZETŐI MUNKÁJA, VALAMINT
A
BALATONFÜRED-CSOPAKI BORVIDÉK FEJLŐDÉSE
ÉRDEKÉBEN VÉGZETT AKTÍV
KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSEKÉNT
A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZJE
KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZTA
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Önkormányzati hírek
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária

Zánka Község Önkormányzatának
2015. július 7. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A képviselőtestület határozott arról, hogy a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
kiírt pályázat alapján a 2015. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás
díjának
csökkentésére
17.529.200.-Ft összegben pályázatot nyújt be a
Magyar Államkincstárhoz.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete Zánka község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
3/2008. (VII. 1.) önkormányzati rendeletet
módosította. Ezzel együtt a változtatási tilalmat a
képviselőtestület feloldotta.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a településrendezési eszközöknek az
Erzsébet Vagyonkezelő Kft. által előterjesztett
településfejlesztési koncepció szerinti, egyszerűsített eljárás keretében történő módosítását
megtárgyalta, és egyetértett. Meghatározta a
településrendezési eszközök készítésekor szükséges
partnerségi
egyeztetésre
vonatkozó
szabályokat.
- A képviselőtestület egyéb településrendezési
eszközök módosításáról is határozott.
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Zánka 719/24 hrsz-ú Úttörő utca közterület nevét
2015. szeptember 1. napjával Csemetekert utca
megnevezésre változtatta.
- A testület vegyes ügyek keretében tárgyalta, és
nem támogatta horgászverseny megrendezéséhez
a Tematik Kábel Kft.-vel területhasználati és
területbérleti szerződés megkötését.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete az új községháza tábláinak elkészítésére
a Szín Vonal Brothers Design Corporations Kft
ajánlatát elfogadta. Zánka Község Önkormányzata
Képviselőtestülete gyepszőnyeg beszerzését tartja
szükségesnek a Zánka Iskola u. 11. sz. alatti új
községháza parkosítása érdekében.
- A képviselőtestület a Zánka, Rózsa u. 15. szám
alatti – Márton Viktor r. törzszászlós körzeti
megbízotti beosztás fennállása időpontjáig biztosított - bérlakás bérleti szerződését a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság javaslatainak megfelelően módosítja.
- Zánka Község Önkormányzata képviselőtestülete további ajánlatokat kér be a település
teniszpálya melletti önkormányzati területén lévő
felhalmozódott törmelék elszállítására és elhelyezésére.
- Zárt ülésen tárgyalták a Zánka 022/14 hrsz-ú
ingatlan hasznosításának ügyét.

Zánka Község Önkormányzatának
2015. augusztus 27. napján megtartott
nyilvános üléséről

- A testület elfogadta a vagyonrendelet olyan
módosítását, amely lehetővé teszi, hogy 2015.
szeptember 1-jei hatálybalépéssel a jelenleg
használt ingatlan helyett, amely most korlátozottan forgalomképes, az Iskola utca 11. szám
alatti hivatalt tekinthesse az önkormányzat
székhelyének, és arra terjesztené ki a korlátozottan
forgalomképességet. Ezt a mostani ingatlant
pedig megszabadítaná a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből, átsorolnák forgalomképes vagyoni körbe.

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete módosította Zánka Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendeletét. Zánka Község
Önkormányzata és a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének címváltozását az alapdokumentumokban át kellett vezetni. Az Egry
József Szakközépiskola étkeztetésével kapcsolatos
kötelezettség érdekében is szükség volt módosításra. A közútkezelői hozzájárulás kiadását
jegyzői hatáskörbe sorolták.

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
VEB/004/411/2015.
számú
törvényességi
felhívásában foglaltak tudomásul vételével a

- Módosították a talajterhelési díjról szóló
önkormányzati rendeletet, szerkezetében és a jogszabályokhoz történő igazításban került sor
változtatásra.
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- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a belterületi utak (Mókus, Tölgyfa, Árnyas,
Akácfa, Naplemente u.) helyreállítására vonatkozón elnyert vis maior támogatás felhasználása
érdekében a Via Vomito Kft. bruttó 1.263.015.-Ft
összegű ajánlatát elfogadta. Ajánlatot kérnek a vis
maior pályázattal megvalósuló útjavítások
műszaki ellenőrzésére vonatkozóan.
- Határozat született egyes településrendezési
eszközök módosításáról. (Erzsébet Vagyonkezelő
Kft., Zánka 601/1és 691/1 hrsz)
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Pápai Szakképzési Centrum által működtetett Egry József Középiskola, Szakiskola és
Kollégium intézményben biztosítandó étkeztetés
és kollégiumi étkeztetés biztosítását ellátja 2015.
szeptember 1. napjától kezdődően. Egyet értett a
képviselőtestület azzal, hogy a 2015/2016. tanév
idejére a vásárolt szolgáltatást az Erzsébet Üzemeltető Kft. (Erzsébet Üdülőközpont és Tábor
Zánka 8251 Zánka külterület Hrsz: 030/13) biztosítsa az oktatási intézmény által előzetesen megadott adagszám figyelembe vételével.
- A testület az új Községháza parkosítása céljára
a Munkagép Kft. által elvégzett füvesítés és növénytelepítés felmérési naplója alapján a kivitelezés összköltségeként kimutatott 1.127.000.-Ft
összegű kiadást jóváhagyta.

Zánka, Monoszló, Balatonszepezd
Szentantalfa, Szentjakabfa, Balatoncsicsó, Tagyon, Óbudavár Községek
Önkormányzata Képviselőtestületének
2015. augusztus 27-én tartott nyilvános
együttes üléséről
- Az önkormányzatok a felmondás alatt álló
háziorvosi megbízási szerződésre tekintettel a
háziorvos helyettesítésére vonatkozóan a Király
Gyógyító Bt. által bejelentett rendelési idő
változását – mivel az a működési engedély szerinti
minden rendelőben minimálisan biztosítja a
jogszabályban foglalt szolgáltatást – elfogadták. A
háziorvos helyettesítésére vonatkozóan dr. Turzó
Ildikó helyettesítő orvos meghallgatását követően
döntenek arról, hogy a háziorvosi működési
engedély módosítására a Veszprém Megyei
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Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal által
VE-03R/094/03250-7/2015. számon kiadott döntés ellen élni kívánnak-e jogorvoslat lehetőségével.
- A képviselőtestületek Zánka és Térsége
Egészségügyi Intézményi Társulás Társulási
Megállapodásának 2015. szeptember 1-jei módosítását – székhely változásra tekintettel - az
előterjesztés szerint jóváhagyták.

Zánka, Monoszló, Balatonszepezd, Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 27-én tartott
nyilvános együttes üléséről
- A képviselőtestületek a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 2015. szeptember 1-jei hatállyal történő
módosítását – székhely változásra tekintettel – jóváhagyták.
- A Kétnyelvű Német Nemzetiségi ÓvodaBölcsőde intézmény alapító okiratának 2015.
szeptember 1-jei hatállyal történő módosítását – a
fenntartó Tárulás székhely változására tekintettel
–jóváhagyták.

Zánka, Monoszló, Balatonszepezd
Szentantalfa, Szentjakabfa, Balatoncsicsó, Tagyon, Óbudavár Községek
Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. augusztus 27-én tartott nyilvános
együttes üléséről.
- Az Önkormányzatok Képviselőtestületei a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó
megállapodás 2015. szeptember 1-jei hatállyal
történő módosítását – székhely változásra tekintettel – jóváhagyták.
- A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratának 2015. szeptember 1-jei hatállyal történő módosítását – székhely változásra tekintettel
–jóváhagyták.
- A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2015. szeptember 1-jei hatállyal, – székhely változásra tekintettel - történő módosítását jóváhagyták.

ZÁNKAI Hírmondó
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25. évfolyam 5-6. szám

Iskola
Intézményeink életéből

Nyári táborozás Városlődön

A hosszú meleg nyár után szeptemberben újra
megkezdődött a tanév az óvodában is. A két gyermekcsoportban összesen 33 kisgyermek várta,
hogy nap mint nap ismét birtokba vehessék birodalmukat.
A meleg szeptemberi napok a nyár hangulatát
megidézve lehetővé tették, hogy sok időt tölthessünk a gyerekekkel az udvaron.
A második héten megtartottuk a szokásos tanévnyitó szülői értekezletünket, ahol ismertettük a
szülőkkel a tanév rendjét, tervezett programokat,
az étkezéssel és a kötelező óvodáztatással kapcsolatos törvényi változásokat.
Szeptember 25-én a nagycsoportosok részképesség felmérő vizsgálatán 14 tanköteles gyermek
vett részt az óvodában.
A hónap második felében lelkesen készülődtek
a nagycsoportosok az idősek köszöntésére. Október 1-én kedves kis műsorral lepték meg a nagymamákat, nagypapákat a Faluházban.
A gyerekek nagy örömére a hét lezárásaként péntek délelőttre kaptunk egy légvárat Inhof Sándorék
jóvoltából, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
Hagyományainkat követve születésnapokat is
ünnepeltünk már az elmúlt hónapban. Szeretnénk
tájékoztatni a kedves szülőket, hogy az ünnepekről és az eseményekről készült fényképek és minden új információ az óvodáról és a bölcsődéről új
helyen a zanka.hu honlapon található meg.
Így teltek a hétköznapok ősz elején az óvodában.

Az idei tanévben három tanulónk vett részt a városlődi nemzetiségi jutalomtáborozáson. Nyolcadikos tanulónk így számolt be a nagyobbaknak
szervezett táborról:
Idén is megrendezésre került a városlődi német
nemzetiségi tábor, melyet minden alkalommal izgatottan várunk. Ebben az évben is sokat tanultunk, ismerkedtünk a magyarországi németek hagyományaival és persze az érdekes programok
sem maradhattak el. Az évek során rengeteg barátra tettünk szert, akiket a távolság miatt csak a táborban láthattuk viszont.
Hétfőn az üvegcsiszoló felé vettük az irányt,
tanulmányozhattuk az üveggyártás és csiszolás folyamatát, majd ki is próbálhattuk. Délután németóra következett, ahol sok új szóval, kifejezéssel
gazdagodtunk. A nap végén német dalokat tanultunk.
Kedden vicces csapatjátékokat próbálhattunk
ki. Nem tudtuk abbahagyni este sem, annyira lekötött minket. Szerdán ellátogattunk a döbröntei
várromhoz. Később Gannán folytattuk utunkat,
majd a templom és a mauzóleum megtekintése
után megismerkedtünk Náni nénivel, aki mesélt
nekünk a kitelepítésről és a gannai asszonykórusról. Este egy német nyelvű filmvetítéssel zártuk a
napot. Csütörtökön délelőtt egy hosszú túra keretében körbejártuk a környező erdőket. Délután
sváb táncokkal múlattuk az időt. Nyolc óra tájban
elindultunk az éjjeli kirándulásra.
Pénteken délelőtt kézműves foglalkozás várt
minket. Kosarat fontunk, csuhérózsát készítettünk.
A délutánt a Sobri Jóska kalandparkban töltöttük.
Szombaton a sváb népviseletekről tanultunk, majd
a táborról készült képeken nevethettünk nagyokat,
melyeket kivetítettek nekünk. Az utolsó éjszaka
nehezen tudtunk elaludni. Nem akartuk, hogy véget érjen a tábor. Másnap búcsút vettünk társainktól, s megbeszéltük, hogy jövőre újra találkozunk.
A tábor megszerettette velünk a német nyelvet,
s többen is eldöntöttük, hogy ebbe az irányba szeretnénk tovább tanulni. Köszönjük szépen a megyei nemzetiségi iskolákban tanuló hetedik, nyolcadik osztályosok nevében a Veszprém Megyei
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy
megszervezte és támogatta táborozásunkat!

Simonné Mohos Éva

Stróbl Eszter

Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
„Gyorsan jött és ment a nyár;
virágpapucsban szaladt,
telerakta gazdagon
a gyümölcsöskosarat.
Szélcipőben jött az ősz,
fázós fák alatt osont,
míg a gazda szüretelt,
lepergett a sárga lomb.”
(Fésüs Éva: Évszakok)
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Tanévnyitó
Frissen festett osztálytermekkel vártuk tanulóinkat
szeptember 1-jén. A gyerekek nagy többsége izgalommal várta az új tanévet, jó volt újra találkozni
az osztálytársakkal, barátokkal. A tanévnyitót
frappáns műsor kísérte, az ügyes szereplőket Dobosné Varró Anna, Panni néni készítette fel. Tizenöt kis elsőst is köszöntöttünk. Horváth Lajos
iskolaigazgatótól és Balázsné Pintér Rita osztályfőnöktől – biztató szavakon túl – Bozzay-s –
jelvényt, kétnyelvű mesekönyvet és apróságokat
rejtő schultütte-t kaptak ajándékba. A zökkenők
nélküli iskolakezdésüket az első tanítási naphoz
kapcsolódó szülői értekezlettel is segítette Rita
néni. (A többi osztályt érintően szeptember 16-án
tartottunk szülői értekezletet, amelyet iskolaigazgatónk összevont szülői értekezlete egészített ki.)
Szeptember l. a 4. osztályosok számára is fokozott
izgalmakkal járt, hiszen a nyugdíjba vonuló Vidosa Lászlóné, Györgyi nénitől Sántáné Magda
Márta, Márti néni vette át az osztályt.
Tudományos háttér az elsősöknél!
Iskolánk csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem Képességfejlődés Kutatócsoportjának Szegedi Iskolai Longitudionális Programjához, melyben az 1. osztályosok és tanítójuk, Balázsné Pintér Rita vesz
részt.
Tanulóink biztonságáért
Két alkalommal is ellátogatott hozzánk Szekeres
Kornél rendőr őrnagy, a Balatonfüredi Városi
Rendőrkapitányság munkatársa. Szeptember 16án a DADA-program keretében a 3-4. osztályosok
részére tartott 1-1 órás foglalkozást, míg október
8-án a felsősöknek tartott 1-1 órás előadást a „Világháló veszélyei” témakörben. Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy felhívjuk tanítványaink figyelmét arra, milyen veszélyes helyzetekbe kerülhetnek,
bármennyire is jól használják az internetet.
Irány a Gyógynövény-völgy!
Takács Feri bácsi és Kati néni, már a Gyógynövény-völgy megnyitóján szeretettel invitált minket: Látogassunk el hozzájuk! Szeptember 21-én
az 5. és a 7. osztályt, 22-én a 6. és a 8. osztályt fogadták lelkesen a nagy növényvarázs-világban. A
gyerekek belekóstolhattak a természet ízeibe: kipróbálhatták a gyógynövényekkel való munkálkodást az ott dolgozókkal együtt. Kati néni szakértő,
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izgalmas növénybemutatóján megismerkedtek a
Balaton-felvidék gyógyító kincseivel; Feri bácsi a
csoportok vezetése közben csak fokozta az izgalmas élményt. Megkóstoltunk, megszimatoltunk,
megtapintottunk mindent ami az egészségre nézve
hasznos, s amiről nem is gondoltuk, hogy hasznos
lehet. A nap melegen sütött, így különösen jól
esett a gyógytea kóstolás. Nehezen hagytuk ott
Kati néniéket és a kertet, de mindnyájan magunkkal vittük a hely atmoszféráját. Nagyon szépen
köszönjük Takácsné Kati néninek és Takács Feri
bácsinak a hittel, lelkesedéssel adott élménydélelőttöket! (Október első napjaiban az alsósok is
élvezettel eltöltöttek 1-1 környezetismeret órát a
Gyógynövény-völgyben! – szerk.)
Csékei Marianna
Pedagógiai gyakorlatok
Iskolánk már évtizedek óta otthont ad a pedagógiai
pályára készülőknek. Ez szakmai tanácsadást és
gyakorlatot jelent. Az idei tanévben folytatja szakmai gyakorlatát Gál Péterné, Judit, aki pedagógiai
asszisztensnek készül, és már múlt tanévben is tapasztalhattuk lelkes, segítő munkáját tanulóink körül. Döbröntei Máté, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem tanári MA hallgatója egészségfejlesztő
szakos tanári gyakorlatát tölti a Bozzayban. Az
egészségvédelemért más módon is sokat teszünk,
az iskola egészségnevelési programjának folyamatos segítője Gabi néni, iskolánk védőnője.
Iskolaközponttá válhat a Bozzay!
A Veszprém Megyei Tankerület igazgatójának
meghívására szeptember 15-én kellemes meglepetés részesei lehettünk Szabó Lajossal, a Balatonfüredi Tankerület igazgatójával. Iskolánknak lehetőséget adtak arra, hogy iskolaközponttá váljon. Nevelőtestületünk szeptember 17-én egységesen nyilvánította ki akaratát az iskolafejlesztésben való
részvételre vonatkozóan. Az iskolaközponttá válás
infrastrukturális fejlesztéseket, tartalmi és módszertani megújulást, valamint magas színvonalú nevelési-oktatási többletszolgáltatásokat feltételez, ami
egybevág eddigi erőfeszítéseinkkel.
Magyar Mese Napja
A Magyar Olvasástársaság döntése alapján
2005-től Benedek Elek meseíró, mesegyűjtő születésnapján, október 30-án ünnepeljük a Mese
Napját.
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Iskolánkban ezen a napon különféle programokkal
készülünk évek óta. Felső tagozatos diákjaink mesét olvasnak, dramatizálnak, játszanak, időnként a
tanárokat is bevonva.
Ebben az évben a mesékhez igazán közelálló
vendéget hívtunk erre az alkalomra. Október 30án délelőtt Nyulász Péter, gyermekvers- és meseíró látogatott el a Bozzay Pál Általános Iskola
könyvtárába. Könyveit már több diákunk is olvasta, ismertük balatoni mondaregényeit. Tanárként
végzett, majd újságíróként dolgozott. Kalandos
utazások során jutott el a gyermekkönyvekig.
Zsubatta, Miazami és Miazmég című gyermekverses kötetei után Helkáról, a Balaton tündéréről már két regényt írt. Lipták Gábor Aranyhíd és
Ezüsthíd című művei ihlették a könyveit. Azzal a
céllal írta őket, hogy bemutassa a Balaton és környékének vadregényes, ám kevéssé ismert természeti kincseit. A „Helka a Balaton legendája újra
éled” című, vetítéssel és könyvbemutatóval egybekötött előadás nagy sikert aratott a tanulóink körében.
Pálffyné Szabó Ida
Megemlékezéseink
Népes gyermek csoportok próbái tették még változatosabbá iskolánk hétköznapjait. Október 1-én
igényes műsort adtak diákjaink a zánkai Faluházban az Idősek Világnapja alkalmából. Alsós és felsős tanulóink egyaránt nagy odaadással, versseltánccal-énekkel szereztek örömet nagyszüleiknek
és a többi, idősebb generációhoz tartozó néninek,
bácsinak. A Faluház zsúfolásig megtelt nagytermének közönségétől vastapsot kaptak tanulóink és
felkészítő tanáraik: Balázsné Pintér Rita, Kruczler
Ágnes és Stumpfné Vass Violetta. A műsor a Zánka TV-n, illetve annak honlapján is megtekintethető volt, akárcsak a 2. és 3. osztályosaink október 6i színvonalas megemlékező műsora, amelyre Dobosné Varró Anna és Szántó Edit készítették fel
tanulóinkat.
Kirándulás Révfülöpre
Szeptembert 23-án a 6. osztály örülhetett egy kedves meghívásnak. Révfülöpre kirándultak, ahol a
Fülöp-kilátónál játékos csapatverseny kezdődött,
amely ismeretterjesztő TOTÓ-ból, Magyarországpuzzleból és mulatságos sportversenyekből állt.
Köszönjük a szervezést a Lakosi Családnak, a finom falatokat és jutalmakat, a családias hangulatot Konczné Anikónak is!
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Sportversenyeinkről

Szeptember 30-án idéntől Veszprém város értéktúrába beemelt, Köztársaság Kupa megyei atlétika
versenyen vettünk részt. Több mint 600 induló
részvételével lebonyolított rendezvényen elért
eredményeink a következők:
Szabó Rebeka távolugrás
4. hely
Morvai Tamás távolugrás 10. hely
Bakonyi Jázmin 60 m futás 10. hely
Fut a Füred rendezvényen, ami egyben a mezei
futóverseny körzeti döntője is, 30 tanulónk képviselte iskolánkat október 5-én
A legeredményesebb tanulóink:
I. korcsoportból Gondos Luca 2., Katona Laura
7., Varga Ferenc 8.
II. korcsoportból Gaál Zsuzsa 5., Gaál Botond 10.
III. korcsoportból Borbély Balázs 8.
Külön öröm számunkra, hogy az I. korcsoportos lányaink négy legjobb helyezésének – Gondos
Luca, Katona Laura, Varga Babett, Csonka Alisa – összeredményeként csapatban 2. helyezést értünk el a Radnóti mögött, ami szép eredmények
tekinthető.
Minden célba érkező versenyző ajándékcsomagot kapott, aminek nagyon örültek a gyerekek.
Kereszturi László

***

FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból
A nyár elmúlt, de gondolatban egy kicsit még
kanyarodjunk vissza, hogy mi is történt ezekben a
forró hónapokban.
Július 4-én tartottuk az első idei Strandpartit, ahol
vedégünk, a Retro Voice Zenekar volt. Kellemes
nyári estet töltöttünk el, régi retro slágerekkel.
Közben már nagy erőkkel készültünk a 2015-ös
Borhétre, amely idén is 3 hétvégét ölelt fel. Ez a
rendezvény egy embert próbáló feladat minden
évben, hiszen óriási felelősség, rengeteg feladat
áll ilyenkor előttünk.
A 2015-ös Borhéten a neves művészek mellett
fantasztikus műsorokat adtak a helyi csoportok, a
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Magyar Tenger Népdalkör, a Magyar Tenger
Gyermek Táncegyüttes, a Bokafogó Néptáncegyüttes, a Zánkai Nevesincs Színjátszókör, a
Z.A.M. Tánccsoport, melyet nagyon köszönünk!
Köszönjük a Rozmaring Lovasudvar lovasainak,
hogy részt vettek a felvonuláson, ezzel emelve annak
színvonalát!
Óriási segítség volt nekünk a Borpincék jelenléte, akik
kitelepültek, és minden este támogatták a szereplők
vendéglátását is. Köszönjük ezt a Soma Borháznak, a
Lídia Borháznak, a Dobosi Borháznak, a Canter
Borháznak, a Tagyon Birtoknak, a Kőróka
Borháznak, a Horváth Borháznak és a Skrabski
Borháznak!
Hálás köszönet a Jegesmedve Büfének, Bor
Kálmánnak és Borné Szabó Erikának, hogy
támogatták a szereplők vendéglátását!
A Borhét befejeződött, de a programok folytatódtak.
2015. július 27-28-án az „Ízőrzők” Tv műsor forgatása volt Zánkán, mely a Duna Televízióban volt
látható.
Mivel ez egy gasztro műsor elsősorban a főzésé volt a
fő szerep, de Zánka nevezetességeit, hagyományőrző
csoportjait is bemutathattuk.
A következő ételek és szakácsaik kerültek be a
műsorba:
Ikrás krumplileves – Nagy Pálné Margit
Balatoni Halfasírozott – Nagy Pálné Margit
Káposztás kőttes palacsinta – Takács Andrásné és
Varga Józsefné
Szaftos vaddisznó kemencében sütve, polgár-mester
módra – Filep Miklós
Gyógynövényes sütemény – Takács Ferencné
A helyi borokat Varga Zoltán, míg a Kertbarát
borát Mészáros Géza mutatta be a Lídia Borházban.
A helyi nevezetességek, és akik bemutatták:
Zánka bemutatása - Filep Miklós
Református Templom – Vargáné Klárika
Tájház – Böhm Tamás
Gyógynövény-völgy – Takács Tamás
Helyi hagyományőrző csoportok, akik a TV
felvételen szerepeltek:
Magyar Tenger Népdalkör, Bokafogó Néptáncegyüttes
Minen részvevőnek köszönjük, hogy idejét nem
sajnálva vállalta a közreműködést!
Külön köszönjük Mészáros Gézának, hogy 2 napon
keresztül kísérte, és istápolta a stábot!
Augusztus 7-én a második Strandpartira a Chili
Bulizenekar kapott meghívást Zánkára, a fiatalok
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kérésére. Óriási buli volt, hajnalig tartott a jókedv.
Augusztus 17-én az Új Községháza átadásának
estéjén a Faluházban Szandi adott egy nagyszerű
koncertet. Az első két perc után megtalálta a hangot a
közönséggel, és nagyon jó hangulatot teremtett.
Nem maradhatott el a Szezonzáró Strandparti sem,
melyet augusztus 22-ére időzítettünk. Sajnos az idő
már ekkor nem volt olyan kegyes hozzánk, így kicsit
fázva, de igazán jól mulattunk az Adrenalin
Zenekarral, akik először a kicsiket, majd pedig a
felnőtteket szórakoztatták. Az est fénypontja a várvavárt Tűzijáték volt, mely feledhetetlen pillanatokat
szerzett mindenkinek. Reméljük, hogy a nyárzáró
tűzijáték ettől kezdve hagyománnyá válik Zánkán!
Júniustól augusztus közepéig minden hétfőn, a
Magyar Mesezenekar tartott bábelőadást a
legkisebbeknek a Faluházban. Az előadásokra egyre
többen érkeztek a környező községekből is.
Aztán elérkezett az ősz, és szeptember 5-én
Foltvarró Kiállítás nyílt a Faluházban. Harmadik
alkalommal csatlakoztunk a „Folt út a Kálimedencében” című kiállítássorozathoz. Ez alkalommal a győri Galagonya-Tanoda munkáiban
gyönyörködhettek a látogatók.
És egy kis előzetes....
Az idei Szüreti Mulatság 2015. október 17-én kerül
megrendezésre, reményeink szerint egy szép napos
őszi délután. A felvonulásra hívunk-várunk mindenkit
jelmezesen, feldíszített traktorral, biciklivel, gyalog,
hogy vígadjon velünk Zánka utcáin és a Faluházban!
Órási megtiszteltetés, hogy november 6-án, pénteken
17.00 órakor a Faluház vendége lesz Szörényi
Levente Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas
zeneszerző, gitáros, énekes, szövegíró. A részletes
programot később közöljük.
A nyár szinte minden erőnket, és energiánkat felőrölte,
de nagyon jól esett, amikor valaki a segítségét
ajánlotta, vagy egyszerűen csak rákérdezett, hogy
minden rendben van-e.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik
mellettünk álltak, akár a szervezésben, akár a lebonyolításban, akár csak a jelenlétükkel, a bátorításukkal!
Reméljük találkozunk az őszi, téli programokon
is!
Addig is szép őszi időt kívánunk Mindenkinek!
Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Zánka Faluház
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Zánkai Őszirózsa Nyugdíjas klub

Mozgalmas volt a nyár a Zánkai Őszirózsa
Nyugdíjas klub tagjainak.
Június 3-án Vácra kirándultunk. Idegen vezető
tömören elmondta a város történetét, majd bemutatta a város nevezetességeit. Láttuk a Váci Székesegyház Kincstár és Egyházmegyei gyűjteményét. Végül nagy meglepetés volt mikor a férfiklubtársainkat a kincstárt bemutató Apát Úr megajándékozta a 120 éve született Mindszenty József
bíboros, hercegprímás élete tanítása és példája című könyvvel. Majd tovább utaztunk- megtekintettük a Nemzeti Botanikus Kertet Vácrátóton - 27
hektár területen, 12000 növényfaj messze a leggazdagabb hazánkban. Megcsodáltuk az évelő és
sziklakerti gyűjteményt, amerikai mocsárciprus
légzőgyökereit, a ciprusbabákat, pálmaházban
trópusi virágokat, orchideákat és kaktuszokat. A
nagy melegben jó volt sétálni a romantikus kertben: a mesterséges vízesés, a tórendszer, a tágas
tisztások, különleges alakú és színű fái között.
Végül egy botanikai tanséta füzetet kaptunk emlékül.
A kirándulást klubtársunk Németh Albertné szervezte, ezúton is köszönjük a közreműködést.
Június 11-én. Takács Ferenc gyógynövényszakértő meghívására Zánkai Gyógynövényvölgybe mentünk. A Látogatóközpont 2015 tavaszán nyitotta meg kapuit. Több mint 500 gyógynövénnyel találkoztunk, nem csak nézhettük a növényeket, de a vakok kertjében meg is tapogathattuk a különleges gyógynövényeket. Az épület bemutató termében a szakszerűen csoportosított
gyógynövény gyűjteményt néztük meg, majd a
Teázóban kóstolhattunk a gyógyteákból. Végül
megterített asztalok vártak ránk, ahol csodálatos
környezetben csülök pörköltet ettünk. Jó hely volt,
szuper vendégfogadással.
Július 9-én a klubnapunk meglepetéssel kezdődött, kb. 50 főből álló győrújbaráti tánccsoport
fergeteges néptánc műsort adott. Erdélyi, mezőségi és kisalföldi táncokat mutattak be a táncosok.
Majd György Péter tanár úr Zánka történetéről
tartott előadást, bemutatta a „Zánkai értéktár”
című könyvet. Beszámolójához kinagyított régi
korok képeit hozta. Kocsis Ervinné klubtársunk
felolvasta néhai Tungli József emlékiratait Zánkáról, így emlékezve róla, - aki lélekben mindig
zánkai maradt.
Augusztus 27-én Marcali Város Gyógy- és
Termál Fürdőjében voltunk gyógyfürdőzésen.
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A nagyon modern gyógyfürdőben mindenki talált
magának olyan medencét ahol jól érezte magát.
Többen voltunk, akik minden medencét, gőzkabint és szaunát kipróbáltunk. Bőséges est-ebéd elfogyasztása után indultunk haza. Este nem kellett
altató, a víz jól kifárasztott mindenkit.
Összességében minden rendezvény, kirándulás
jó hangulatban telt, erősítve a közösséghez való
tartozást.
Albert Ferencné

Magyar Tenger Népdalkör
„A zene, a dal nem magánosok kedvtelése, hanem
lelki erőforrás, melyet minden művelt nemzet
igyekszik közkinccsé tenni.”
(Kodály Zoltán)
Nekünk, népdalkörös tagoknak, és akik szívesen
hallgatnak bennünket vagy énekelnek velünk a
fellépéseinken, igazán örömünkre szolgál a
népdal.
Hétfő esténként a sok külön próbán és a
fellépéseken szólt a szép magyar népdal, a
Magyar Tenger Népdalkör előadásában.
Mit „dolgoztunk”, hol jártunk ez idő alatt?
Március 13.
Március 15.
Március 27.
Március 28.
Április 21.
Május 1.
Május 16.
Május 23.
Május 26.
Május 31.
Július 18.
Július 25.
Július 27.

Ünnepély a Faluházban, 48-as
dalcsokor
Balatonakali – ünnepi megemlékezés – I. világháborús dalcsokor
Gyógynövény-völgy avatása –
virágos dalcsokor
Tapolca – Katonadalos Találkozó –
48-as dalcsokor
Balatonfüred - „Életet az Éveknek” Országos Fesztivál – Zalai
dalcsokor. Díszoklevél
Majális – főzés
Férfinap – ABBA Show a Zánkai
Színjátszó Körrel, és a Zánkai
Amatőr Tánccsoporttal
Szentantalfa – Pünkösdi Bor-ünnep
– Zalai és Boros csokor
Balatonfüred – Bormaraton –
Borhimnusz
Zánka Hősök Napja – I. világháborús dalok
Borhét – Felvonulás, Borhimnusz
Borhét – Új Boros csokor
Ízőrzők – TV felvétel - Balatoni
népdalok
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Borhét – ABBA Show a Zánkai
Színjátszó Körrel, és a Zánkai
Amatőr Tánccsoporttal
Borhét – Pom-pom tánc
Mindszentkálla – Káli-medence
Idősek Otthonának Találkozója
Taliándörögd - Falunap - ABBA
Show a Zánkai Színjátszó Körrel,
és a Zánkai Amatőr Tánccso-porttal
Tagyon – Falunap – Széles a
Balaton, Boros csokor
Zánka Községháza ünnepélyes
átadása – Balatoni népdalok

Magyar Tenger Népdalkörrel, és a Zánkai Amatőr
Tánccsoporttal,
A Borhét 0. napján színjátszó csoportunk hirdette
végig a falun, és a strandon a Zánkai Borhét
kezdetét,
Spanyol tánccal nyitottuk meg a 2015-ös Borhetet,
Újra színpadra léptünk a Borhét alkalmával az
ABBA show műsorral, a fiúk ismét előadták a
Nőnap egyik sikeres jelenetét, és a Kalinka táncot,
Augusztusban meghívást kaptunk a Taliándörögdi
Falunapra az ABBA show műsorral
Jelenleg a Szüreti Mulatságra készülünk, és hamarosan szereposztás lesz a karácsonyi műsorra is.

Köszönet jár vezetőinknek, tagjainknak, a
családoknak, akik szabadidejüket, a hétvégéket
feláldozva, lelkesen készültek a fellépésekre még a
legnagyobb melegben is!
Maradjon ez a lelkesedés továbbra is, reméljük új
tagokkal bővülve. Adjon nekünk sok örömet, sikert,
vidámságot! Jó egészséget, sok pihenést, vidám őszi
kezdést!

Szóval nem unatkozunk, táncolunk, énekelünk,
szavalunk, és nem utolsó sorban
JÁTSZUNK!

Július 31.
Augusztus 1.
Augusztus 7.
Augusztus 8.

Augusztus 15.
Augusztus 17.

Nevesincs Színjátszó Kör
A Zánkai Színjátszók egy igazán lelkes kis csapat,
akik időt, energiát nem kímélve, ha kell szavalnak, ha
kell táncolnak, ha kell énekelnek, és ha kell játszanak.
Csoportunk állandóan bővül, a táncos fellépések
pedig olyannyira népszerűek, hogy ezen alkalmakra
mindig új táncolni vágyók érkeznek.
Minden fellépés egy új kihívás, ezért szinte soha
nem tartunk szünetet, minden szerdán este
próbálunk, készülünk.
Ezek az összejövetelek mindenkinek vidám, önfeledt
perceket, órákat jelentenek. Ilyenkor megfeledkezünk
a gondokról, a hétköznapi bajokról, és vidámsággal
töltjük meg a Faluház nagytermét. Olyanok vagyunk,
mint egy nagy család, nincsenek veszekedések, féltékenykedések, tiszteljük és szeretjük egymást. Egyszerűen jól érezzük magunkat együtt!
A 2015-ös évben többször is színpadra léptünk:
A Magyar Kultúra Napján egy modern összeállítással szerepeltünk,
A Télűző Mulatságon boszorkányként űztük el a
telet,
A Nőnapon a fiúk bemutatták, hogyan lehet egy nőt
meghódítani,
Csapatot állítottunk a Majálison,
A Férfinapra egy ABBA show műsort adtunk elő a

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás vezetők

Nőklub
Létszámunk meghaladja a 20 főt, jelenleg 24- en vagyunk, aktív, tenni akaró nők. Fő, önként vállalt feladatunk a vitrin rendezése, amit nagy odaadással,
egymás véleményét tolerálva végzünk. Idei kiállítási
témák: Ingek, blúzok, csecsebecsék, Itt a húsvét,
Köténydivat anno és ma, Őszi hangulat, Karácsony. Paulinné Éva klubtársunk gyűjtőszenvedélyének köszönhetően, kiállítottuk színészképeit. Tavasszal többen ismerkedtek a patchwork technikával
Szabóné Erzsike segítségével, amit ezúton is köszönünk neki. Felelevenítettük a komatál-küldés szokását klub-körben.
Kirándultunk a Honismereti Körrel, tovább ismerkedve megyénkkel. Egészségünket védve, voltunk
közösen Hévízen. Most tervezzük a „szokásos” budapesti kirándulást, ami főleg múzeumlátogatásból
áll. Várkert Bazár, Nemzeti Galéria, Sziklakórház.
Szívesen látjuk sorainkban a kézimunkázni szerető nőket. Már elkezdtünk a karácsonyi témán dolgozni. Jövőre pedig a szövéssel ismerkedünk, ill. ki
mit szeret alapon egyéb kézimunka foglalkozásaink
lesznek. Eszközellátottságunk jó, amit az önkormányzat anyagi támogatásának is köszönhetünk.
Marosszékyné Csósza Mária

***
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Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet

Archiváljuk az „Ízőrzőket”-et!
A Duna TV sorozatában 2015. szeptember 19-én
került sorra Zánka. Az „Ízőrzők” a helyi ízek,
gasztronómiai különlegességek mellett az adott települést is bemutatja. A környék kirándulási lehetőségeit, értékeit, hagyományait is sorra veszi,
ilyetén módon fél órás ingyen reklámot jelentett
az idegenforgalmilag nagyon is érdekelt településünk számára. Az összeállítás mind tartalmilag,
mind pedig élvezeti értékét tekintve kitűnőre sikerült, pedig az ízekre csupán a vizuális megjelenítésből, az elhangzó ismertetésekből, népdalokból,
zenéből következtethettünk élénk fantáziával.
Olyannyira jól sikerültnek tartom, hogy a Honismereti Körünk részére archiválásra és megőrzésre javaslom, mivel Zánka jelenéből egy jelentős szeletet, hitelesen és élményszerűen mutat be.
Mindenki nagyon felkészülten és meggyőzően
szerepelt, jól szóltak a Magyar Tenger Népdalkör
dalai. Ajánljuk távolabb élő rokonainknak, barátainknak, ismerőseinknek is megtekintésre!
De mit is ír a televízió az interneten is elérhető
felvezetőjében erről a kiváló bemutatkozásról?
„Ízőrzők, Zánka – 2015. 09. 19. 12.48. A Balaton
északi partjának közepén található Zánka festői
helyen fekszik: délről a tó, északról a Balatonfelvidék hegyei, köztük a Hegyestű félig lefejtett
bazalt vulkánja nyújtja minden évszakban a nem
mindennapi díszletet. A domboldalakat évszázadok óta szőlőültetvények borítják, a szőlősgazdák
ma is kiváló borokat készítenek évről-évre a napsütötte lankákon. Épített emlékek is vannak Zánkán: kőtemploma a 12. században épült. A Tájházról a községben összegyűjtött használati és berendezési tárgyakon túl két állandó kiállítás is megtekintésre érdemes: Szekeres Károly keramikus művész, és Gáncs Lajos borcímke gyűjteménye két kisebb épületben kapott helyet. A település legújabb
látványossága az illattengerben úszó Gyógynövény-völgy Látogató és Oktatóközpont, egy igazi
ökocentrum ezen a festői vidéken. Műsorunkban
balatoni népdalokat énekelnek a Magyar Tenger
Népdalkör tagjai, és egy igazi különlegességet:
sváb molnártáncot láthatnak a Bokafogó Tánc-
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együttes előadásában. Az elkészített ételek a következők: Ikrás krumplileves gazdagon, Káposztás
kőttes palacsinta, Kemencés vaddisznósült, Zánkai
hal fasírozott, Mentás túrós.”
Az ételek receptjei szintén elérhetők az interneten és, ha nincs elég főzési tapasztalatunk vagy
merszünk utánuk csinálni, legalább nézzük meg és
beszéljünk róla!
T. Horváth Lajos

***

Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Egyházi hírek
Istentiszteletek rendje vasárnaponként: evangélikus ½ 9, katolikus új időpontban 10-kor, református 11-kor. Az ettől eltérő időpontok a templomokban kerülnek kihirdetésre.
Anyakönyvi hírek – akik elmentek
Majd’ 82 éves korában, hosszabb betegség után
hunyt el Weisz Imre. Ő mindig is érdeklődött a
közügyek iránt, ki is vette derekasan a részét belőle. Éveken át volt önkormányzati képviselő. Tagja
volt a katolikus egyházközségnek is. A vasárnapi
misék utáni beszélgető kör aktív tagja volt. Szorgalmas emberként ismerte a falu népe, aki mindig
kiállt az igaza mellett.
Jónás Sándor utolsó éveiben a Zánka Tv Alapítvány Kuratóriumának elnökeként önkéntes segítője volt a Tv-nek. Minden rendezvényen találkozhattunk vele. „Nagyon hiányzik” - mondta munkatársa. 62 év adatott neki, tragikus hirtelenséggel
hunyt el. Temetői búcsúztatóján egykori rendőr
kollégái is megjelentek.
Gólyahír
Nagy szeretettel köszöntjük Szabó Vincét, - Szabó Gergő és Szabó Kiss Ágnes kisfiát – aki 2015.
augusztus 7-én született, Veszprémben.
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