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VÁLTOZÁSOK, TERVEK
Jövőre új épületbe költözhet a hivatal
Beszélgetés Zánka község polgármesterével
Polgármester úr! Az év elején a magyar közigazgatásban komoly változások történtek. Kérlek, tájékoztasd a Zánkai Hírmondó olvasóit a változások okairól, jelentőségéről és tartalmáról.
A változások sokrétűek és jelentősek. Egy jól bejáratott rendszert megbolygatni kockázatos
dolog, de az adófizetők pénzén fenntartott, és sok pénzbe kerülő közigazgatást kötelességünk
korszerűbbé, hatékonyabbá, olcsóbbá tenni. Az átalakítás érintette az államigazgatási és az
önkormányzati szférát is. Az államigazgatási feladatok átrendezése megtörtént a járási hivatalok felállításával, megalakult a Balatonfüredi járás, a hozzá tartozó 22 településsel. Az önkormányzatok pedig az új törvény hatályba lépésével igazgatási ügyeiket közös hivatalok
megszervezésével kell, hogy megoldják.
Mint köztudott, az 1977-ben létrejött, nyolc községből álló közös községi tanács a rendszerváltozás után megszűnt, és a helyén három jegyzőség jött létre. Zánkán és Szentantalfán
körjegyzőség, Balatonszepezden jegyzőség alakult meg.
A 2011 évi önkormányzati törvény előírja, hogy 2013-tól a kétezer fő alatti települések
nem tarthatnak fenn polgármesteri hivatalt, és körjegyzőséget sem működtethetnek. 2011-ben
a balatonszepezdi jegyzőség csatlakozott ugyan a zánkai körjegyzőséghez, de a lakosságszám
így is csak 1448 fő lett. Hosszas tárgyalást folytattunk a Nivegy-völgyi települések képviselőivel, és sikerült megállapodnunk abban, hogy közös önkormányzati hivatalt hozunk létre
Zánka központtal. Így már megfelelünk az előírásoknak, hiszen a nyolc település együttes
lélekszáma 2532 fő. Szentantalfán négy fővel, Balatonszepezden egy fővel kirendeltséget
hoztunk létre az adóügyek, és egyes igazgatási ügyek ügyfélbarát intézésére. A 2013. január
1-jén felállt járási hivatal biztosít egy ügysegédi munkakört az államigazgatási ügyekben való
kapcsolattartás érdekében azokban a falvakban, ahonnét a közlekedés Balatonfüredre időigényes. Az ügysegéd hetente egyszer felkeresi a Nivegy-völgy önkormányzatait és Monoszló
községet, összegyűjti, majd az illetékes szakigazgatási szervekhez továbbítja az ügyiratokat,
és végigkíséri az ügyintézés folyamatát.
Fotó: T. Hováth Lajos
A zánkai hivatali központban jelenleg nyolc fő látja el azokat a feladatokat,
amelyeket a
jogszabályok előírnak. A hivatalt Lukács Ágnes jegyző vezeti, ő felel a munkatársi kör kialakításáért, és a hivatal megfelelő működtetéséért. A jegyzőasszonynak az új rendszer kialakításában, és az átszervezésben sok munkája volt, amit kiválóan végzett el.
A zánkai hivatalból több korábbi munkatárs távozott. Mi ennek az oka, és sikerült-e újra
elhelyezkedniük?
Igen, négy fő távozott a zánkai hivatalból. Közülük kettőt valamelyik járási központba helyeztek át. Egy munkatárs nyugdíjba vonult, egy fő egészségi okokból távozott. A helyükre
felvett munkatársak közül egy fő eddig Balatonudvariban dolgozott, egy fő Köveskálról került
át, egy pedig zánkai lakosként most lépett be a közigazgatásba.
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Tudomásod szerint milyen érvek szóltak amellett, hogy a Nivegy-völgy falvai Zánkához
csatlakoztak? Korábban szóbeszéd tárgya volt, hogy inkább a tapolcai járáshoz szerettek
volna kötődni.
Korábbi álláspontjukat a Balatonfüredre való eljutás nehézségeivel indokolták. Ezt a problémát oldották meg a járási hivatalban az ügysegédi munkakör kialakításával. A Nivegy-völgy
falvai ezer szállal kötődnek Zánkához, a zánkai lakosok jelentős része pedig a Nivegy-völgy
falvaihoz, a családi kapcsolatok és a birtokviszonyok keveredése folytán. Ebbe az élő kapcsolatrendszerbe kár lett volna a közigazgatási változások miatt belenyúlni, ezt elrontani. A magam részéről mindig arra törekedtem, hogy kapcsolatunkat tovább erősítsem, ápoljam. Úgy
érzem, sikerült jó viszonyt kialakítani a vezetőkkel, a lakossággal, és a különböző, közösen
működtetett társulásokban - mint amilyen például az egészségügyi - korrekt módon tudunk
együttdolgozni.
Az új önkormányzati hivatal fenntartásánál figyelembe vettük a Nivegy-völgy falvainak
finanszírozási képességeit. A normatív támogatási rendszer ugyanis ez évre feladatfinanszírozású rendszerré változott, amellyel a kis települések rosszabbul jártak. A zánkai képviselőtestület a hivatal működtetési költségeihez a társtelepüléseknél valamivel nagyobb mértékben
járul hozzá, az állami támogatáson felül összesen 12,6 millió Ft összegben, mely még így sem
éri el a korábbi évben a Körjegyzőséghez biztosított finanszírozás 50%-át. Ugyanis 2012. évben ez a hozzájárulás 26,6 millió Ft volt. Ennek az is az oka, hogy a jelenlegi rendszerben a
hivatal működési kiadásaihoz az állam magasabb összegű támogatást biztosít, és most nyolc
részre oszlik meg a hivatalfenntartás költsége és felelőssége. Zánka és Balatonszepezd számára - vízparti települések lévén - a terhek viselése szerencsére kisebb gondot jelent. A zánkai
képviselőtestület hozzájárult ahhoz is, hogy a fenti települések lakói számára 50 %-os strandbelépő kedvezményt biztosítson. A nyolc falu képviselőtestületeinek közös döntéseinél mindig konszenzusra törekszünk, egy-egy javaslat csak akkor léphet életbe, ha legalább hat polgármester megszavazza.
Polgármester úr! A 2011-es önkormányzati törvény megszüntette a korábbi kistérségi társulásokat, amelyeknek más formában kellett újjáalakulnia. Milyen jogosítványokat kaptak
ezek az új szervezetek?
A korábbi kistérségi rendszert 2007-ben hozták létre, amely akkor a feladatokhoz mérten
kellő mértékű támogatást is kapott. A korábbi jogszabály abból indult ki, hogy vannak olyan
szociálpolitikai és egészségügyi feladatok, amelyekkel egyetlen település sem tud egyedül
megbirkózni.
A járási hivatalok létrejöttével a jogalkotás célszerűnek tartotta átgondolni a korábbi társulások eddigi feladatait, és egy részüket átadni a járási hivataloknak, pl. a katasztrófavédelem, a
gyámügy, az építésügy, a területfejlesztés ügyeit.
Járásunk 22 önkormányzata létrehozta a Balatonfüredi Többcélú Társulást. A társulás
feladata a szociális alapellátásként jelentkező családsegítés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása, a gyermekjóléti szolgálat, és a Balatonfüred valamint Csopak önkormányzata által létrehozott Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartása. Ez a társulás intézi járásunkban a belső ellenőrzési feladatokat is. A társulás fenntartási költségeit lakosságarányosan osztottuk fel.
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Térjünk rá Zánka község költségvetésére. Milyen feltételekkel rendelkezünk a 2013. esztendőben?
Az idei évben 390 millió Ft kiadást terveztünk, amelyhez a fedezetet biztosítani tudjuk.
Bevételi oldalunkat javítja, hogy a Zánka - Új Nemzedék Központban rendezik meg idén az
Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját, amiből jelentős idegenforgalmi adóbevétel várható, ezen kívül építményadó bevételi többlettel is számolunk.
Az iskola fenntartását és működtetését januártól az állam vette át, ez a feladat kikerült a költségvetésünkből.
Azt nyugodtan elmondhatom, hogy gazdálkodásunk – mint ahogy minden évben – idén is
szilárd alapokon nyugszik. A kiadások jó része működési költség. 10 millió Ft általános tartalékot, közel 62 millió Ft céltartalékot, ebből 58 millió Ft felhalmozási tartalékot képeztünk.
Lekötött pénzeszközeink is vannak, csak döntés kérdése, hogy mire használjuk fel azokat.
Milyen beruházásokat tervez a képviselő-testület 2013-ban?
Bátran mondhatom, hogy jövő tavaszra elkészül Zánkán az új közös önkormányzati hivatal
épülete, amelyben a rendőrségi körzeti megbízotti iroda is helyet kap. Sokan kérdezték, hogy
miért nem újítjuk fel a jegyzőség épületét. Valóban már rég felújításra szorult volna, azonban
ez sem tette volna alkalmasabbá a hivatal céljaira, ezért inkább az értékesítésben gondolkodunk.
Az új épület elkészültével a falu központja teljessé válik, hiszen itt van a posta, az óvoda, a
gyógyszertár, a faluház, a millenniumi emlékmű, az iskola a nemrég átadott tornateremmel, a
felújított orvosi rendelő, és az új állatorvosi rendelő is. Szeretnénk felújítani az Iskola utcát és
a Rákóczi utcát. A tervek készítése folyamatban van. Az idei nyárra megépül a gyermekpancsoló, és a strand északi oldalán lévő kerítést újjáépítjük. A képviselőtestülettel együtt mindig
is arra törekedtünk, hogy takarékosan gazdálkodjunk a falu pénzével. Lehet, hogy eleget kellett volna tennünk a kisebb-nagyobb kiadással járó különféle elképzeléseknek, ötleteknek, de
mi mindig a legfontosabb fejlesztésekre összpontosítottunk. Csak így válhatott lehetővé, hogy
befejezzük a faluközpontot.
Tovább szeretnénk növelni a falu lélekszámát, de ennek először meg kellett teremtenünk a
feltételeit. Nem adtunk el még egyetlen vízparti területet sem, mert nem volt rászorulva az
önkormányzat. A Tusakos dűlő is rendelkezésünkre áll még. Szeretnénk kiparcellázni és
közművesíteni az ABC-parkoló melletti területet, ahol egy új lakónegyed épülhet fel, de ez is
sok pénzbe kerül. Ebből is látszik, hogy marad még munka a következő képviselőtestületek
számára is.
Ez úgy hangzott, mintha polgármesteri pályafutásod befejezésére készülnél.
Érzek magamban annyi hozzáértést és erőt, hogy ha megválasztanának újabb négy évre,
vállalnám a feladatot. Kihasználva a lehetőséget megköszönöm a segítségét mindenkinek,
aki támogatott munkámban, és a falu építésében, szépítésében.
Polgármester úr! Köszönöm a beszélgetést!

Loch Ottó
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Lakossági tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. január 1. napján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala megkezdte működését.
A hivatal illetékességi területe az alábbi településekre terjed ki:
Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka.
 A Balatonfüredi Járási Hivatal törzshivatala két osztályból áll:
 Hatósági Osztály, amely az alábbi feladatokat látja el:
Egyes szociális ellátások megállapítása (időskorúak járadéka, közgyógyellátás (alanyi,
normatív), ápolási díj (alanyi, fokozott), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
hadigondozotti ellátás), köznevelési és menedékjoggal kapcsolatos hatósági feladatok, valamint
kommunális, vízügyi és védelmi igazgatási hatáskörök, továbbá egyes környezetvédelmi ügyek,
egyes távhő-, villamos energia- és földgázellátással kapcsolatos ügyek, szabálysértési ügyek.
 Okmányirodai Osztály, amely az alábbi feladatokat látja el:
A

személyi

adat-

és

lakcímnyilvántartással,

útlevél-igazgatással, egyéni

vállalkozói

tevékenységgel és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok.
Balatonfüredi Járási Hivatal elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje
Balatonfüredi Járási Hivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal
Hatósági Osztály
Okmányiroda
8230 Balatonfüred, Felső köz 2.
8230 Balatonfüred, Szent I. tér 1.
Levelezési cím
E-mail cím
hivatal@balatonfured.vemkh.gov.hu hivatal@balatonfured.vemkh.gov.hu
tel: 87/581-600
tel: 87/581-221
Telefon/fax
fax: 87/581-600
fax: 87/482-407
Ügyfélfogadási idő
8-17
8-12 13-16
Hétfő
Zárva
Zárva
Kedd
8-16
8-12 13-16
Szerda
8-16
Zárva
Csütörtök
8-12
8-13
Péntek
A települési ügysegéd keddi naponként az alábbi településeken tart ügyfélfogadást: Balatoncsicsó,
Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon. Feladata, hogy tájékoztatást nyújtson az
ügyfeleknek a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében, átadja a nyomtatványokat és segítse azok kitöltését, a kitöltött nyomtatványokat a járási hivatalhoz továbbítsa ügyintézés céljából.
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A Balatonfüredi Járási Hivatal szakigazgatási szervei a következő fő feladatokat végzik:
 járási hivatal járási gyámhivatala a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátását,
 járási hivatal járási építésügyi hivatala az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátását,
 járási hivatal járási földhivatala az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátását,
 járási hivatal járási munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok
ellátását,
 járási hivatal járási népegészségügyi intézete a népegészségügyi feladatok ellátását.

Balatonfüredi Járási Hivatal szakigazgatási szerveinek elérhetőségei,
ügyfélfogadási rendje

Levelezési
cím
E-mail cím

Telefon/fax

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Balatonfüredi
Járási Hivatal
Járási Gyámhivatala, Járási Építésügyi Hivatala
8230 Balatonfüred,
Felső köz 2.
hivatal@balatonfu
red.vemkh.go
v.hu
tel: 87/581-600
fax: 87/581600
8-17
Zárva
8-16
8-16
8-12

Balatonfüredi JáBalatonfüredi JáBalatonfüredi Járási
rási Hivatal Járási
rási Hivatal Járási
Hivatal Járási MunNépegészségügyi
Földhivatala
kaügyi Kirendeltsége
Intézete
8230 Balatonfüred,
Felső köz 2.

8230 Balatonfüred,
Major u. 5.

8230 Balatonfüred,
Kossuth u. 14.

balatonfured@tak
arnet.hu
antsz.balatonfured veszpremmkbalatonf
@kdr.antsz.hu
ured@lab.hu
tel: 87/581-190
fax: 87/581-191

tel: 87/580-155
fax: 87/580-155

Ügyfélfogadási idő
8-13.30 14-17
9-11 13-15
8-13.30
Zárva
8-13.30
9-11 13-15
8-15.30
Zárva
8-13.30
9-11

tel: 87/481-487
fax: 87/324-112

8-14
Zárva
8-14
8-14
8-12

Kérem, hogy fenti ügyekben forduljanak bizalommal a Balatonfüredi Járási Hivatal munkatársaihoz.
Balatonfüred, 2013. február 8.
dr. Bacsák-Kovács Éva
hivatalvezető

8

ZÁNKAI Hírmondó
Önkormányzati hírek
Rovatvezető: Lukács Ágnes

Zánka Község Önkormányzatának
2012. december 12-én megtartott
nyilvános üléséről
- A képviselőtestület megtárgyalta a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról készült
előterjesztést. A javaslatot, mely szerint a korábbi Kistérségi Társulás átalakításával a következő évben továbbra is működjön Többcélú
Társulás Balatonfüred központtal, a képviselők egyhangú döntéssel elfogadták. A kötelező
önkormányzati feladatok közül e társulás fogja
a továbbiakban is ellátni a családsegítést, a
házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi
segítésnyújtást, a belső ellenőrzést és a háziorvosi ügyelet biztosítását. Egyetértettek továbbá a testületi tagok azzal, hogy 2013. január 1-jétől Alsóörs is csatlakozzon a Többcélú
Társuláshoz. A módosított Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok mindegyike jóváhagyta, így év végén azt a polgármesterek aláírták.
- Napirendre tűzte a képviselőtestület a jogszabályi kötelezésnek megfelelően a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény alapján alkotott önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. A korábbi évekhez hasonlóan a képviselők továbbra sem javasolták a
helyi jogszabály módosítását, így azt hatályában továbbra is fenntartották a jelenleg érvényes tartalommal, díjakkal.
- A közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló követelményeket
fogadtak el határozati formában a képviselők.
A döntés végrehajtásához magasabb szintű jogszabály, kormányrendelet megalkotása várható.
- Megtárgyalta a testület a következő évi önkormányzati munkatervet. A javaslat az önkormányzati ülések és főbb napirendek tervezett idejét foglalja össze. A tervezet kiegészült
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az intézmények közül az állami fenntartásba
kerül általános iskola beszámolójával, valamint a május hónapra tervezett települési közterületi helyszíni bejárással.
- Németh Ferenc vezető település-tervező előadásában élőszóban is tájékoztatást kaptak a
képviselők a 2013-tól életbe lépő építésügyi
jogszabály-módosításokról, a települési főépítészi feladatok ellátásáról. A lakosságot érintő
egyik fő változás, hogy január 1-jétől az építési engedélyeket csak elektronikus formában
lehet beadni. Továbbá kivitelezés során az
építési naplót elektronikusan kell vezetni.
Azzal, hogy az építési felügyelet a Járási Hivatalhoz került, várhatóan gyakrabban ellenőrzik a kivitelezési munkákat. Az építési hatóság online követheti az építési naplót, így utólag semmiféle javítás, módosítás nem történhet. Felhívta a figyelmet, hogy a büntetési tételek is jelentősen változnak az év elejétől.
Nemcsak a kivitelezőt és beruházót lehet büntetni, hanem a felelős műszaki vezetőt is, aki
csak az építési vállalkozó alkalmazottja lehet.
Németh Ferenc települési főépítészi feladatok
ellátására vonatkozó ajánlatára – több más
település hasonló kérdésben hozott döntését
követően – tér vissza a képviselőtestület.
- Filep Miklós polgármester tájékoztatást
adott a művelődésszervezői feladatok vállalkozási formában történő ellátásának tapasztalatairól, a 2012. évben történt változásokról.
Javasolta, hogy 2013. évben a Naná Music
Kereskedelmi és Kulturális Szolgáltató Bt-t és
képviselőjét, Kocsis Szilviát bízza meg a képviselőtestület a Faluház művelődésszervezői
és a Tájház működtetési feladatainak ellátásával, havi bruttó 200.000.-Ft összegű díjazás
ellenében. A javaslatot a képviselők egyhangú
döntéssel elfogadták.
- A Zánka 1054/24 hrsz-ú, Búzavirág utcai
ingatlan vonatkozásában hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy az önkormányzati
jelzálogjoggal terhelt ingatlant a tulajdonos
gyermekei részére ajándékozza. A kedvezményes telekértékesítési szerződésben vállalt kikötéseket a testület továbbra is fenntartotta.
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Zánka Község Önkormányzatának
2012. december 20-án megtartott
nyilvános üléséről
- Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Monoszló,
Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon és Zánka községek Önkormányzata
együttes ülést tartott a jogszabályi előírásoknak megfelelve az aktuális, közös döntést
igénylő kérdésekben.
- Megtárgyalták a képviselők a 2013. január
1-jével létrehozandó közös önkormányzati
hivatalra vonatkozó napirendet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
85. § (1) kell létrehoznia. A közös önkormányzati hivatalt bekezdése alapján a 2013.
január 1-jét követő hatvan napon belül a kétezer főt meg nem haladó lakosságszámú községek önkormányzatainak közös önkormányzati hivatalt alkotó településeknek egy járáson
belül kell lennie, és közigazgatási területüket
legfeljebb egy település közigazgatási területe
választhatja el egymástól. Fő szabály szerint a
létrejövő közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságszámának el kell érnie a 2000 főt vagy a közös hivatalhoz tartozó
települések számának legalább hétnek kell
lennie. A közös önkormányzati hivatal létrehozásához szükséges az erről szóló megállapodás elfogadása, megkötése, továbbá a közös
önkormányzati hivatal alapító okiratának jóváhagyása.
A közös önkormányzati hivatal létrehozása és
fenntartása céljából a nyolc önkormányzat az
előterjesztés szerinti megállapodást – kiegészítéssel – jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestereket annak aláírására.
A közös önkormányzati hivatal
hivatalos megnevezése: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye: 8251 Zánka, Fő u. 29.
létrehozásának napja: 2013. január 1.
jogállása: önálló jogi személy
gazdálkodási besorolása szerint: önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv
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jogelődjei: Zánka, Monoszló, Balatonszepezd Községek Körjegyzősége
Szentantalfa Körjegyzőség
illetékességi területe: a létrehozó önkormányzatok közigazgatási területe
A közös önkormányzati hivatal létszáma
14 fő.
Szentantalfa és Balatonszepezd településeken
az érintett önkormányzatok kifejezett kérésére
kirendeltség működik. Szentantalfán a kirendeltség létszáma 4, Balatonszepezden 1 fő,
ami alapján a közös önkormányzati hivatal
székhelyén levő létszám: 9 fő.
A kirendeltségek címe: 8272 Szentantalfa, Fő
u. 39. 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. A
Szentantalfán működő kirendeltség Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa,
Tagyon települések ügyeinek intézésében vesz
részt a jogelőd Szentantalfai Körjegyzőség
személyi állományába tartozott köztisztviselőkkel, valamint a jegyző és a jegyző által,
annak helyettesítésére megbízott személy heti
két alkalommal történő személyes közreműködésével. Balatonszepezden a kirendeltség 1
fő állandó létszámmal működik, a jegyző és a
jegyző megbízottjának hetente két alkalommal
van ügyfélfogadása.
Az ügyfélfogadás rendje:
A hivatal székhelyén (8251 Zánka, Fő u. 29.)
- hétfő 8: 00 – 11: 00 és 13: 00 – 15: 00
- szerda 8: 00 – 11: 00 és 13: 00- 15: 00
- péntek 8: 00 – 12: 00
Szentantalfa Kirendeltségen:
- kedd 8: 00 – 11: 00 és 13: 00 – 15: 00
- szerda 8: 00 – 11: 00 és 13: 00- 15: 00
- péntek 8: 00 – 12: 00
Balatonszepezd Kirendeltségen:
- hétfő 8: 00 – 11: 00
- péntek 8: 00 – 11: 00
A jegyző minden hónap első hetében
személyesen köteles az Mötv. 86. § (2) bekezdésében
meghatározott
ügyfélfogadást
megtartani a településeken. A hónap további
ügyfélfogadási napjain a jegyző megbízásából
beosztott köztisztviselő jár el.
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Jegyző – jegyzői megbízott - által megtartott ügyfélfogadás az ügyfélfogadási helyeken:
település
Balatonszepezd
(8252 Balatonszepezd, Árpád
u. 27.)
Tagyon
(8272 Tagyon, Petőfi u. 10.)
Óbudavár
(8272 Óbudavár, Fő u. 18/I.)
Szentjakabfa
(8272, Szentjakabfa, Fő u.
37.)
Balatoncsicsó
(8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25.)
Szentantalfa
(8272 Szentantalfa, Fő u. 39.)
Zánka
(8251 Zánka, Fő u. 29.)
Monoszló
(8273 Monoszló, Fő u. 40.)

ügyfélfogadási idő
hétfő 8:00 – 11:00
kedd 8:00 – 9:00
kedd 9:00 – 10:00
kedd 10:00 – 11:00
kedd 11:00 – 12:00
kedd 13:00 – 14:00
szerda 8:00 – 12:00
csütörtök 11:00 –
12:00

A Hivatalhoz rendelt más költségvetési
szervek:
- Kétnyelvű Német Nemzetiségi ÓvodaBölcsőde 8251 Zánka, Iskola u. 4.
- Nivegy-völgyi Óvoda 8272 Szentantalfa, Fő
u. 22.
- Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi
Társulás 8251 Zánka, Fő u. 29.
- Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás 8251 Zánka, Fő u. 29.
- Nivegy- völgyi Szennyvíz – Csatornázási és
Kezelési Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 8272 Balatoncsicsó, Fő u.
25.
- Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat
8251 Zánka, Fő u. 29.
- Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat, 8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25.
- Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat 8272 Szentjakabfa, Fő u. 37.
- A közös hivatal alapító dokumentumainak
jóváhagyásával egyidejűleg döntöttek a testületek a jogelőd költségvetési szervek, a korábbi körjegyzőségek megszüntetéséről. A megszüntető és alapító okiratokat a Magyar Ál-
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lamkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága
törzskönyvi nyilvántartásában átvezette, így
2013. január 1-jével az új szervezeti alapokon
nyugvó hivatal működik a településeken. A
közös önkormányzati hivatal vezetője a polgármesterek döntése alapján Lukács Ágnes
jegyző.
- Ugyancsak együttes képviselőtestületi ülésen
került napirendre a praxisjoggal rendelkező
háziorvosi-, fogorvosi szolgáltató és az adott
praxisjoggal érintett települési önkormányzat
közötti feladatellátási szerződés tartalmi elemeinek felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztés. A hatályos szerződések módosítása érintette a jogszabályi hivatkozások pontosítását, a
szerződés felmondási idejének meghatározását, a felmondás esetére vonatkozó kártalanítás kérdését. A háziorvos és a fogszakorvos
megbízási szerződésének módosítását a képviselőtestületek jóváhagyták.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. december 20-i ülésén döntött a
2012. évi költségvetés módosításáról, melyben a Kétnyelvű Német Nemzetiség ÓvodaBölcsőde intézmény konyhai létszámának
2013. január 1-jétől 1,5 fővel történő csökkentéséről határozott. Az óvoda-bölcsőde
intézményben ellátott gyermekek létszámának, valamint a konyha által biztosított ebéd
adagszámának jelentős csökkenése miatt fogalmazódott meg az intézmény működtetésének gazdaságossá tétele iránti igény, melynek
végrehajtásáról hozott döntést a testület.
- Jóváhagyták a képviselők az Eötvös Károly
Megyei Könyvtárral kötendő megállapodást,
mely alapján a kötelező könyvtári feladatellátást könyvtári szolgáltatás megrendelésével is
biztosítja az önkormányzat a lakosság számára. A Megyei Könyvtár a megállapodás értelmében rendszeresen gyarapítja a szolgáltató
hely könyvtári állományát az önkormányzat
által kijelölt szolgáltatást végző személy közreműködésével. Biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybe vételi lehetőségét, könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíti a használók kéré-
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seit, ha a helyben lévő gyűjteményben nem
található meg a kért könyvtári dokumentum
vagy információ. Nyilvántartásba veszi a dokumentumokat, és a szolgáltatást közvetítő
városi könyvtár útján megszervezi a dokumentumok kiszállítását a településre. Elvégzi a
statisztikai adatszolgáltatást az önkormányzatok és az illetékes minisztérium felé.

Zánka Község Önkormányzatának
2013. január 15-én megtartott
nyilvános üléséről
- Napirendre tűzte a képviselőtestület a jogszabályban meghatározott határidő figyelembe
vételével az állami fenntartásba került Bozzay
Pál Általános Iskola köznevelési intézmény
vagyonkezelési szerződésének jóváhagyását.
Az intézmény 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) Balatonfüredi Tankerületének működtetése
mellett látja el feladatát. A nemzeti köznevelésről szóló törvény és a kapcsolódó további
törvények rendelkezései alapján az önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó
vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az
intézményben levő eszközöket, felszereléseket
–, a KIK ingyenes vagyonkezelésébe kerül. A
megállapodást a testület jóváhagyta, aláírására
felhatalmazta a polgármestert.
- Megvitatták a képviselők az étkezési térítési
díjak felülvizsgálatáról előterjesztett rendelettervezetet. A térítési díjak módosítására a
nyersanyagnorma emelése miatt van szükség.
A térítési díj alapja továbbra is a nyersanyagnorma összegével lesz azonos, melynek emelését az intézményvezető javaslatára a képviselőtestület elfogadta 325.-Ft összeg figyelembe vételével. Ez a mérték fizetendő a bölcsődések napi négyszeri és az óvodások napi
háromszori étkeztetéséért. Az iskolai napközi
358.-Ft/adag, a menza 265.-Ft naponta. Az
ebéd teljes áras költsége 650.-Ft. A szociális
étkeztetés térítési díja az igénybevevő jövedelmi helyzete alapján kerül megállapításra. A
melegkonyhai étkeztetést igénybe vevő közalkalmazott és köztisztviselő foglalkoztatottak
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SZÉP kártya biztosításával vehetik igénybe a
szolgáltatást.
- Módosította a képviselőtestület az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Egyfelől a könyvtári tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatokat vette fel a szakfeladat-rendbe. Másrészt a Zánkai Német Nemzetiség Önkormányzat és Zánka Község Önkormányzata együttműködését tartalmazó
megállapodás módosítását hagyták jóvá a
képviselők a hivatal szervezeti átalakulására
tekintettel. Mindkét módosítás a rendelet mellékletében kerül átvezetésre.
- A Rákóczi, valamint az Iskola utca zöldterület rendezését előkészítő eljárásról adott tájékoztatást Varga Zoltán alpolgármester. Javaslatára módosították - egy hónappal megtoldva
- a tervezési szerződésben meghatározott teljesítési részhatáridőt, így a tervezőknek az
egyeztetések lefolytatása mellett kellő idő áll
rendelkezésre az alapos kidolgozáshoz. A tervezési folyamat széleskörű lakossági tájékoztatás mellett folyik, melyről a honlapon és a
Zánka Tv közvetítéséből is ízelítőt kaphatnak
az érdeklődők.
- A Zánka, Horgász utcában lévő nyaraló
szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás
eltörlése ügyében benyújtott kérelmet a Képviselő-testület nem támogatta.
- Döntöttek a képviselők Herczegh Zsuzsanna
festőművész két alkotásának megvásárlásáról
90.000.-Ft értékben.

Zánka Község Önkormányzatának
2013. február 12-én megtartott
nyilvános üléséről
Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Monoszló,
Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon és Zánka községek Önkormányzata
együttes ülést tartott az időszerű, közös döntést igénylő kérdésekben.
Megtárgyalták a testületek a Zánkai Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Az elmúlt évben a költségvetési koncepció összeállítása során mintegy 70.000 eFt-os
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költségvetési főösszeggel kalkulált a jegyzőség a hivatali feladatok ellátását illetően. A
költségvetési törvény kihirdetését követően a
tervezési munka pontosítására kerülhetett sor,
amelynek eredményeként a költségvetés tervezetét 69.650 eFt-os bevételi és kiadási főöszszeggel elfogadták a képviselő-testületek. A
bevételi oldalon a korábbi évekhez képes magasabb összegű állami támogatás jelentkezik,
melynek hatására jelentősen mérséklődött az
önkormányzatok által nyújtandó intézményfinanszírozás.
Módosították a képviselőtestületek a közös
hivatal alapításáról elfogadott megállapodást,
így a következő költségvetési és zárszámadási
döntéseket már nem az együttes testületi ülések tárgyalják meg, hanem a polgármesterek.
A határozat legalább 6 polgármester egybehangzó szavazatával kerülhet elfogadásra. A
pénzügyi és költségvetési tárgyú polgármesteri döntések az egyes képviselő-testületek határozataiba, rendeleteibe foglalva válnak érvényessé.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 13. §-ban meghatározott tartalommal
a jegyző előkészítette a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát. Az okirat tartalmazza mindazon
alapvető adatokat, tevékenységeket, amelyek a
költségvetési szerv jogállását, működését, feladatmegosztását, felelősségi körét érintik. A
képviselőtestületek elfogadták a Szervezeti és
Működési Szabályzatot.

Zánka Község Önkormányzatának
2013. február 13-án megtartott
nyilvános üléséről
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás,
ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része
az államhoz került. Új, feladatalapú finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő
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szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és
az önként vállalt helyi közügyek szétválasztásának.
Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát
igényelnek, így a költségvetési törvény az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények logikáját követve határozta meg. Ez kiolvasható volt a képviselők számára előterjesztett költségvetési javaslatból. Az önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási főösszegét 390.349 eFt-ban határozta meg a rendelet-tervezet. Az általános tartalék 10.000 eFt,
működési célú tartalék 3.000 eFt, felhalmozási
célú tartalék 58.800 eFt összegben került tervezésre. A fejlesztési célokról Filep Miklós
polgármester adott tájékoztatást, mely olvasható a Zánkai Hírmondó jelen számában.
Csökkentésre kerültek a költségvetési törvény által a helyi bevételek (a gépjárműadó
önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi
adók összegének fele), és az ezt követően
fennmaradó különbözethez biztosít a központi
költségvetés támogatást. A helyi adók rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti.
Az ebből származó bevétel továbbra is teljes
egészében az önkormányzatok saját bevétele
marad, és helyben járul hozzá a feladatok biztonságos ellátásához.
A képviselőtestület meghallgatta Bauerné
Poór Vilma könyvvizsgáló véleményét a
2013. évi költségvetésről, valamint elfogadta
az önkormányzat saját bevételei és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről előterjesztett határozati javaslatot
a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan. A képviselők a 2013. évi költségvetési
rendelet-tervezetet elfogadták.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat, mint
ajánlatkérő 2013. évre vonatkozó éves közbeszerzési tervét, valamint az ülésre beterjesztett
2013. évre szóló kulturális programtervet. A
Faluház művelődésszervezője szóbeli tájékoztatással egészítette ki az összeállított javasla-
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tot. Az önkormányzat továbbra is minden érdeklődőt tisztelettel vár a települési rendezvényekre, programokra.
- Hársfalvi József tervező élőszóban tájékoztatást adott az Iskola utcába tervezett polgármesteri hivatali épület vázlattervéről. A képviselők a terv módosításához megtették javaslataikat.

Zánka Község Önkormányzatának
2013. február 22-én megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot nyújtott be a környezet és
energia operatív program (KEOP) Helyi hőés villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázati konstrukcióhoz. A pályázat megvalósítási helyszíne: 8251 Zánka, Iskola u. 4. (Óvoda) és 8251
Zánka, Rákóczi út 32. (Faluház). A tervezett
beruházás teljes beruházási költsége:
15.400.595 Ft. Az önkormányzati saját erő
2.310.090 Ft. A KEOP forrásból származó
támogatás igényelt összege: 13.090.505 Ft. A
Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a
költségvetésben elkülöníti.
- Tájékoztatást kapott a testület a hulladékszállítási közszolgáltatást érintő változásokról. Módosították a képviselők az e tárgyban
alkotott helyi rendeletet, mivel ebben az évben
a hulladékszállítás, kezelés díját már nem a
képviselőtestületek, hanem miniszteri rendelet
határozza meg. Az önkormányzati rendeletből
hatályon kívül helyezték a díj összegéről szóló
rendelkezéseket, valamint a díjtáblázatot.

A Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. január 30-án
megtartott nyilvános üléséről
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.
§ (2) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat
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között létrejött megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. A helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatában rögzíti
a megállapodás szerinti működési feltételeket,
a megállapodás megkötését, módosítását követő 30 napon belül. A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve tárgyalta meg e napirendet a nemzetiségi önkormányzat.
Péringer Miklós elnök ismertette a megállapodás átdolgozott tervezetét. A változásokat
egyrészről az államháztartási és a költségvetési törvényben meghatározott finanszírozási
rendszer változására tekintettel kellett átvezetni. Jogszabály-változás folytán új norma
rendelkezik a nemzetiségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről
és elszámolásának rendjéről (428/2012. (XII.
29.) Korm. rendelet).
További módosítást jelent a korábbi ZánkaMonoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzősége intézmény megszűnésével az új
hivatal, (összesen 8 település közös ügyeinek
intézésére) a Zánkai Közös Önkormányzati
Hivatal megjelölése a megállapodásban. A
„körjegyző” megnevezése a hatályos törvények alapján „jegyző”-re módosult.
A belső ellenőrzési feladatokat a korábbi
többcélú kistérségi társulás átalakulásával létrejött Balatonfüredi Többcélú Társulás látja
el 2013. január 1-jétől. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú döntéssel jóváhagyta a megállapodás módosítását.
A Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetének meghatározásához egyetértési
jogát gyakorolta a Balatonfüredi járás területén Zánka település teljes közigazgatási területére vonatkozóan kötelező felvételt biztosító
iskoláról. Egyetértett a Bozzay Pál Német
Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola
Bozzay Pál Nationalitäten Grundschule 8251
Zánka, Iskola u. 6. meghatározásával, azt
előterjesztett tervezetnek megfelelően.
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A Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. február 12-én
megtartott nyilvános üléséről
Egyhangú szavazással elfogadta a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi költségvetés tervezetét. A
döntés 976 eFt bevételi és kiadási főösszeggel
került jóváhagyásra. A nemzetiségi intézmények közül már csak a Kétnyelvű Német
Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 2013. évi költségvetését véleményezte a nemzetiségi önkormányzat. A képviselők meghallgatták
Kránicz Attiláné intézményvezető tájékoztatását és a költségvetési javaslatot 59.148 e Ft
összegben javasolták Zánka Község Önkormányzatának elfogadásra.

HIRDETMÉNY
Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
az Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelő megbízásából a Csalán Egyesület
komposztláda osztást szervez.

Háztartásonként 1 db
komposztáló ládát lehet igényelni
A ládák igénylése kizárólag internetes regisztrációval történhet a projekt
honlapján:
www.komposztaljunkegyutt.hu.
A regisztrációról a rendszer automatikus válaszlevelet küld a tudnivalókkal. Azok, akik
a településre jutó mennyiség elfogyta után
regisztrálnak, tartaléklistára kerülnek, és az
esetlegesen fennmaradó keretből kaphatnak
ládát, amiről a válaszlevélből értesülnek.
Április 6-án a Zánkai Faluházban délelőtt
9:00 és 11:00 órakor kezdődő előadást követően kerül sor a komposztládák kiosztására.
Az akcióról a
www.komposztaljunkegyutt.hu
honlapon naprakész információk találhatók a
programról. Ingyenesen hívható
zöld szám: 06-80/630-057.
Lukács Ágnes
jegyző
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FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Zánka Község Önkormányzatának
a környezet védelméről szóló 16/2004.
(IX.20.) önkormányzati rendelete
kimondja, hogy:
az ingatlan előtti járdaszakasz
(járda hiányában 1 m széles területsáv),
illetve ha járda mellett zöld sáv is van az
úttestig terjedő teljes terület, a
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai (áteresz),
gyomtalanításáról, hótól, jégtől mentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról az ingatlan
tulajdonosa (használója)
köteles gondoskodni!
Kérem, hogy a fent említett feladatokat
maradéktalanul elvégezni szíveskedjenek.
Lukács Ágnes
jegyző

HIRDETMÉNY
Ezúton tájékoztatom Zánka község lakosságát
arról, hogy a termőföldről szóló 1994. évi LV.
törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosítása következtében
megváltoztak a földhasználati nyilvántartásra
vonatkozó előírások, melynek egyes rendelkezéseire az alábbiakban hívom fel a földhasználók figyelmét:

Köteles 2013. március 30-ig bejelenteni:
a. A magánszemély földhasználó a személyi azonosítóját (személyi számát) és az
állampolgárságát, melyhez csatolni kell a
személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolatát,
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b. gazdálkodó szervezet földhasználó pedig becsatolni a statisztikai azonosítót
tartalmazó okirat másolatát.

AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem
lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

Az adatközlő lapot és a csatolt mellékleteket az
illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani.

A földhasználati nyilvántartásba bejelentendő
földhasználatok köre 2013. január 1-jével kibővült azáltal, hogy a földhasználóknak (az
erdő művelési ágú területek kivételével) területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdaság művelés alatt álló belterületi föld használatát be kell
jelenteniük az ingatlanügyi hatóság (járási
földhivatal) felé. (Az 1 hektár alatti belterületi
földrészlet a jogszabály erejénél fogva nem
minősül termőföldnek akkor sem, ha ténylegesen művelés alatt áll, erre a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik.) A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem
engedte át más személy részére.

Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell
jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz
tartozik. (Az a földrészlet tartozik a családi
gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi
gazdaság használatába regisztrálta.)
A földhasználati azonosító adatközlési adatlap
beszerezhető a járási földhivataloknál, vagy
letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról.
A bejelentést elmulasztó földhasználót a
földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti

Lukács Ágnes
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük Zánka község lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a PROBIO Zrt

Lomtalanítást szervez 2013. június 5-én, szerdán
A lomtalanítás problémamentes, minél gyorsabb és tisztább lebonyolításának érdekében szükségünk van az Önök segítségére, ezért kérjük, hogy az összegyűjtött limlomot
2013. június 5-én reggel 7 óráig helyezze ki a saját ingatlana elé.
Kérjük továbbá, hogy a kihelyezett limlom hulladékot, ahol lehetséges szelektáltan, anyagfajtánkként helyezzék ki, mert ennek révén nagymértékben segíthetik munkánkat. A hatékonyabb
helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulladékot, építésből- bontásból származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabroncsot,
kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat. Elektronikai hulladék gyűjtése elkülönítetten történik.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a
gyógyszertárakban, a hulladékká vált gumiabroncsokat a gyártónál, kereskedőnél van lehetőség
leadni.
2013. évben Társaságunk külön elektronikai hulladékgyűjtési akciót is szervez az
önkormányzat által kijelölt helyszínen. Az elektronikai hulladékokat (TV, hűtőszekrény, mosógép, kisháztartási gépek, számítógép, villanymotor, bojler, stb.) az alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani a következő időpontig:
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Elektronikai hulladékgyűjtés helyszíne: Tenisz pálya melletti terület
Elektronikai hulladék kihelyezésének időpontja: 2013. május 30-tól (csütörtök) – június 1-ig
(szombat) naponta 8,00 - 14,00 óráig
A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen hajtjuk végre. A lomtalanítás napján az esetleges észrevételeiket, bejelentéseiket a 87/342-633-as telefonszámon tehetik meg.
Tevékenységünkkel segítsük elő környezetünk védelmét, és tegyünk meg mindent környezetünk
tisztaságáért! PROBIO ZRt.
Somogyi László vezérigazgató

*** *** ***
Iskola
Intézményeink életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
Az idei farsangi időszak nagyon rövid volt,
ezért a készülődést már a téli szünet után elkezdtük. Az előző évekhez hasonlóan az idén is egy
napon ( február 8-án ) tartottuk a mulatságot az
iskolával. Délelőtt az óvodában mutathatta be
mindenki a jelmezét. Egy jó hangulatú ünnepléssel búcsúztattuk a telet, amihez a sok-sok finomságot az édesanyák és nagymamik készítették.
Akinek még kedve volt a további mulatozáshoz,
azok az iskolai farsangon folytathatták délután.
Február 12-én szülői értekezleten az igazgató
úr és a leendő elsős tanító néni adott tájékoztatást
a szülőknek az iskoláról.
Március 7-én a Faluházban tekinthettük meg
az első színházi előadást, amelynek címe: Varázslatos mesekártyák. Ezt az előadást még kettő követi a tavasz folyamán.
Alig olvadt el a hó, már is a húsvétra készülődhettünk. A hagyományos tojáskeresés március
27-én volt az óvodában, ahol a gyerekek nemcsak
piros tojást találtak a fészekben, hanem nagyszerű
udvari játékokat is.
Ezúton kívánok az újság minden olvasójának
magam és munkatársaim nevében:
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Kránicz Attiláné
óvodavezető

- Különösebb zökkenők nélkül került át iskolánk
január 1-jétől önkormányzati fenntartásból és
működtetésből államiba: az erre vonatkozó megállapításokat Filep Miklós az Intézmény-irányító
Társulás elnöke, Zánka polgármestere és Szabó
Lajos a Balatonfüredi Tankerület igazgatója írta
alá. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban a munkáltatói jogok, a szakmai irányítás segítése és az iskola finanszírozásának terhei átkerültek az államot képviselő Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz, az iskolaépület pedig – Zánka tulajdonjogának érintetlenül hagyásával – átkerült tartós állami használatba.
- Január 29-én a tankerület dolgozói Szabó Lajos
igazgató Úr vezetésével bemutatkozó látogatásra
érkeztek iskolánkba, ahol megismerkedtek dolgozóinkkal és intézményünk tárgyi világának adottságaival: az igazgatón túl a tankerület stábját alkotják: Balla Irma és Kovácsné Fodor Vera
szakmai referensek, Takácsné Szántó Mónika
gazdasági vezető, Kovács Kristóf HR-es szakember és március első felében csatlakozott a munkaszervezethez Végh Bianka titkárnő.
- Január 18-án került sor a félévi értesítők kiosztására, amelynek tapasztalatait a nevelőtestület félévi értekezletén (január 24.) beszélték meg a pedagógusok, majd a február 7-i szülői értekezleteken gondoltuk tovább a második félév előttünk
álló feladatait.
- Nyolcadikos tanulóink közül 13-ból 9 fő megpróbálkozott a központi írásbeli felvételivel (január 19.), s mint utólag kiderült nem sikerült rosszul,
bár kiváló egyéni teljesítményekről nem számolhatunk be, de a résztvevők átlagteljesítmények az

23. évfolyam 1-2. szám

ZÁNKAI Hírmondó

elvárhatóaknak megfelelően közepesen jóra sikerült. Magyar nyelvből 31,66 pontos átlageredményt értünk el (országos átlag = 29,3), míg matematikából 24,55 pontot (országos átlag = 19,8).
Összesítve diákjaink 56,2 pontos eredménye 11,4
%-kal haladta meg az országos átlagot (49,1
pont), ami azért sem tekinthető rossz eredménynek, mert csak 4 fő nem írt az osztályból központi
írásbeli felvételit.
- Március elejétől megtekinthetjük az interneten a
tavalyi tanévben megírt országos kompetencia
vizsgálat eredményeit, amely ezúttal ragyogóan
sikerült, s a Balaton-felvidéki iskolák viszonylatában négy év után újra az élre kerültünk!
(lsd. melléklet)
A tavalyi tanév során végzős nyolcadikosaink és a
mostani 7. osztályosaink teljesítménye azért is
kiugróan jó, iskolatörténeti jelentőségű, mert tanulóink a 6 és 8 osztályos gimnáziumok tanulóinál is jobban teljesítettek! Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak egyaránt! (Felkészítő
tanárok: Csékei Marianna, Loch Ildikó, Bárczay
Sándor).
- Ősszel indult a Mozaik Tankönyvkiadó internetes tanulmányi versenye, amelyre matematikából
több tanulót is beneveztünk. A verseny öt fordulója alapján a hetedikes Burkus Rolandot kiváló
eredménye miatt behívták az áprilisban rendezendő országos döntőbe is (Felkészítő tanár: Loch
Ildikó)
- Február 15-én tanulóink részt vettek a Zrínyi
Matematikai versenyen és Veszprém megyei vonatkozásban az alábbiak kerültek a legjobb 100
közé, ami nem emelt óraszámú matematika oktatásunkat figyelembe véve azt jelenti. hogy jó matekosokról van szó: 24. Stróbl Eszter (5. o.), 61.
Sári Ferenc (7. o.), 62. Burkus Roland (7. o.),
62. Mikolacsek Réka(5. o.), 70. Cseh András (3.
o.), 74. Szabó Benjamin (6. o.), 80. Takács Márk
(8. o.), 86. Szücs Olivér (7.o.) 87. Rózner Attila
Máté (4. o.), 87. Győrffy Bálint (7. o.), 90. Farkas Karolina (4. o.). (Felkészítő tanárok: Szántó
Edit, Dobosné Varró Anna, Loch Ildikó, Bárczay
Sándor)
- Kiválóan teljesítettek sakkozóink az elmúlt hónapokban. 2012. Szilveszterén Mindszentkállán
mintegy 25 gyermek és felnőtt versenyző ült asztalhoz az évzáró villám versenyen. Szabó Benjamin (6. o.) egy nemzetközi mestert és egy FIDE-
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mestert is legyőzve, mindvégig nagy formában
játszott és elhozta a győzelemért járó hatalmas
kupát! Iskolánk felsős sakk csapata (Szabó Benjamin, Sári Ferenc, Szücs Olivér, Burkus Roland, Győrffy Bálint) idén is bronz érmet szerzett
a Veszprém Megyei Sakk Diákolimpia döntőjén
(Ajka, 2013. 03. 02.). A következő nagy megmérettetés Szabó Benjamin részére Budapesten lesz
(2013. 03. 27-31.) a Nemzeti Korosztályos Sakkbajnokság elődöntője, majd jöhet kisebb és nagyobb sakkozóink részére is a Tapolcán megrendezésre kerülő Veszprém Megyei Sakk Diákolimpia egyéni döntője (2013. 04. 06.)!
- Megérkezett iskolánkba a Bendegúz Gyermekés Ifjúsági Akadémia első félévet záró eredményhirdetése, amelynek alapján Arany fokozatot szerzett: Farkas Karolina (Természetismeret, 4. o.),
Pál Kata (Anyanyelv, 4. o.), Pusztai Dávid (Olvasás, szövegértés, 4. o.); Ezüst fokozatot szerzett:
Stróbl Kornél (Természetismeret, 1. o.), Tóth
Olivér (Anyanyelv, 2. o.) Tóth Dalma (Matematika, 2. o.), Kovács Tibor (Természetismeret, 5. o.);
Bronz fokozatot szerzett: Gyenes Fanni (Matematika, 2. o.), Karácsony Nikolett (Olvasás, szövegértés, 2. o.).
(Kapcsolattartó: Vidosa Lászlóné)
- Természettudományos versenyekre is készülnek
tanulóink: 3. osztálytól 7. osztályosokig bezáróan
22 tanulónk készül a Hermann Ottó Versenyre
(Szántó Edit, Dobosné Varró Anna és Molnár
Katalin felkészítésével) és három csapatunk – a
szülőket is bevonva elindult a Bakony-Balaton
Geopark által szervezett vetélkedőn. (Felkészítő:
Molnár Katalin)
- Idén is megszervezte iskolánk az úszásoktatást,
február és március hónapban idén is öt alkalommal látogattunk el a balatonfűzfői uszodába. 18
tanulónk vett részt oktatásban, míg 13-án, akik
már biztosan úsznak, felügyelet mellett töltöttek el
tíz órát a medencében. Köszönjük „A Zánkai Iskoláért Alapítvány”-nak az utazás anyagi támogatását. (Szervező: Kereszturi László)
- Kulturális programokból is kivettük a részünket. Alsó tagozatos tanulóink „Varázslatos mesekártyák” c. színházi előadáson voltak a Faluházban (03. 07.), míg a felső tagozatosok a Veszprémi Petőfi Színházban élvezték a „Sing, sing,
sing…” musical előadását (03 25.)
Nagyon jól sikerült a Szülői Munkaközösség által
rendezett farsangunk is. Az alsós tanulók
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A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetencia mérésének legfrissebb eredményei
2013. március
Iskola
1. Zánka

Osztály

6.

Bozzay Pál
8.
Tantárgyi és össz. átlag

2. Balatonalmádi 6.
Györgyi Dénes
8.
Tantárgyi és össz. átlag

3. Vörösberény

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

4. Csopak

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

5. Alsóörs

6.
8.

Ált . Műv. Közp.
Tantárgyi és össz. átlag

6. Nemesgulács
Keresztury Dezső

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

7. Balatonfüred

6.
8.

Radnóti Miklós
Tantárgyi és össz. átlag

Budapesti isko- 6.
lák átlaga
8.
Tantárgyi és össz. átlag

8. Révfülöp

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

9. Tótvázsony

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

10. Tihany

6.
8.

Megyeszékhelyek átlaga

6.
8.

Illyés Gyula
Tantárgyi és össz. átlag

Tantárgyi és össz. átlag

11. Balatonfüred

6.

Eötvös Loránd
8.
Tantárgyi és össz. átlag

12. Nagyvázsony 6.
Kinizsi Pál
8.
Tantárgyi és össz. átlag

13. Litér

6.

Árpád fejedelem 8.
Tantárgyi és össz. átlag

Magyar Osztály
Mate(szöveg- átlagok és
matika
értés)
össz.átlag

1654
1712
1683
1637
1721
1679
1629
1715
1672
1530
1766
1648
1611
1685
1648
1684
1694
1689
1555
1703
1629
1549
1658
1603,5
1497
1762
1629,5
1523
1628
1575,5
1489
1660
1574,5
1532
1643
1587,5
1477
1643
1560
1503
1606
1554,5
1514
1616
1565

1720
1863
1791,5
1627
1679
1653
1599
1671
1635
1518
1780
1649
1585
1571
1578
1418
1644
1531
1519
1635
1577
1536
1622
1579
1429
1617
1523
1589
1559
1574
1528
1620
1574
1515
1601
1558
1479
1627
1553
1523
1582
1552,5
1507
1565
1536

1687
1787,5
1737,25
1632
1700
1666
1614
1693
1653,5
1524
1773
1648,5
1598
1628
1613
1551
1669
1610
1537
1669
1603
1542,5
1640
1591,25
1463
1689,5
1576,25
1556
1593,5
1574,75
1508,5
1640
1574,25
1523,5
1622
1572,75
1478
1635
1556,5
1513
1594
1553,5
1510,5
1590,5
1550,5

Osztály

Iskola

6.
14.Badacsonytomaj
Tatay Sándor
8.
Tantárgyi és össz. átlag
6.
15. Tapolca
Városi iskola
8.
Tantárgyi és össz. átlag
16. Balatoncsicsó

6.

Nivegy-völgyi
8.
Tantárgyi és össz. átlag

Országos
átlag

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

6.
8.

17. Szigliget
Tantárgyi és össz. átlag

6.
8.

18. Balatonfüred
Bem József

Tantárgyi és össz. átlag

Városi iskolák átlaga

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

19. Balatonkenese

6.

20. Monostorapáti

6.
8.

Pilinszky János
8.
Tantárgyi és össz. átlag
Művészetek Völgye

Tantárgyi és össz. átlag

Községi iskolák átlaga

6.
8.

Tantárgyi és össz. átlag

21. Balatonfűzfő

6.
8.

22. Berhida

6.
8.

Irinyi János
Tantárgyi és össz. átlag
II. Rákóczi Ferenc

Tantárgyi és össz. átlag

6.
8.

23. Tapolca
Nagyboldogasszony

Tantárgyi és össz. átlag

24. Berhida

6.

Ady Endre
8.
Tantárgyi és össz. átlag

Matematika

1400
1694
1547
1469
1604
1536,5
1455
1716
1585,5
1489
1612
1550,5
1389
1750
1569,5
1492
1587
1539,5
1471
1589
1530
1434
1602
1518
1483
1591
1537
1435
1549
1492
1382
1545
1463,5
1382
1447
1414,5
1450
1348
1399
1224
1460
1342

Magyar
(szövegértés)

1454
1635
1544,5
1506
1593
1549,5
1412
1562
1487
1472
1567
1519,5
1358
1641
1499,5
1477
1560
1518,5
1453
1542
1797,5
1438
1573
1505,5
1393
1487
1440
1412
1494
1453
1398
1483
1440,5
1382
1438
1410
1465
1275
1370
1260
1378
1319

Forrás: www.oktatas.hu

Osztály
átlagok és
össz.átlag

1427
1664,5
1545,75
1487,5
1598,5
1543
1433,5
1639
1536,25
1480,5
1589,5
1535
1373,5
1695,5
1534,5
1484,5
1573,5
1529
1462
1565,5
1513,75
1436
1587,5
1511,75
1483
1539
1488,5
1423,5
1521,5
1472,5
1390
1514
1452
1382
1442,5
1412,25
1457,5
1311,5
1384,5
1242
1419
1330,5
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valamennyien beöltöztek a szülők támogatásával,
s a 8. osztályosok kivételével a felsős osztályok is
bemutattak olyan csoportos produkciót, ami felejthetetlenné tette ezt a délutánt. Nagy sikert aratott, hogy a nevelők jelentős része is beöltözött a
gyerekek és a szülői-nagyszülői népes közönség
kedvéért.
Idén is egyik legnagyobb iskolai-községi rendezvényünk a március 15-i ünnepségünk volt,
amelyre hetekig készült tanulóinknak több mint
egynegyed része. Az 5-6-7. osztályosok nagyon
kitettek magukért, már a Csékei Marianna néni,
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Stumpfné Vass Viola néni és Kruczler Ági néni
vezette próbákat is élvezték, hát még a március
idusára az egész országra rátörő hóvihar miatt
előrehozott ünnepség izgalmas előadását!!! Le a
kalappal! Fegyelmezett, biztos szöveg, jó koreográfiájú nagyon szép ünnepség volt.
És akkor még Húsvét előtt, március 27-én előttünk áll a Nemzetiségi Nap, ami 13 helyszínen a
szülők és pedagógusok összefogásával a húsvéti
előkészületek jegyében fog lebonyolódni minden
diákunk nagy örömére! (Fő szervezők: Siposné
Bányai Ildikó és Kruczler Ágnes)

Tisztelt Szülők, Támogatók!
A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány számlájára 2012. évben a következő bevételek folytak be:
1.A személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából
250.668,-Ft
2.Egyéb támogatók általi befizetések
41.100,-Ft
3.Diákok által támogatásként befizetett összegek
4.000,-Ft
4.Kinizsi Bank által fizetett kamatbevételek
689,-Ft
Az alapítvány a következő tevékenységeket támogatta 2012-ben:
1. Ivóvíz kutak szolgáltatási díja
133.350,-Ft
2. Autóbusz bérleti díj úszásoktatás
50.299,-Ft
3. 2 db digitális fényképezőgép vásárlás
67.080,-Ft
4. Német alapfokú nyelvvizsgadíjak 7 fő
126.300,-Ft
5. Nyomtatványok
3.710,-Ft
6. Postaköltség
315.-Ft
7. Bankköltség
486,-Ft
A bankszámla nyitóegyenlege 2012.01.01-én:
631.212,-Ft.
2013.01.01-én a számlán 546.129,-Ft van elhelyezve, melyet a
következő év kiadásaira tartalékolunk.
1. Úszásoktatás autóbuszköltségeire
2. Nyelvvizsgadíjakra
3. Egyéb alapító okiratban megjelölt célokra
Az Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az SZJA 1%-nak felajánlásával vagy alapítványi befizetéssel támogatták a Bozzay Pál Általános Iskola diákjait.
Az Alapítvány kuratóriuma kéri Önöket, hogy ez évben is ajánlják fel adójuk 1%-át az iskola
működési feltételeinek javításához, hogy gyermekeinket a megfelelő oktatási feltételekhez hozzásegítsük.
A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány
Adószám: 18930012-1-39
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Zrt. 73200062-11200228
Postai csekket a Kinizsi Bankban, a Postán valamint az Iskolában igényelhetnek.
Segítségüket megköszönve bízunk további támogatásukban!
Köszönettel: Kuratóriumi Tagok

ZÁNKAI Hírmondó
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Balatonfüredi Tankerülete fenntartásában
működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2013/2014. tanévre történő általános iskolai
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8 - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig

A beíratás helyszíne: Bozzay Pál
Általános Iskola
8251 Zánka, Iskola u. 6.
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a
gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosító
és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója
dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati
kérelmet elbírálni.
Szabó Lajos
Tankerületi igazgató

2013.
A Bozzay Pál Általános Iskola körzetébe
tartozó települések nevét az alábbiakban
közöljük:
Települések: Zánka, Balatonakali, Balatonszepezd, Monoszló
Nem állami fenntartású iskolák:

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, BALATONFÜRED, ENDRŐDI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS KÖZPONT, ALSÓÖRS, CSOPAKI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, BENCÉS APÁTSÁG ILLYÉS GYULA
ÁLTALÁNOS ÉS ZENEISKOLÁJA, TIHANY

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, BALATONFÜRED
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FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Kocsis Szilvia

Új év, új kihívás.
Alig eszméltünk fel a Karácsony és a Szilveszter
bűvöletéből, máris egy új feladat várt ránk.
Vészesen közeledett a Magyar Kultúra Napja.
Január 19-én szombaton délután, aki eljött a Faluházba bepillantást nyerhetett a különböző művészeti ágakba. Kis ünnepi csokrot kötöttünk, melyben megmutatkozott a tánc, a zene és az irodalom.
Ezen a napon vendégünk volt Baranyai Máté,
egy fiatal balatonfüredi író, aki több mint 100
verset hozott nekünk, melyből mindenki szabadon
válogathatott.
A Kertbarátok sem tétlenkedtek, lázasan készülődtek az ilyenkor szokásos disznóvágásra, majd
az azt követő disznótoros vacsorára. A sok munka után jól esett az esti mulatság.
Idén sajnos hiába vártuk, hogy befagyjon a Balaton és ismét megtartsuk a Jeges Strandpartit, ez
most valahogy nem jött össze. Várnunk kell még
egy évet!
Kárpótlásként február 9-én óriási hangversenyt
adott a Faluházban a Kaposvári Fúvószenekar.
Az 50 fős csapat ismert filmslágereket játszott a
hallgatóságnak. Nagyon nagy élmény volt ekkora
zenekart hallgatni.
A farsangi időszak 2013-ban elég rövid volt, így
február 16-ára tűztük ki a Farsangi Bál időpontját.
A mulatság a tavalyinál is jobbra sikerült, szinte
nem volt olyan résztvevő, aki ne jelmezben jelent
volna meg. Volt ott komplett állatkert, bohóc,
személyesen jelent meg az Angyal és az Ördög,
volt katonai védelmünk is, hadi tudósító, örömlányok, pólyások, majd megjelent Sandokán egy
egész kalóz csapattal, akik végül elnyerték a közönség legtöbb szavazatát a legjobb jelmezt illetően. Az est házigazdája Cesar és Kleopátra volt.
A meglepetés műsort a Zombi lányok adták, akik
fergeteges tánccal készültek erre az estére. Köszönjük Mariannak, Melindának, Ildinek, Julcsinak és Editnek a sok-sok próbával töltött estét
és hétvégét! Igazán nagyszerű előadás volt.
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Még ősszel sikerült meghívnunk egy irodalmi
estre Dunai Tamást, aki tulajdonképpen féligmeddig zánkainak számít, hiszen hosszú évek óta
Zánkán van nyaralója. A művész úr nagyon örült a
felkérésnek, és hosszas egyeztetés után sikerült
szabaddá tenni magát erre az egy estére.
Olyan műsort láthattunk ezen a februári estén,
amely mindenkit lenyűgözött. Az előadás után
állófogadás várta a művész urat és a résztvevőket,
melyet ezen alkalommal a Népdalkör és a Nők
Klubja segítségével tudtunk megvalósítani.
Március 5-én az Életmód Klub megalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte. Ebből az alkalomból színvonalas ünnepséget szerveztek a Faluházban.
További sikeres éveket kívánunk a klub minden tagjának!
Március 9-én nagyszabású Nőnapi köszöntésre
készülnek a férfiak, de erről majd a következő
számban számolunk be.
Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk Mindenkinek!
Kocsis Szilva, Böhm Tamás
Zánka Faluház

ZÁNKA PROGRAMOK 2013
március 7. /csütörtök/ 10:00
Gyermekszínházi előadás a Pódium
Színházzal
március 9. /szombat/ 19:00
Nőnapi humoros est bállal
március 14. /csütörtök/
Március 15. Ünnepi megemlékezés.
Iskolai műsor
április 6. /szombat/ 18:00
Zánkai Kulturális Est. Vers a falon.
Baranyai Máté és a Pannon Várszínház
színművészeinek irodalmi estje
április 13. /szombat/ 18:00
Borkóstoló
április 18. /csütörtök/ 10:00
Gyermekszínházi előadás a Pódium
Színházzal
április 26. /péntek/ - április 27. /szombat/
Egészségnapok. Közös program Dr. Király
Tünde háziorvossal
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április 27. /szombat/ 10:00 - 17:00
Tájházak Napja. Országos program
május 1. /szerda/
Majális és Falunap
május 11. /szombat/ 19:00
Férfi nap
május 16. /csütörtök/ 10:00
Gyermekszínházi előadás a Pódium
Színházzal
május 25. /szombat/ 19:00
Na-ná est
június 1. /szombat/ 14:00
Gyermeknap
június 25. /kedd/ - június 30. /vasárnap/
EFOTT 2013. Zánka
július 13. /szombat/ - július 27. /szombat/
Zánkai Halásznapok és Bornapok 2013
augusztus 3. /szombat/
Strandparti
augusztus 10. /szombat/
Gyermek Strandparti
augusztus 24. /szombat/
Zánkai nyárbúcsúztató mezítlábas
strandparti
szeptember 14. /szombat/
Aki még nem látta... Nyitott Nap a Tájháznál. Tájház, Dr. Gáncs Lajos címkegyűjtemény, Szekeres Károly kiállítása
október 10. /csütörtök/
Idősek Napja
október 19. /szombat/
Szüreti Mulatság és Felvonulás 2013
október 22. /kedd/
Ünnepi megemlékezés október 23.
november 8. /péntek/ 17:00
Márton Nap
november 16. /szombat/
Zánkai Kulturális Est
november 23. /szombat/
Katalin bál
december 1. /vasárnap/
Advent első gyertyagyújtás. Zánka régi arca
– kiállítás a Faluházban
december 21. /szombat/
Falukarácsony
december 31. /kedd/
Szilveszter

ZÁNKAI Hírmondó
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KLUBJAINK 2013-AS PROGRAMJAI
ŐSZIRÓZSA NYUGDÍJAS KLUB 2013. ÉVI
PROGRAMJA

Január 10. 15 óra
2012. év értékelése – előadó: Dél Jenő
Gazdasági beszámoló – előadó: Paulinné Éva
Születésnapok köszöntése
Petőfi életrajza tömören – előadó: Albert Ferencné
Megzenésített Petőfi versek értékelése
Február 14. 15 óra
Önkormányzati összevonásokkal kapcsolatos tájékoztatás – előadó: Lukács Ágnes
Nyugdíjas Farsang, Fánksütő verseny 15
óra – előadó: Kocsis Ervinné
Március 14. 14 óra
Megemlékezés az 1848-49-es szabadságharcról – előadó: Horváth Lajos
Kerti növényvédelem a kiskertben –
előadó: Nagy Imre
Április 11. 17 óra
Öregkori betegségek megelőzéséről –
előadó: Dr. Király Tünde
Elsősegélynyújtás – előadó: Nagy Károly
Bevált házi gyógymódok – klubtagok beszámolói
Április 19.
Balatonfüred – Országos Dalos Találkozó
Május 1.
Majális Zánka
Május 9. 17 óra
Önkormányzati tájékoztató – előadó:
Filep Miklós
Május 10. 17 óra
Megyei Majális - Ajka
Június 13. 17 óra
Túraverseny - Ajka
Június 20. 17 óra
Erdők, mezők gyógynövényei, ismertető
a gombákról – előadó: Takács Ferenc
Július 11. 17 óra
Kedvenc háziállataink – előadó:
Dr. Barátossy György
Augusztus 8. 17 óra
Tájház és címkekiállítás megtekintése
Minden, ami jó, befőzés, tartósítás –
előadó: Dél Jenő
Augusztus 29.
Kirándulás Sárvárra
Szeptember 12.
Kirándulás Vácra

23. évfolyam 1-2. szám

Október 10.
Idősek Világnapja
November 7.
Mindenszentek – halottak napja – megemlékezés
December 12.
Falukarácsonyra, Adventre készülődés
Dél Jenő
Klubvezető

AZ OKÁLYI IVÁN KERTBARÁT KÖR 20122013 ÉVI PROGRAMJA
1. Kétnapos kirándulás Zalába
2. Ehető gombák. Takács Ferenc kertész
mérnök
3. Növény védelem 2012-ben. Nagy Imre
növényvédő szak mérnök
4. Borcímke kiállítás megtekintése, forralt
boros beszélgetés közösen a Nivegyvölgyi kertbarát körrel
5. Borpalackozás . A Kertbarát kör 2011 –es
évi borának palackozása Varga Zoltán
támogatásával, Lídia Borház
6. Libavacsora és bor mustra, Kamondi
Tamás támogatásával
7. Pincelátogatás és borkóstoló. Badacsonyi
borkombinát zánkai pincészetében. Közös
program a Nivegy-völgyi kertbarát körrel
8. Gyógyító gombák. Takács Ferenc gomba
szakértő
9. Könyvet írtam a palóc földről, beszélgetés
Marosszékyné Csósza Máriával
10. Falukarácsony, gesztenyesütés, forraltbor
készítés
11. Változások az állattartás szabályaiban,
mit eszünk, mit együnk, honnan együnk
Dr. Barátossy György állatorvos
12. Még egyszer a méhészetről. Horváth
Zoltán méhész.
13. Életút. Loch Ottó.
14. Filmbemutató: Szajki Péter új filmje.
15. Elfeledett gyümölcseink: A házi berkenye
és a barkócaberkenye, Sonneveld Imre
16. Én így csinálom, látogatás Péringer
Miklós pincéjében.
17. Disznóvágás, disznótoros vacsora
18. Mustkészítés: Dobosi Győző
19. Vadászat: Sándor István
20. Metszési bemutató
Mészáros Géza
Klubvezető
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2013-AS PROGRAM – NŐK KLUBJA
A 2013-as évben főleg a kézműves foglalkozásokra helyezzük a hangsúlyt, és teljes egészében felvállaljuk a vitrinkiállíltást. A többi, a falut érintő
nagy programok előkészítésében való aktív részvételt – ilyen pl. a tavaszi kiállítás, a szüreti felvonulás, és a decemberi programok – a többi klubbal
együtt tudjuk elképzelni.
Január: az önkormányzathoz a 2012-es év támogatásáról az elszámolás beadása
A vezetőség beszámolója a tagság felé. Kézműves
foglalkozás.
Február – Március – Április: Asszonyfarsang,
kézműves foglalkozások, új vitrinkiállíltás
Május –Június: kirándulás a környékre
Július – Augusztus – Szeptember: elegendő jelentkező esetén Lőrincz Péter népi iparművész,
pápai mester vezetésével önköltséges egy hetes
szövőtanfolyam a Faluházban a nyár folyamán.
Október: szüreti felvonuláson részvétel más klubokkal együtt.
November: kézműves foglalkozások
December: új vitrinkiállítás, a Faluházzal más
civil szervezetekkel az aktuális programokban
részvétel.
Marosszékyné Csósza Mária
Klubvezető

A ZÁNKAI HONISMERETI KÖR MUNKATERVE
A 2013. ÉVRE
A Honismereti kör a 2013. esztendőben egyrészt
folytatni kívánja a hosszú évek tapasztalata alapján jól bevált gyakorlatát, másrészt néhány új tevékenységi formát is be kíván vezetni.
1. A hagyományos tevékenység folytatása
Foglalkozásainkat továbbra is a Faluházban, minden hónap utolsó csütörtökén szeretnénk tartani.
Ezeken előadásokat hallgatunk meg, eszmecserét
folytatunk, felidézzük a múltat.
Tervezett foglalkozások:
1. Takács Ferenc: Népi füvész hagyományok
jan /jan. 24./
2. György Péter: A zánkai tanácsi iratanyag
feldolgozása /febr.21./
3. P. Miklós Tamás: A Balaton-felvidék műemlékei/márc.21./
4. A dörgicsei templomromok megtekintése
/ápr.26./
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5. Kirándulás. Az útitervet egyeztetjük a többi
civilszervezettel. Pannonhalma, Somogyvári
Nemzeti Emlékhely./máj.18-25./
2. Kutatómunka
Zánka község tanácsi iratainak rendszerezése,
feldolgozásának elkezdése, az iratok kutathatóvá
tétele és elhelyezése a községi könyvtárban.
3. Kapcsolataink kiterjesztése Zánka lakosságával
a, Pályázatot hirdetünk az elérhető legrégebbi
Zánka családi fotók számbavételére, archiválására, az adatok rögzítésére és kiállítására.
b, Pályázatot hirdetünk helyi fotósok számára. A
feladat a fellelhető legrégibb zánkai faluképek
összegyűjtése, majd ugyanezen helyszínek mai
képének rögzítése. A legsikeresebb alkotásokat
kiállítjuk, digitálisan közkinccsé tesszük.
György Péter
Klubvezető

A ZÁNKAI ÉLETMÓDKLUB 2013. ÉVI
MUNKATERVE
A foglalkozások 17.30-tól kezdődnek.

Január
8. Állóképesség fejlesztő gyakorlatok. Tájékoztatás (Önkormányzati és faluházi prog.)
15. Erősítő gyakorlatok. Beszélgetés (életed legyen az orvosságod)
22. Gerinctorna, nyújtó gyakorlatok. Beszélgetés
(az apiterápiás méz)
29. Nagymama – unoka torna. Beszélgetés
(együtt játszik a család!)
Február
5. Állóképesség fejlesztő gyakorlatok. Tájékoztatás (Önkormányzati és faluházi prog.)
12. Erősítő gyakorlatok. Filmvetítés (01.16-i
Népfőiskolai előadás: a családról)
19. Gerinctorna nyújtó gyakorlatok. Pályázati
lehetőség (tudunk-e pályázni?)
26. Értorna, szemtorna. receptcsere („Sitty-sutty
megvan”)
Március
5. 15 éves az Életmód klub (Ünnepség)
12. Erősítő gyakorlatok. Tájékoztatás (Önkormányzati és faluházi prog.)
19. Gerinctorna, nyújtó gyakorlatok. Filmvetítés
(01.23-i Népfőiskolai előadás: a stresszről)
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26. Torna labdával, szalaggal értorna. Tavaszi
fáradtság (Moksa elixír)
Április
2. Állóképesség fejlesztő gyakorlatok. Tájékoztatás (Önkormányzati és faluházi prog.)
9. Torna és beszélgetés Németh Icával, (élet a
sportolók világában!)
16. Gerinctorna, nyújtó gyakorlatok. Beszélgetés
(Fűben-fában orvosság)
23. Értorna, szemtorna. Kirándulás szervezés
30. Túra a Hegytóhoz, szalonna sütés
Május
24 -25. Kirándulás Prágába
- Nyári szünet Szeptember
10. Állóképesség fejlesztő gyakorlatok. Filmvetítés (Prága)
17. Erősítő gyakorlatok. Beszélgetés (Mennyi
vitamin szükséges?)
24. Gerinctorna, nyújtó gyakorlatok. Klubvezető
választás (Nyílt szavazás)
Október
1. Állóképesség fejlesztő gyakorlatok. Tájékoztatás (Önkormányzati és faluházi prog.)
8. Erősítő gyakorlatok. Beszélgetés (A szívbarát
margarin)
15. Gerinctorna, nyújtó gyakorlatok. Filmvetítés
(Hegytó)
22. Értorna, szemtorna. Beszélgetés (Transz-zsír
ellenes háború)
29. Torna labdával, szalaggal. Beszélgetés („A
hagymát is hagymával”)
November
5. Áállóképesség fejlesztő gyakorlatok. Tájékoztatás (Önkormányzati és faluházi prog.)
12. Erősítő gyakorlatok. Filmvetítés (01.30-i
Népfői.ea: család a társadalombanban)
19. Gerinctorna, nyújtó gyakorlatok. Beszélgetés
(Fókuszban a függőség)
26. Értorna, szemtorna. Közeledik az advent
(Kulturális vallástörténet)
December
3. Állóképesség fejlesztő gyakorlatok. Tájékoztatás (Önkormányzati és faluházi prog.)
10. Erősítő gyakorlatok. Munkaterv 2014 (jóváhagyás)
17. Gerinctorna, nyújtó gyakorlatok. Beszélgetés
(Ünnep a klubban, zenehallgatás)
Vass Gyuláné
Klubvezető
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A NÉPDALKÖR PROGRAMJA 2013
MUNKATERVÜNK:
Műsorainkkal kapcsolódunk a Faluház programjaihoz. Részt szeretnénk venni a megyében
megrendezendő Dalos Találkozókon, megmérettetéseken.
Amennyiben az "Életet az Éveknek" Fesztiválon helyezést érünk el, részt kívánunk venni az
Országos Fesztiválon.
2014. januárjában 35 éves lesz a Magyar Tenger
Népdalkör. Ünnepre készülünk.
Tervezés, szervezés vár ránk.
Január 19. Magyar Kultúra Napja - Széles a Balaton... népdalcsokor
Január 26. Kertbarát kör Disznótoros vacsora Disznótoros összeállítás
Február 14. Farsang a Nyugdíjas Klubban - Vidám, tréfás énekek
Április 19. Balatonfüred "Életet az Éveknek
Fesztivál "
Május 1. Majális
Május 11. Férfi nap
SZŐC-i Szoc Otthon Kulturális csoportjának vendégül látása
Június – Szezonnyító
Július – Borhét
Augusztus – Nyárbúcsúztató
Október - Szüreti felvonulás
November - December - Advent, Karácsonyi ünnepkör
Kocsis Ervinné
Vezető

A NA-NÁ EGYÜTTES PROGRAMJA 2013
A Na-ná Együttes aktívan részt kíván vállalni
Zánka kulturális programjain, képviseli Zánkát a
környék településein. A próbákat heti rendszerességgel, csütörtök esténként tartjuk.
Böhm Tamás
Vezető

NEVESINCS SZÍNJÁTSZÓKÖR PROGRAMJA 2013
A színjátszókör aktívan részt kíván vállalni Zánka
kulturális programjain, képviseli Zánkát a környék településein. Jelenlegi létszám: 15 fő. A próbákat heti rendszerességgel, szerda esténként
tartjuk.
Böhm Tamás és Kocsis Szilvia
Vezető
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Vitrinkiállítások a faluházban a 2012-es
évben. A részletes leírás a tavalyi lapszámokban már megjelent, ez most egy
összefoglaló kíván lenni.
Január – március: „Zánkai ügyes kezek”,
április – május: ovisok, június: bozzaysok,
július – augusztus: Kőszegi Anett fotói,
szeptember- november: Paulin Györgyné
szalvétagyűjteménye, december: karácsonyi hangulat.
Tehát a tavalyi évben 6 kiállítást rendeztünk be: Csipszer Lászlóné, Kocsis Ervinné, Henn Józsefné, Nagy Pálné, Pomázi Katalin, Kocsis Szilvia és jómagam. Amikor ezeket a sorokat írom, egyházi textíliák láthatók a vitrinben, majd
húsvéti téma következik. Megvalósítható
kiállítási ötleteket szívesen fogadunk.
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Anyakönyvi hírek
Nagy szeretettel köszöntjük Nagy Bendegúzt, Nagy Attila és Hebling Mária kisfiát,
aki 2013. január 10-én született Veszprémben.
Akik eltávoztak
Szép hosszú életkor adatott Simon Stefániának (1918 – 2012. okt. 25.) és Geiszler
Gyulánénak (1918 – 2012. december 25.)
Mindig szomorú, ha fiatal megy el. Tölli
Károly 1973-ban született. Ősszel értesülvén a betegségéről, kérdezgettük a szülőket, mi is van Karcsival. Néhány hónap
elteltével február 1-jén jött a fájdalmas hír,
az Élet Ura magához szólította őt. Utolsó
útjára nagyon sokan elkísértük, osztozva a
család fájdalmában.

***

Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Egyházi hírek – a húsvéti szent
háromnap szertartásrendje
Evangélikus: nagypénteken és húsvétvasárnap 9.30-kor, húsvéthétfőn pedig
11órakor lesz istentisztelet gyónással és
úrvacsorával.
Katolikus istentiszteleti rend a plébánia
területén: nagycsütörtökön 18 órakor esti
mise az utolsó vacsora emlékére Révfülöpön. Nagypénteken 17 órakor az Úr szenvedésének emlékezete Zánkán. Nagyszombaton 19 órakor húsvéti vigília Révfülöpön. Húsvétvasárnap szentmisék: 8
órakor Szepezden, 9.30-kor Zánkán, 11
órakor Révfülöpön. Húsvéthétfőn 9.30-kor
Szepezden, 11 órakor Révfülöpön.
Református: nagypénteken este 6 órakor,
húsvétvasárnap 11 órakor úrvacsorás istentisztelet, hétfőn 11 órakor.

Helytörténethonismeret
Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet

Háziipari szövetkezet működése
Zánkán
Pálffy Jenőné Sárffy Éva
Háziipari szövetkezet Zánkán emlékezetem
szerint 1951-1954 között működött. A szövetkezet központja Csabrendeken volt. A
zánkai részleg vezetője Kövér Lajosné,
Irénke néni volt. A helyi szövetkezet tagjai
Dr. Dúró Imréné, Gallusz Györgyné, Dr.
Nagy Márta, Gőz Teréz, Marosszéky Gézáné, Kiss Árpádné Pörhendy Katalin és jómagam voltunk. Lehet, hogy kifelejtettem
valakit vagy valakiket, de így emlékszem.
Több tag Balatonszepezdről is volt.
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A központ igazolásképpen tagkönyvvel látott el bennünket.
Kizárólag ötujjas norvégmintás kesztyű
kötésével foglalkoztunk. A csabrendeki központtól kapta Irénke néni a szép ausztrál
gyapjúfonalat, mindig két színben.
A minta, a méret és a szín adott volt.
Mindig ugyanazt a méretet és pávaszemes
mintát kellett kötni, csak más-más színekben. Úgy tudom, hogy a kesztyűk exportra
mentek. A fonal ellátás szakaszos volt, nem
folyamatos, nyilván ahogy a központ megrendelést kapott.
Egy pár kesztyű megkötéséért emlékezetem szerint 14-18 forintot fizettek. Egy pár
kesztyű elkészítési ideje 10-12 óra volt gyakorlott kötőnek. Hibázni, selejtet gyártani
nem lehetett. Én magam is megkötöttem egy
nap alatt egy pár kesztyűt. A fonalat lemérve
kaptuk, az elkészült kesztyűket szintén lemérve kellett leadni részlegvezetőnknek az
elkészítési határidőre. Ekkor jöttek a kész
kesztyűkért.
Annak sohasem néztünk utána, hogy a
társadalombiztosítást hogyan fizette a központ. A magam esetéből tudom elmondani,
hogy én több, mint 3 évig voltam bedolgozó,
ismétlem, nem folyamatosan (nem az én hibámból, mert sokszor akadozva kaptuk a
fonalat) és a társadalombiztosítási igazgatóság 17 hónap munkaviszonyt igazolt a nyugdíjazásomkor.
A fent leírt módon és mintával magamnak
kötött norvég kesztyűből az érdeklődőknek
be tudok mutatni egy pár agyonviseltet.
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kötőtűvel megállás nélkül dolgoztak, miközben mozgó szájjal magukban számlálták a
mintát. Nagyon igyekeztek, nemcsak a kicsiny bérért, de azért is, mert betegbiztosítás
csak akkor járt - egy hónapig – ha egy havi
bérük elért egy bizonyos összeget. Olyankor
mentek orvoshoz, vettek gyógyszert, betömették a fogukat, irattak szemüveget, stb, hiszen
nem lehetett tudni, mikor lesz megint ilyen jó
hónap. Meg kell vallani, hogy ha volt munka
és volt a családban két szépen kötő asszony,
egy név alatt ketten kötöttek, hogy azért a
többi munka is elkészüljön, de még így is
csak pár havonként jött ki egy-egy betegbiztosított hónap, hiszen láttuk, hogy a munkaanyag is akadozva jött. Nem merem biztosan
állítani, de nekem úgy rémlik, 500,- vagy
600,- Ft volt az a bér, ami után biztosítás
járt.
Egyébként én is úgy tudom, hogy exportra
mentek a szép, Zánkán nagy gonddal kötött
kesztyűk.
Taródy Istvánné dr

x x x

Néhány szavas hozzáfűzés a fentiekhez:
Emlékszem, hogy ha abban az időben Zánkára jöttem, láttam a középkorú és öreg néniket, amint ölükben – nehogy a fonalak bepiszkolódjanak – fehér törölközővel és két
gombolyag pamuttal, kezükben a félig kész
kesztyűvel és a villámgyorsan váltogatott sok
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