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Önkormányzati hírek
Rovatvezető: Lukács Ágnes

Zánka Község Önkormányzatának
2013. február 13-án megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot nyújtott be a környezet és
energia operatív program (KEOP) Helyi hő- és
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 projekt megnevezése: „Napelemes villamosenergia termelés Zánka Község Önkormányzatánál”.
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 15.400.595.-Ft. Az önkormányzati saját erő:
2.310.090.-Ft. A KEOP forrásból származó támogatás összege: 13.090.505.-Ft
Zánka Község Önkormányzata kötelezettséget
vállalt arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét
a költségvetésben elkülöníti.
- Megtárgyalták és elfogadták a képviselők a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítását. A hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján ez évben a közszolgáltatás díját miniszteri rendelet
fogja megállapítani, így az önkormányzati díjmegállapításra vonatkozó rendelkezéseket a norma szövegéből ki kellett vezetni. A miniszteri
rendelet hatályba lépéséig a korábbi évben alkalmazott maximált díj marad érvényben.
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szerződés alapján az engedélyezett műtárgy elkészült, azt a strandolók, a gyermekek a nyár folyamán használhatják.

Zánka Község Önkormányzatának
2013. április 10-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
- Megtárgyalta a épviselőtestület és jóváhagyását
adta ahhoz, hogy a – korábbi évekhez hasonló
eljárással és módon – a DRV. Zrt-vel együttműködve Zánka Község Önkormányzata hívja le a
központi költségvetésből a 2013. évi lakossági
ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak támogatását.
A gesztori megállapodást a település polgármestere aláírta a testületi felhatalmazás alapján. A pályázat kiírására lapzártáig még nem került sor.
- Napirendre került a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendelet kisebb módosítása, mivel a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény alapján az üdülőingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében a hulladékszállítási díj az állandó lakóingatlannal rendelkező tulajdonosok díjának felénél nem lehet
kevesebb. Ez 26 heti díjfizetést jelent a nyaralótulajdonosoknak. A rendelet eddig 22 héten át biztosította az üdülőingatlannal rendelkezőknek a hulladékszállítást. Ezt emelte a testület 26 hétre, hogy
arányban legyen a szolgáltatás és az ezért fizetendő ellenszolgáltatás.
- Napirendre tűzte az önkormányzat a községi
strandra tervezett új fagylaltozó és kávézó létesítmény kialakításához beérkezett területbérleti
kérelmet. A képviselők – figyelemmel egyebek
mellett az időközben beérkezett vállalkozói észrevételekre - nem támogatták további vendéglátó
egység kialakítását a zánkai strand területén.

Zánka Község Önkormányzatának
2013. március 22-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

- Megvitatták a testületi tagok a községi temetőben a temetési helyek gazdaságosabb kihasználhatósága érdekében urnás temetési mód alkalmazásának lehetőségét. Az urnasírhelyek kialakítására
vonatkozóan vázlattervek alapján hoznak döntés a
közeljövőben.

- A képviselőtestület pályázatot hirdetett a községi
strandon tervezett homokföveny megépítésére. A
pályázati felhívásra beérkezett ajánlatok közül a
képviselők a legkedvezőbb árat ajánló AQUA-SIÓ
Kft. 8600 Siófok, Küszhegyi út 14. sz. alatti vállalkozást bízták meg a kivitelezéssel 9.980.000.Ft+ÁFA összegben. A vonatkozó vállalkozási

- Magánszemély kérelme alapján egyetértettek a
képviselők azzal, hogy a helyi állattartás szabályait a Balaton parti sávjában – kisebb létszámú
baromfi tartására vonatkozóan - a rendelet felülvizsgálatával módosítsák. A rendelet előkészítésére a szükséges szakmai egyeztetést követően a
jegyző kapott megbízást.
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- Nem engedte el a épviselőtestület a Zánka,
Tölgyfa u. 6. sz. alatti ingatlan kivetett csatorna
érdekeltségi hozzájárulásának hátralékos összegét
a tulajdonos kérelme alapján. A hátralék önkéntes
megfizetésének elmaradása esetén a kintlévőség
behajtása adók módjára, jegyzői hatáskörben történhet.
- Módosították a képviselők a községi strand
rendjéről és belépő díjairól szóló önkormányzati
rendeletet. A változások lényege, hogy az ez évi
nyitvatartási idő rögzítésén túl a Nivegy-völgy öt
településén (Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon), valamint Monoszlón
élő, tárgyév január 1-jén állandó lakóhelyű személyek a belépő jegy árából 50 % kedvezményre
jogosultak. Korrigálta a testület az intézményi
dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket, mely alapján a jelenleg már nem önkormányzati fenntartású,
de helyben működő Bozzay Pál Általános Iskola
alkalmazottai továbbra is díjmentesen léphetnek
be a fürdési szezonban a zánkai strand területére.
- Az önkormányzati hivatal épületének vázlattervéről tanácskozott a továbbiakban a testület. Hársfalvi József építész, tervező szóbeli indokolással
és tájékoztatással egészítette ki a vázlatot. A képviselőtestület az épület homlokzatának kialakítására a népi barokk stílusjegyeket tartotta kívánatosnak, ezzel javasolta a tervdokumentációt elkészíteni. Fontosnak tartották a képviselők a fizikai
dolgozók számára tervezett épületrész és megfelelő szociális blokk kialakítását. Az épületben nyerne elhelyezést a hivatal és a falugondnokság mellett a rendőrség körzeti megbízottja is.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a településen működő civil szerveződések és a bejegyzett társadalmi szervezetek 2012.
évi tevékenységéről készített beszámolókat elfogadta. A képviselőtestület a 2013. évi költségvetésben e célra meghatározott keretösszeg támogatási célú felosztására, valamint a Faluház költségvetési előirányzatából a nem bejegyzett civil szervezetek együttműködésével felhasználandó keretösszegek meghatározására vonatkozó javaslat kidolgozása céljából Ad hoc Bizottság alakítását
határozta el, mely tevékenységét a javaslat megtételéig látja el. A Bizottság elnökévé Horváth Lajos képviselőt, tagjává Péringer Antal képviselőt
és Mészáros Géza zánkai lakost, az Okályi Iván
Kertbarát Kör vezetőjét megválasztotta.
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Zánka Község Önkormányzatának
2013. április 29-én megtartott
nyilvános üléséről
- Elfogadta a képviselőtestület a 2012. évi költségvetési rendelet utolsó módosítását, mely alapján az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege
2012. december 31-i fordulónappal 1.517.943 eFt.
Ezt követően a képviselők megtárgyalták a 2012.
évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról előkészített előterjesztést.
Zánka községben felhalmozási célú kiadások a
következők voltak: Napsugár téri útszakasz kialakítás 267 eFt, a zánkai orvosi rendelőn nyílászáró
csere 138 eFt, könyvtár felújítás pályázatírási díja
100 eFt, rendezési terv módosítása 2.159 eFt, községi strandon WIFI rendszer kiépítése 335 eFt,
parkosítási tanulmányterv első részszámla 500
eFt, buszmegálló építése 268 eFt, ÓvodaBölcsőde fűtéskorszerűsítés 2012. évi kiadása
1.476 eFt. A Zárszámadási rendeletben a 2012.
évi módosított pénzmaradványt 21.465 eFt öszszegben hagyta jóvá az önkormányzat.
- A civil szervezetek 2013. évi támogatását a létrehozott ideiglenes bizottság javaslata alapján
tárgyalták meg a képviselők. A képviselőtestület
az Ad-Hoc Bizottság döntése alapján a bejegyzett
civil szervezetek közül a:
Zánkai Közösségi és Tömegsport Klub
részére 1.000.000,- Ft
Zánka Közrendjéért Polgárőr Szervezet
részére 150.000,- Ft
Zánkai Üdülőgazdák Szervezete
részére 30.000,- Ft
Zánka - Nivegy-völgyi Borút Egyesület
részére 150.000,- Ft
Balatonfüredi Rendőrkapitányság
részére 95.000,- Ft
keretösszegű támogatást biztosított a 2013. évi
költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére.
A 2013. évi költségvetésben a Faluház közművelődési feladataira jóváhagyott előirányzatból a
nem bejegyzett civil szervezetek együttműködésével a következő keretösszegek felhasználását
engedélyezi:
Őszirózsa Nyugdíjas Klub:
350.000,- Ft
Honismereti Kör:
120.000,- Ft
Életmód Klub:
160.000,- Ft
Magyar Tenger Népdalkör:
300.000,- Ft
Óvoda Szülői Munkaközössége:
50.000,- Ft
Iskola Szülői Munkaközössége: 100.000,- Ft

23. évfolyam 3-4. szám

ZÁNKAI Hírmondó

Magyar Tenger Táncegyüttes, Bokafogó Táncegyüttes:
300.000,- Ft
Nők Klubja:
80.000,- Ft
Okályi Iván Kertbarát Kör:
250.000,- Ft
Na-Ná Együttes:
120.000,- Ft
A testület döntésének megfelelően az év közbeni
rendkívüli támogatási igények kielégítésére a tartalékkeret terhére biztosítható támogatás.
- A ZÁNKAZEN Kft. 1074 Budapest, Rákóczi u.
52. sz. alatti képviselőjének kérelme alapján és
költségviselése mellett egyetértett a képviselőtestület a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet
módosításával annak érdekében, hogy a település
területén az engedélyezett kerítésmagasság 160 cm
helyett 200 cm-ben kerüljön megállapításra.
- A Zánka községi strandon lévő „Fűzfa Büfé”
kereskedelmi egység felépítmény értékesítése
kapcsán nyilatkozott az önkormányzat, hogy a
terület tulajdonosaként elővásárlási jogával nem
kíván élni, arról lemond.

Zánka Község Önkormányzatának
2013. május 23-án megtartott
nyilvános üléséről
- Napirendre tűzte az önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról készült előterjesztést. A javaslatot, mely szerint a Balatonfüredi Szociális
Alapellátási Központ, mint költségvetési szerv a
Balatonfüredi Többcélú Társulás fenntartásába
kerül 2013. július 1. napjától, a képviselők jóváhagyták. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a
módosított Társulási Megállapodást írja alá. 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.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 13/2013 (IV.26.) ÉBRSZHK-TT
határozatával kezdeményezett módosításait elfogadta. Egyúttal az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát hatályon kívül
helyezte. A megállapodást megalapozó törvények
változása miatt kellett egyes rendelkezéseket kor-
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rigálni. Megbízta a testület a polgármestert a Társulási Megállapodás módosított formájának aláírására.
- Elfogadták a képviselők a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról
szóló átfogó értékelést. A gyermekvédelmi munkaterületen tapasztalható anyagi jellegű problémákat leszámítva, valamint a gyermekjóléti szolgálat prevenciós tevékenységén kívül további intézkedésre, hatósági eljárásra nem került sor a
községben. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója kérte megbízásának megszüntetését,
mert egyéb kötelezettségei mellett e tevékenységét
tovább folytatni a településen nem tudja. Az önkormányzat Gondos Gábor családgondozó eddigi
munkájáért köszönetét fejezte ki.
- Egyhangúlag elfogadta a képviselőtestület a
Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde
szakmai munkájáról készített beszámolót. Kránicz Attiláné intézményvezető szóbeli kiegészítése alapján a gyermeklétszám a következő tanévre
várhatóan 30 fő lesz. Továbbra is kiemelten kezelik a nevelőmunka során a hagyományok ápolását,
a játék-, és mozgásigény kielégítését, az anyanyelvi és nemzetiségi nyelvi fejlesztést. Az étkeztetést érintően elmondta, hogy az intézményben
eszközölt változásokat követően kedvezőbb viszszajelzéseket kapnak. A konyhai megrendelések, a
vendégétkezések száma is alátámasztja ezt.
- A Falugondnokság képviseletében Sólyom Gyula terjesztette elő beszámolóját. A nyári szezoni
felkészülést nyilatkozata szerint hátráltatja az alacsony munkavállalói létszám, de igyekeznek a
strand-nyitásra munkáikat befejezni. A képviselők
jóváhagyták a beszámolót. Ezt követően szavaztak
az önkormányzat LEADER pályázaton történő
részvételéről, ahol 100%-os támogatásra van lehetőség.
- Jóváhagyták továbbá a Zánka – Új Nemzedék
Központnál meglévő buszmegállók elbontását és
újak kialakítását mintegy 1.000 eFt értékben. A
kivitelezést helyi vállalkozóra bízta az önkormányzat.
- A képviselők döntöttek útjavítási munkák megrendeléséről, melyre vonatkozóan a Munkagép
Kft. ajánlott árait fogadták el. Az Úttörő utca, a
Kenderhordó köz és a Napsugár tér állapotának
javítására fordított a testület összesen bruttó 4.598
eFt-ot.
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- Az óvodai nyári szünet és karbantartás idejére
biztosítandó szociális étkeztetést az önkormányzat
ez évben is helyi vállalkozástól rendeli meg. A
Theodora Étterem üzemeltetője által tett 630.Ft+ÁFA, az elmúlt évivel megegyező összegű
ajánlatot a képviselők elfogadták.
- Hozzájárultak a testület tagjai a községi strand
bejárata előtti pavilonok tulajdonjogának átruházásához és az önkormányzat elővásárlási jogával
nem kívántak élni. Az új tulajdonos zánkai illetőségű, aki a kereskedelmi egységek termékkörének
megváltoztatását is elővezette, és felújítás elvégzését előrevetítve kérte a bérleti idő meghosszabbítását. A képviselőtestület a kérelmet támogatta.
- A Kútkertben lévő 929 és a külterületen található 0156/3 hrsz-ú területeknek a tulajdonos magánszemély felajánlása alapján történő térítésmentes
önkormányzati tulajdonba vételéről döntött a testület.
- 100 eFt támogatást biztosított az önkormányzat a
2013. évi költségvetési tartalék terhére Török Bálint rendezvényszervező kérelme alapján a Zánka –
Új Nemzedék Központ területén megrendezésre
kerülő férfi – női kispályás labdarúgó torna megrendezéséhez. A sportesemény 2013. július 20-21.
napokon lesz az Központ stadionjában.

Zánka Község Önkormányzatának
2013. május 30-án megtartott
rendkívüli nyilvános együttes üléséről
- Napirendre tűzték és megtárgyalták a képviselők
a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról készült előterjesztést. Egyidejűleg a Társulás Alapító
Okiratát hatályon kívül helyezték. A megállapodást megalapozó törvények változása miatt kellett
ez esetben is bizonyos rendelkezéseket módosítani
annak érdekében, hogy a társulás számára a megfelelő költségvetési támogatások lehívhatóak legyenek. Megbízta a testület a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 9.§ (1) bekezdése a helyi önkormányzatoknak kötelezettségként írja elő a közép- és hoszszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítését.
Erre hívta fel a figyelmet a Veszprém Megyei
Kormányhivatal, amelynek eredményeként az
önkormányzatok napirendre tűzték az e tárgyban
elkészített előterjesztést. A vagyongazdálkodási
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terv célja, hogy kijelölje a vagyongazdálkodással
összefüggő intézkedések irányvonalát, valamint
meghatározza a vagyongazdálkodás szabályozási
pontjait és legfontosabb célkitűzéseit. Ennek első
lépése a vagyon kimutatása, nyilvántartása, a
hasznosítás formáinak megkeresése, az elfekvő,
használaton kívüli vagyon értékesítése, a meglévő
vagyon megóvása, bővítése, gyarapítása, állagmegóvása.
A képviselők az előterjesztés szerinti vagyongazdálkodási terveket jóváhagyták.

A Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. március 27-én
megtartott nyilvános üléséről
- A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX törvény 81. §-a alapján a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde intézmény, valamint a 2013. január 1-jétől állami működtetésbe
került Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyták a képviselők. A módosításra jogszabályok változása miatt volt szükség.
Kránicz Attiláné intézményvezető átfogó tájékoztatást adott az óvodát érintő okiraton végrehajtott
átvezetésekről. A dokumentumok módosítása a
nemzetiségi törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat véleményezésével válik érvényessé.
Hasonló módon támogatta a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete az óvoda házirendjének módosítását.

A Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. április 29-én
megtartott nyilvános üléséről
- Egyhangú szavazással elfogadta a Zánkai Német
Nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzetiségi intézmények 2012. évi költségvetésének módosításáról készült előterjesztést.
A Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda Bölcsőde alapfokú köznevelési intézmény esetében
2012. december 31-i fordulónappal 63.688 e Ft
bevételi, és 63.688 e Ft kiadási főösszegre; a
Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató
Általános Iskola alapfokú köznevelési intézmény
vonatkozásában 2012. december 31-i fordulónappal 81.932 e Ft bevételi, és 81.932 e Ft kiadási
főösszegre módosította a költségvetést.
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- Döntött a nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi intézmények 2012. évi zárszámadásáról is.
Az előterjesztésnek megfelelően az Óvoda esetében 62.478 e Ft bevételi főösszeggel, 57.530 e Ft
kiadási főösszeggel 2.785 e Ft pénzmaradvánnyal,
az iskola részéről pedig 89.216 e Ft bevételi főösszeggel, 79.001 e Ft kiadási főösszeggel 760 e
Ft pénzmaradvánnyal elfogadta.
- Módosították a képviselők a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 §ában kapott felhatalmazás alapján. Ennek eredményeként 2012. évi költségvetési előirányzatai
2012. december 31-i fordulónappal 1.719 e Ft
bevételi, és 1.719 e Ft kiadási főösszeget mutatnak. Az előterjesztés szerint jóváhagyták a 2013.
évi zárszámadást is 1.419 e Ft bevételi főösszeggel, 885 e Ft kiadási főösszeggel 534 e Ft pénzmaradvánnyal.

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
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HIRDETMÉNY
Ezúton értesítem Zánka község lakosságát,
hogy a Balatonfüredi Járási Hivatal Járási
Földhivatala a termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban:
Tfvt.) meghatározott ellenőrzési kötelezettsége keretében a település külterületén 2013.
május – július hónapban határszemlét tart.
Ezen feladattal kapcsolatban a legszükségesebb ismeretek az alábbiak:
- a földhasználó - ha e törvény másként
nem rendelkezik, választása szerint - köteles a
termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása
mellett a gyomnövények megtelepedését és
terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség) (Tfvt. 5.§ (1))
- szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának
megfelelő termeléssel kell hasznosítani (Tfvt.
5.§ (2))
- ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a
hasznosítási kötelezettségét teljesíteni. (ideiglenes hasznosítás) (Tfvt. 5.§ (3))
- a földhasználó köteles a termőföldnek nem
minősülő ingatlanon a növényzet gondozását
rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más
célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem
korlátozza (mellékhasznosítás) (Tfvt. 5.§ (4)
A fent előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a
földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a
földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben
kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a
földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet
közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a
földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.
Lukács Ágnes

jegyző
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A községi strand belépődíjai 2013. évben
A
1. Belépő megnevezése
2. Napi jegy
8,00 – 18,00 óráig
3. Heti bérlet
4. Havi bérlet
5. Szezon bérlet
6. Vállalati üdülők teljes
férőhelyére (egységesen)
7.
8.
9.
10.
11.

Kabin
Napi jegy
Heti jegy
Havi jegy
Szezon jegy

12. Kedvezményes
bérlet:

13. Kedvezményes
belépő:

B
Gyermek
6-tól 14 éves
korig
220.-Ft

C
Ifjúsági és
nyugdíjas

D
Felnőtt

E
Kedvezményes

350.-Ft

450.-Ft

1.100.-Ft
4.000.-Ft
6.500.-Ft

1.800.-Ft
6.300.-Ft
11.000.-Ft

2.300.-Ft
8.200.-Ft
14.000.-Ft
12.000.-Ft

220.-Ft
16,30 óra után
----

1.000.-Ft
3.800.-Ft
12.000.-Ft
22.000.-Ft
zánkai üdülőingatlannal rendelkező adóalany üdülőépületenként legfeljebb 5 db kedvezményes árú,
szezonális érvényességű, fényképes strandbelépő 4.500.-Ft
igazolvány váltására jogosult maga, és családtagjai
részére, amennyiben nincs helyi adó hátraléka
A belépődíjból 50 % kedvezményre jogosult lakcímigazolványa felmutatás után az a személy, akinek a tárgyév január 1-jén állandó lakóhelye van
Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, vagy Monoszló településeken

14. Ingyenes belépés:
15. 70 év feletti zánkai üdülőtulajdonos ingyenes belépésre jogosító fényképes igazolványnyal léphet be, amennyiben nincs helyi adó hátraléka
16. Ingyenes a belépés
- a tárgyév január 1-jén zánkai állandó lakosok számára lakcímigazolvánnyal,
valamint fényképes igazolvánnyal (SZIG, diákigazolvány)
- 6 év alatti gyermekeknek,
- fogyatékkal élőknek,
- a Bozzay Pál Általános Iskola tanulóinak, alkalmazottainak,
- munkáltatói igazolvánnyal igazoltan a kereskedelmi létesítmények tulajdonosának és
alkalmazottjának,
- az önkormányzat és intézményei dolgozóinak ingyenes igazolvánnyal.
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GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
ZÁNKA
Családgondozó (helyettes): Rab Márta
Fogadóóra: hétfőnként 12,00 és 13,30 óra
között a Zánkai Közös Önkormányzati
Hivatalban (8251 Zánka, Fő u. 29.)
Telefonos elérhetőség: 87/468-000

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk arról, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási
Hivatala 2013. május 2-től az Okmányiroda ügyfélfogadási idejét bővíti, az
alábbiak szerint:
Ügyfélfogadási idő
Nap
(óra)
Hétfő
8-tól 17-ig
Kedd

Zárva

Szerda

8-tól 16-ig

Csütörtök

8-tól 16-ig

Péntek

8-tól 12-ig

A várakozási idő elkerülése érdekében
időpontfoglalást biztosítunk, a következő
módokon:
 Telefonon: a 87/581-224-es telefonszámon a fenti ügyfélfogadási időben, valamint keddi napon is 8 és 16
óra között.
 Személyesen: ügyfélfogadási időben
az okmányiroda ügyfélfogadó pultjánál.
 Interneten:
o ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink a
http://www.magyarorszag.hu
oldalon, az alábbi linken:
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https://ugyintezes.magyarorszag.
hu/okmanyiroda.
o ügyfélkapuval nem rendelkező
ügyfeleink a
http://www.nyilvantarto.hu
oldalon az időpontfoglalás funkció igénybevételével, az okmányirodai időpontfoglaló szolgáltatáson keresztül.
Az Okmányiroda az alábbi elérhetőségeken nyújt tájékoztatást:
Postacím: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
E-mail cím:
okmanyiroda@balatonfured.vemkh.gov.hu
Telefon: 87/581-221 felvilágosítás gépjármű ügyekben, vállalkozási
ügyekben
87/581-222 felvilágosítás gépjármű ügyekben
87/581-223
felvilágosítás
személyi okmányokkal kapcsolatban (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél),
mozgáskorlátozottak parkolási
igazolványával kapcsolatban.
Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink javítása kényelmesebbé, gyorsabbá teszi ügyeinek elintézését. Észrevételeit, véleményét
az alábbi elérhetőségeken várjuk:
hivatal@balatonfured.vemkh.gov.hu,
vagy a 87/581-600-as telefonszámon.
dr. Bacsák-Kovács Éva
hivatalvezető
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal

ZÁNKAI Hírmondó
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Iskola
Intézményeink életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
Április 8-án és 9-én tartottuk az óvodai beiratkozást. A következő tanévre 8 kisgyermek kérte felvételét.
A Faluházban két színházi előadást tekintettünk meg a gyerekekkel.
Az idén is hivatalosak voltunk a rendőrnapra.
A balatonfüredi Rendőrkapitányság szervezésében
egy érdekes és tartalmas délelőttöt tölthettek el a
nagycsoportosaink. Az ehhez kapcsolódó rajzpályázat versenyen Gál Bálint különdíjas lett. Gratulálunk!
A tapolcai Városi Könyvtár szervezésében már
hagyományosan megrendezésére kerülő versmondó versenyen szerepelhettek óvodásaink. A megméretésen részt vevő Gál Szintia, Stumpf Attila,
Simon Júlia és Sibak Dorottya remekül szerepelt.
Dóri különdíjat kapott, amihez ez úton is gratulálunk.
Május utolsó péntekén tartottuk az óvodai évzárót és a nagycsoportosok búcsúzó ünnepét. Sajnos a rossz idő miatt az idén kénytelenek voltunk
a tornateremben megtartani a rendezvényt. Az idei
tanévben 8 iskolába lépő nagycsoportostól köszöntünk el. Június 8-án délután a Faluházzal közös szervezésben gyermeknapi mulatságot szerveztünk. Az esős idő ellenére tartalmas benti tevékenységek szórakoztatták a gyerekeket.
A tanévben összegyűjtött gyermekművekből
kiállítást rendeztünk be a Faluház előterében, ami
egész nyáron át megtekinthető.
A gyermeknapi kirándulások közül az állatkerti látogatást és a gyalogtúrát tudtuk megszervezni. Június17-július 7-ig az óvoda zárva tartott. 8án hétfőn szeretettel várunk minden kedves kisgyereket.
Az óvoda minden dolgozója nevében kellemes
pihenést és jó nyaralást kívánok.
Kránicz Attiláné
óvodavezető

A márciusi téli időjárás sem szegte kedvét tanulóinknak, annál is inkább, mert közeledett a Húsvét
és a tavaszi szünet. Ebben a tanévben tartottuk
meg a harmadik nemzetiségi témanapot (március
27.), amely a Húsvét jegyében zajlott. Reggel
tojásfát díszítettünk és kisállat simogatóra érkezett
néhány kedves kis állat is az iskolába. Több mint
10 helyszínen ismerkedhettek meg tanulóink a
húsvéti ünnepkörhöz tartozó szokásokkal, játékokkal, a szülői munkaközösség segítségével húsvéti díszeket készítettünk és természetesen tojást
is festettünk
- Áprilisban a Diákönkormányzat szervezésében
tavaszváró osztálydíszítő versenyt hirdettünk. Sok
ötletes dísz került a falakra és a faliújságok is tavaszi versekkel, tavaszi virágokkal gazdagodtak.
Már igazi tavasz hangulatban rendeztük meg a
hagyományos iskolai versmondó versenyünket.
Az alsó tagozatosok május 7-én kivétel nélkül
mindannyian ki mertek állni társaik és a zsűri elé.
A legszebben az alábbi tanulóink szavaltak: első
és második osztályosok közül különdíjban részesült Simon Zsófia (1.o.); 1. díjat kapott: Kocsis
Boglárka (1. o.) és Szász Virág (2.o.); 2. díjat
kapott: Stumpf Enikő (1. o.), Gaál Botond (l. o.),
Tóth Dalma (2.o.), Vasáros Bálint (2. o.); 3. díjat
kapott: Endresz Boglárka (1. o.), Barátossy Botond (1.o.) Gaál Zsuzsanna (1.o.), Borbély Fanni
(2. o.), Tóth Olivér (2. o.) és Bőhm Marcell (2.
o.). A 3. és 4. osztályosok közül 1. díjban részesült: Steierlein Luca ((3.o.) Csete János Márk
(4.o.); 2. díjas lett: Cseh András(3. o.), Pál Kata
(4.o.); 3. díjat kapott: Török Lara (3.o.), Tóth
Evelin (4. o.) és Végh Emese (4.o.) Gratulálunk!
„Hogyha feldobnám az égre szívemet, melegítené
a világot Nap helyett.”- ez a Petőfi-idézet volt a
mottója a felső tagozatosok szavalóversenyének,
melyet május 16-án rendeztek. Gecsei Gyöngyi,
Szentgróti Hajni és Molnár Katalin zsűriként
nagyon meg volt elégedve a 32 induló előadásával. Osztályonként hirdettek helyezéseket. Az 5.
osztályból 1. helyen Sárkány Sándor, 2. helyen
Kovács Tibor, 3. helyen Csizmadia Tibor végzett.
A 6.osztályból 1. helyezett lett Bácsi Konstantina,
2. Bárány Fanni és Kamondi Péter, 3. Tóth Renáta, Koncz Otília és Haiden Patrik. A 7. osztályosok közül Biró Roland lett az 1., Sári Ferenc a
2., Götli Szandra a 3. Gratulálunk!
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- Diákjaink közül sokan élnek a színházba járás
lehetőségével. Április 17-én a felső tagozatosok az
„Oliver!” című darabot nézték meg a veszprémi
Petőfi Színházban. Mindenkit magával ragadott az
árva kisfiú szívszorító története és a színvonalas
zenei betétek is elvarázsolták a gyerekeket. Az
alsó tagozatosok május 23-án ugyanitt „Mirr,
Murr, a kandúr” c. darabot tekintették meg. A
gyerekeknek nagyon tetszett az előadás, valamint
a szép és ötletes díszletek!
- Április végén részt vettünk a Goethe Intézet által
meghirdetett Grimm rajzpályázaton, ahová Bene
Kinga segítségével alsós és felsős csapat is küldött
be egy-egy meseillusztráció sorozatot. Felsős tanulóink munkáit kiállították, és októberig megtekinthetők az intézetben.
- Több rendezvény hétvégén is mozgósította diákjainkat és tanáraikat. A Zánkai Új Nemzedék
Központba április 4-én vitorlás bemutatóra és
versenyre hívtak bennünket, május utolsó hétvégéjén a községi Hősök Napja rendezvényen Burkus Roland és Tóth Dávid Wass Albert Gyertyaláng című versének részletét mondta el, Bácsi
Konstantina pedig Plary Elyzabeth Frge Ne jöjj el
sírva síromig című versével tette még ihletettebbé
a hősök előtti tisztelgés pillanatait. Június 1-jén,
szombaton pedig az „Ultra Balaton!” tó körüli
futáson vettek részt diákjaink, miközben ugyanezen a napon a veszprémi diákolimpia atlétikai
döntőjén is helyt álltunk.
- A szaktárgyi versenyeken is szépen teljesítettek
tanulóink. Az Alapműveleti Matematikai Verseny
megyei döntőjének balatonfüredi helyszínén a 4.
osztályosok versenyét kiváló eredménnyel megnyerte Farkas Karolina, akinek ez úttal is gratulálunk! Az 5. osztályban Mikolacsek Réka (2. hely),
a 6. osztályban Szabó Benjámin (4. hely), a 7.
osztályban Sári Ferenc és Burkus Roland (6-7.
hely) teljesítettek a legjobban. A Zrínyi Ilona
Matematikai Verseny megyei fordulóján a legjobb száz matekos közé az alábbi tanulóink kerültek be: 3. osztály: Cseh András (7.o.), 4. o.:
Rózner Attila Máté (87.), Farkas Karolina (90.),
5.o.: Stróbl Eszter (24.), Mikolacsek Réka (62.),
Szücs Olivér (86.), Győrffy Bálint (87.), 8. o.:
Takács Márk (8.o.). A legjobb matekosunknak,
Eszternek ez úton is gratulálunk!
- Megkaptuk a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia e tanévre vonatkozó végeredményét is.
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versenyzőink közül 4 fő – Pál Kata (4.o.- Anyanyelv), Tóth Dalma (2.o. – Matematika), Tóth
Olivér (2.o. – Anyanyelv), Kovács Tibor (5.o. –
Természetismeret) arany fokozatot szereztek, közülük is kiemelkedett Pál Kata teljesítménye, aki
ezzel országos viszonylatban a nagyon szép 19.
helyezést érte el. Gratulálunk! Ezüst fokozatot
szereztek: Farkas Karolina (4.o. – Természetismeret), Pusztai Dávid (4.o. – Olvasás, szövegértés) és Bronz fokozatot Stróbl Kornél (1.o. –
Természetismeret).
Kovács Tibor 5. osztályos tanuló az Apáczai
Kiadó Komplex versenyének április 25-i budapesti országos döntőjében 19. helyezést ért el. Gratulálunk!
Beszámoló egy országos döntőről
2013. április 25. számomra nagy nap volt.
Több száz gyermek közül a Szivárvány újság által
szervezett Komplex tanulmányi verseny országos
döntőjében képviselhettem a Bozzay Pál Általános
Iskolát. Budapesten az Apáczai Kiadó Székházában írtuk a versenyfeladatokat, melyekben természetismeret, magyar, matematika, rajz- és ének
szerepelt. Az ország minden pontjáról érkeztek
versenyzők. Az ötödik osztályosok közül ötvenen
jutottunk a döntőig. A maximális pontszám 130
pont volt, én 94-et értem el, ami a 18. helyre volt
elég. Igazán szoros küzdelemben 1-1 ponton és az
időn múltak a helyezések. Nagy élmény volt számomra, hogy abban a teremben versenyezhettem,
ahol Molnár Ferenc a „Pál utcai fiúk” c. regényét
írta.
Az eredményhirdetés szünetében Édesanyámmal és az asztalomnál ülő csapattal elmentünk az
innen csak egy utcányira levő Pál utcába. Megnéztük az egykori Grund területét, a Mária utca
felőli oldalról is. A filmbeli Nemecsekék házát, és
azt az iskolát a Práter utcában, ahová a Pál utcai
fiúk jártak. Ennek emlékére az iskola épülete előtt
egy filmrészletet ábrázoló szoborcsoport van, az
épület falára emléktáblán egy idézet a regényből.
A séta után színvonalas zenés műsort láthattunk, Bordás János színművész előadásában, aki
Musical részleteket énekelt, hogy oldja a versenyzők és kísérők eredményhirdetés előtti feszültségét.
Köszönöm Ida néninek, hogy benevezett a versenyre, felkészítő tanáraimnak: Molnár Kati néninek és Bárczay Sanyi bácsinak, hogy segített a
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felkészülésben. Külön köszönöm szüleim támogatását és Édesanyámnak azt, hogy végig segített a
döntőig vezető három fordulón és elvitt a versenyre.
Kovács Tibor
5. osztály
Hermann Ottó Verseny
A Hermann Ottó levelező természetismereti
verseny 1. fordulóját iskolánk minden 3-7. osztályos tanulója megírta. A legjobbakat, 22 tanulót
neveztünk a 2. fordulóra.
Közülük 5-en jutottak be a budapesti országos
döntőbe, ahol a harmadik osztályból Cseh András
4., Koncz Ábel 13. helyezett lett (felkészítő: Szántó Edit). A 4.-esek közül Pál Kata 9. helyezést ért
el (felkészítő: Dobosné Varró Anna). A 7. osztályból Szücs Olivér nem tudott részt venni a döntőn, Sári Ferenc 14. helyezést ért el (felkészítő:
Molnár Katalin). Gratulálunk mindnyájuknak!
- Május 22-én, szerdán rendezték meg Balatonfüreden a „Már tudok biztonságosan közlekedni!”
vetélkedőt, ahol csapatunk a második helyen végzett. A rendezvényen felléptek néptáncosaink is.
- Szabó Benjamin a tanév hajrájában egyedülálló
eredményeket ért el különféle sakk-versenyeken.
Tapolcán a Veszprém Megyei Sakk Diákolimpia
egyéni döntőjén (április 6.) ezüst érmet szerzett,
április 21-én Balatonfüreden megnyerte a Dr.
Dibusz László emlékversenyt, a Tapolca megyei
csapatával megyebajnok lett és talán eddigi pályafutásának legnagyszerűbb eredményét érte el Pünkösdkor, Budapesten, ugyanis a Nemzeti Korosztályos Sakk Csapatbajnokság Országos Döntőjén
negyedmagával (Tapolcai színekben) aranyérmes
lett! Ráadásul a tábladíjat is megszerezte, hiszen a
3. táblán 6 játszmából 4 győzelmet és 2 döntetlent
játszott, ami fantasztikus eredmény. Gratulálunk
és jó felkészülést kívánunk a montenegrói Európa
bajnokságra!
- Sportolóink szép sikereket értek el Kereszturi
László tanár Úr vezetésével.
Április 15-16-án Körzeti Kispályás Labdarúgó
versenyen vett részt iskolánk III. korcsoportos
csapata. Az őszi és a tavaszi fordulóban lejátszott
hat mérkőzésből négyen győztünk, kettőn vereséget szenvedtünk, így összesítésben a 2. helyet értük el. (Kamondi Péter, Gaál Levente, Biró Ro-
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land, Szabó Benjámin, Hoffer Viktor, László
Ferenc, Győrffy Bálint).
Május 8-án a Körzeti Atlétikai Diákolimpián
Veszprémben a következő eredmények születtek:
Fiúk: I. korcsoport 3. hely
(Takács Ferenc, Dégi Dávid, Végh Zsombor,
Morvai Tamás, Gaál Bálint)
II. korcsoport 3. hely
(Cseh András, Koncz Ábel, Tóth László, Szabó
Tamás, Pusztai Dávid, Horváth Gergely)
III. korcsoport 2. hely
(Kamondi Péter, Biró Roland, Gaál Levente,
Horváth Mihály, Győffy Bálint)
IV. korcsoport 2. hely
(Szücs Olivér, Magyar Roland, Páli Ádám, Tóth
Dániel, Mihalkó Bálint)
Lányok: I. korcsoport 2. hely
(Bakonyi Julianna, Egyed Laura, Karácsony
Nikolett, Török L., Endresz Borbála)
II. korcsoport 3. hely
(Szabó Renáta, Tóth Evelin, Bácsi Viktória,
Végh Emese, Pál Kata, Steierlein Luca)
Egyéni eredmények:
egyéni összetett Gaál Levente 2. hely
60 m futás Biró Roland 3. hely
távolugrás Magyar Richárd 1. hely
A versenyen első helyezést elért Magyar Richárd képviselte iskolánkat a megyei versenyen,
ahol 13. lett.
Május közepén Balatoncsicsón megrendezett Kis
Iskolák Labdarúgó Körzeti Döntőjén Tihany és a
házigazda csapatát legyőzve elsők lettünk.
A megyei versenyen Ajkán, június elsején folytatva a jó szereplést ezüstérmes helyezést értünk el.
Csapattagok: Kamondi Péter, Szücs Olivér, Tóth
Dávid, Gaál Levente, Páli Ádám, Bolla Mihály,
Biró Roland, Burkus Roland.
Május 16-án rendezhettük meg Balatonfüred tankerülete kis iskoláinak atlétikai versenyét. Négy
iskola részvételével (Csopak, Tihany, Balatoncsicsó, Zánka) a falu labdarúgó pályáját is igénybe
véve a következő eredményeket érték el tanulóink:
Csapat:
lányok 1. hely
Csapattagok: Szabó Renáta, Végh Emese, Bárány
Fanni, Tóth Renáta, Gaál Kata, Végh Sarolta
fiúk 3. hely
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Csapattagok: Gerencsér Alex, Koncz Ábel, Gaál
Levente, Biró Roland, Magyar Roland, Pusztai
Dávid
Fiú svédváltó 1. hely
Csapattagok: Tóth László, Gaál Levente, Magyar
Roland, Pusztai Dávid
Lány svédváltó 2. hely
Csapattagok: Szabó Renáta, Bárány Fanni,
Végh Sarolta, Gaál Katalin
Egyéni eredmények:
600 m Koncz Ottília 1. hely
Bárány Fanni 3. hely
Gaál Levente 2. hely
Kamondi Péter 3. hely
800 m Götli Szandra 2. hely
Tóth Dávid 3. hely
Ennek a versenynek a megyei döntőjén – szintén Ajkán, június elsején – az első és második
helyezetteink közül csak a fiú svédváltó indult el,
akik 7. helyezettek lettek, mert aznap még más
sportkihívás is várt ránk. Ezen a napon rendezték
meg az „Ultra Balaton” nevű tókerülő futóversenyt, melynek keretében 212 diák 1-1 km-es szakaszon kocogta körbe a Balatont. Iskolánk tanulói
közül kilencen az Új Nemzedék Központ bejáratától Köveskálig vitték a stafétabotot.
(Karcag Katalin, Szabó Renáta, Kamondi Péter,
Koncz Ottília, Csekő Boglárka, Haiden Patrik,
Lájer Eszter, Fülöp Kamilla, Bárány Fanni.
Az ajándékcsomagon kívül egy emblémázott póló
is a jutalmuk volt ezért a teljesítményért.
Fárasztó volt ez a június elseje, de megérte a szép
eredmények és a sikeres erőfeszítések miatt.
-A judosaink is kitettek megukért az É-Dunántúli
Regionális Judo Diákolimpia döntőjén (Veszprém, 2013. 06. 08.) Simon Misi bácsi versenyzői
közül Horváth Gergő (4.o.) és Molnár Richárd
(3.o.) arany, míg Cseh András (3. o.) bronz
éremmel tért haza. Gratulálunk!
- A tanév vége természetesen a kirándulások soksok élményét is felcsillantotta. A sort a felsősök
nyitották meg. Az 5., 6. és 8. osztályosok osztályfőnökeik kíséretében az idén Pápára (május 24.),
a „Magyar Athénba” látogattak az osztálykirándulás keretében. Elsőként a rokokóba hajló barokk
stílusú Esterházy kastélyt nézték meg, majd a
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Kékfestő Múzeumban tettek látogatást. Rövid
szabadprogramot követően idegenvezető segítségével feltérképezték a „Tornyok városának” központját: Katolikus nagytemplom, Református
templom, Griff Szálló, végül megtekintették a
Pápai Református Gyűjteményeket. A Múzeumban nagy tetszést aratott az óegyiptomi koporsó és
múmia, valamint a Petőfi és Jókai kiállítás. Hazafelé Magyarpolányban megnézték a Kálváriát is.
Az év végén június 6-7-én az 5. osztályosok
Balatonakaliba kirándultak. Kerékpárral mentek,
s az első nap felsétáltak a dörgicsei templomromhoz, ahol kincskereső program várta őket. Az esti
sütögetést követően másnap megtekintették a Tájházat, a katolikus és evangélikus templomot, s a
vasút működésével ismerkedtek meg „Ismerd meg
Akalit!” címszóval játékos vetélkedőn vettek
részt. Nagy élmény volt, köszönjük a segítő szülők közreműködését!
Június 12-én, a hatodik osztály a szülői munkaközösség támogatásával Budapestre utazott
vonattal, ahol egy nagyon kellemes napot töltött el
a Budai Várban. Megnézték a Sziklakórházat és
részt vettek egy foglalkozáson a Hadtörténeti Múzeumban, valamint a vár legfőbb nevezetességeivel ismerkedtek.
Az alsó tagozatosok is sok élményt gyűjtöttek,
sőt a 4. osztályosok egy pálkövei táborozáson is
részt vettek. 2013. június 5-én a 3. és 4. osztályosok az iskolánkban évek óta hagyományos Kisbalatoni kiránduláson vettek részt. A Nemzeti
Park területét szakvezető bemutatásával fedezhették fel a gyerekek. Ismerkedtek a Tüskevár c. kötelező olvasmány helyszíneivel, a berek élővilágával. Az időjárás is kedvező volt ahhoz, hogy
testközelből megfigyelhessenek többféle állatot
(madarakat, bivalyokat, hüllőket, rovarokat). Ha
az állatokat nem is hozhatták haza (pedig szerették
volna!), az élmények és a fotók örökre megmaradnak.
Ugyanezen a napon az 1. és 2. osztály Balatonfüredre utazott vonattal. Kisvonaton is utazva
megcsodálták a város nevezetességeit, a Balatonpartot és a Lóczy-barlangba is eljutottak! Az elsőseink a gyermekpancsolóval gazdagodott zánkai
strandra is lejutottak, ahol a játszótéri játékok kipróbálásával is ráhangolódtak a nyári szünetre.
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4. osztályosok tábora Pálkövén
Vicces és játékos is volt ez a két nap. A szállás elég
otthonos, tiszta volt. Szép ablakok, függöny, takaró…, minden, ami kell. Nagy ebédlő is volt a faházsor fölött. Berendezkedtünk, majd körülnéztünk a
táborban. Ping-pong asztal, háló, ami labdázásra,
tollasozásra is jó, kosárpalánk és még egy tekepálya
is várt arra, hogy – bár az eső szemerkélt – kimozduljunk és játszunk. Ettünk, pihentünk, majd nekiálltunk Panni nénivel és a segédkező szülőkkel játékos
ügyességi versenyt. Visszavonultunk a szobáinkba,
majd újra kimentünk. Vacsorára sült szalonna, virsli
várt bennünket. Ezután fogat mostunk, a hideg miatt
nem fürödtünk, majd ágyba bújtunk. Elég későig
fenn voltunk. Másnap reggeli, aztán kirándultunk,
fagyiztunk. Kirándulni Révfülöpre mentünk gyalog.
Ott nézelődtünk, sétáltunk és a játszótérnél is megálltunk. Ebédre paprikás krumpli volt, amit a hosszú
séta után örömmel fogyasztottunk. Kicsit még játszottunk, majd össze kellett pakolni. Nem sokkal
később már jöttek a szülők, és haza mentünk.
Köszönjük a szülőknek és Panni néninek ezt a nagy
élményt!
Pál Kata
4. osztály

Kirándulás Tihanyba
2013. május 30-án a Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület jóvoltából jutalom kirándulásra mentünk Tihanyba. Az iskola 5-6-7-8. osztályából az eredményes tanulók jöhettek. Kísérőnk
Horváth Lajos igazgató Úr volt.
Az egyesület részéről Simon Pali bácsi természetvédelmi őr vezetett minket el a Belső-tóhoz és az
Aranyházhoz. Az Aranyház a bazaltvulkánosságot
követő vulkáni működés soráén alakult ki, az itt
található 100-150 gejzírkúp közül a legnagyobb,
nevét a tömegesen rátelepedett sárga színű
zúzmóról kapta. Tanulságos, emlékezetes, izgalmas túra volt kár, hogy az időjárás beleszólt. Ha
nem esett volna az eső, még több helyre eljutottunk volna. Megnéztük a Levendula-házat is, ahol
három rövidfilmet és egy interaktív-bemutatót
tekintettünk meg a Tihanyi-félsziget természeti
múltjáról és jelenéről.
A természetjárás mellett bementünk a Tihanyi
Bencés Apátságba, és kipróbáltuk a híres tihanyi
visszhangot is. Az időjárás ellenére nagyon kellemes, érdekes, tartalmas és élvezetes volt a kirándulás. Szeretnénk megköszönni a Gázló Egyesületnek a felajánlást és az élményeket.
Kovács Tibor
5. osztály
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- …és akkor még szót sem ejtettünk a 7. osztályosok egy hetes erdélyi kirándulásáról!

Határtalanul jó volt!!!
A zánkai Bozzay Pál Általános Iskola 17 fős 7.
osztálya a Határtalanul! program keretében egy
hetes (június 2-június 8.) erdélyi táborozáson vett
részt.
2007. óta ápolunk kapcsolatot az aranyosszéki
Várfalva-Kövend iskolájával, azonban a rendszeres együttműködést anyagi okok miatt nem tudtuk
biztosítani. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
485.538,- Ft-os pályázati támogatása azonban
lehetőséget nyújtott arra, hogy iskolai alapítványunk, Szülői Munkaközösségünk további támogatásával és önrész vállalásával nagyon tartalmas
programot valósítsunk meg. Szálláshelyünk, táborozásunk bázisa Várfalván, az Aranyosszéki
Néptánctáborban volt, innen eredtünk minden nap
az erdélyi magyarság történeti emlékei nyomában.
Megismerkedtünk Nagyszalonta, Kolozsvár, Torda, Torockó, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Körösfő, Nagyvárad nevezetességeivel, de az oda-vissza
út során nem hagytuk ki Gyulát és Debrecent sem.
Megidéztük Erkel Ferenc, Munkácsy Mihály, az
1848/49-es honvédtábornokok, Arany János, Mátyás király, Bólyai János, Apáczai Csere János,
Dsida Jenő, Áprily Lajos, Reményik Sándor, Kőrösi Csoma Sándor, Hunyadi János, Bethlen Gábor, Vasvári Pál, Szent László király, Ady Endre,
Kossuth Lajos nagy alakját. Megcsodáltuk a Medve-barlang cseppkő képződményeit, a Tordaihasadék szépségét, jártunk a tordai sóbánya mélyén és felkapaszkodtunk a Székely-kő csúcsára.
Ellátogattunk testvériskolánkba, Kövenden a kisebbekkel, Várfalván a felsősökkel ismerkedtünk,
voltunk kémia órán és játszottunk izgalmas foci
meccseket. Jó étvággyal ettük Piroska néni házi
főztjét. Esténként vendéglátóinkkal volt részünk
néptánc tanulásban és tábortűz melletti népdal
éneklésben. A gyerekek között is nagyon szép
barátságok szövődtek. Azóta is oda-vissza megcsörrennek a mobil telefonok és az e-mail forgalom is megsűrűsödött. Azt hiszem sikeresen felkeltettük az érdeklődést a határon túli magyarság
iránt és a nemzeti összetartozás hetére örökké emlékezni fognak a bozzays diákok!
(És reméljük lesz folytatás!)
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- Mindezen élmények mellett tanulóinknak futotta még az erejéből a DÖK szervezésében papírgyűjtési
akcióban részt venni, diákparlamentet tartani, a nemzeti összetartás napját megünnepelni, az erdélyi
kirándulást az egész iskola részére témanap formájában játékosan feldolgozni.
- A tanévzáró és a ballagás már csak hab volt a tortán! Eseményekben gazdag szép tanévet zártunk, amit
jelez az is, hogy több mint 40 jutalomkönyvet adtunk át a jeles és kitűnő tanulmányi valamint közösségi
munkát végző tanulóink részére: 1. osztály: Simon Zsófia, Sibak Vivien Szamóca, Gaál Zsuzsanna,
Gondor Bendegúz, Kocsis Boglárka, Stróbl Kornél. 2. osztály: Takács Flórián, Pádár Ákos, Morvai
Tamás Gergely, Végh Zsombor, Tóth Dalma, Dégi Dominik. 3. osztály: Cseh András, Koncz Ábel,
Steierlein Luca. 4. osztály: Pál Kata, Farkas Karolina, Tóth Evelin, Polák Vanessza, Bácsi Viktória. 5.
osztály: Stróbl Eszter, Mikolacsek Réka, Kovács Tibor, Csizmadia Tibor, 6. osztály: Bácsi Konstantina,
Haiden Patrik, Koncz Otília, Bárány Fanni, Németh Alexandra, Fülöp Kamilla, Kamondi Péter, Szabó
Benjámin. 7. osztály: Sári Ferenc, Polgár Cecília Eleonóra, Burkus Roland, Takács Blanka, Gaál Levente, Szücs Olivér, Biró Roland Gábor.
Külön is ki kell emelni két tanulónkat, Pál Katát és Sári Ferencet, akik kitűnő tanulmányi eredményük mellett kiérdemelték az év németese címet és az érte járó jutalomkönyvet is!
Név
Csertán Sára
Csertán Zsófia
Egyed Réka
Gaál Kincső
Kirnbauer Tímea
Nagy József
Nóga Ádám

Pusztai Dominik
Szűcs Regina
Takács Márk
Társi Dominik

Továbbtanulás 2012/2013. tanév
Iskola
Batsányi János
Gimnázium Tapolca
Batsányi János
Gimnázium Tapolca
Ipari Szakközépiskola
és gimnázium Veszprém
Batsányi János
Gimnázium Tapolca
Egry József
Középiskola, Szakiskola
és Kollégium Zánka
Széchenyi István
Szakképző Iskola Tapolca
Öveges József
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő
Táncsics Mihály
Szakközépiskola és
Szakiskola és Kollégium Veszprém
Veszprémi Közgazdasági
Szakközépiskola
Ipari Szakközépiskola
és Gimnázium Veszprém
Táncsics Mihály
Szakközépiskola és
Szakiskola és Kollégium Veszprém

Végh Sarolta

Lóczy Lajos Gimnázium
Balatonfüred

Zánthó Krisztián

Szent Benedek Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi
Széchényi Ferenc Tagintézménye

Szakirány

Képzési szint

emelt szintű német

gimnázium

emelt szintű német

gimnázium

vegyipari
szakmacsoport

szakközépiskola

emelt szintű német

gimnázium

pincér

szakiskola

szakács

szakiskola

kereskedelmi
szakmacsoport

szakközépiskola

elektrotechnikaelektronika
szakmacsoport

szakközépiskola

szakmacsoport

szakközépiskola

szakmacsoport

szakközépiskola

elektrotechnikaelektronika
szakmacsoport
angol nyelvi előkészítő
általános tantervi
gimnáziumi osztály

szakközépiskola

gépészet
szakmacsoport
hegesztő

gimnázium

szakiskola

- Szép nyarat kívánunk minden tanulónknak, iskolánk 5 hétig várja a napközis tábor résztvevőit és sok
élményt kívánunk a városlődi táborozóknak is!
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FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Kocsis Szilvia

Ez történt a Faluházban...
Ahogy azt már a múltkori számunkban említettük
március 9-én a férfiak igazi vidám Nőnapi műsorral
kedveskedtek a Hölgyeknek. A hosszú próbák sora
meghozta gyümölcsét, hiszen fergeteges műsort varázsoltak nekünk. Volt ott humor és szórakozás, majd
hajnalig táncolt a falu apraja nagyja.
Márciusban részesei lehettünk egy irodalmi estnek
is, melynek keretében a Pannon Várszínház színészei
Baranyai Máté balatonfüredi író verseit olvasták fel
nekünk. Az est címe „Vers a Falon” volt, mely előadással a színészek bejárták már az ország egy részét.
Az április sem maradt program nélkül, hiszen Dr.
Király Tünde nagyszabású Egészségnapokat szervezett, melyre óriási volt az érdeklődés. Első nap
különböző, izgalmas előadásokat hallgathattunk több
témában is, melyeket szakorvosok prezentáltak. A
második napon szűrővizsgálatok kezdődtek a zsúfolásig megtelt nagyteremben. Itt mindenki térítésmentesen kérhetett különböző vizsgálatot, ezen kívül volt
még önkéntes véradás is, mely szintén nagyon népszerű volt. Végül a programot tombola sorsolás zárta,
melyben értékes ajándékok találtak gazdára.
Az Egészségnapok után egy kis ráadás következett,
hiszen még aznap este Borkóstoló kezdődött a Faluházban, igazi különlegességekkel. Péringer Miklós
mutatta be prémium borait, többek között a Késői
szüretelésű borát, melyhez Dél Jenő házi készítésű
sonkáit kóstolhatták a résztvevők.
A sonka és bor mellé még egy filmvetítés is társult,
nem is akármilyen. Varga Zoltán a Kaliforniai Borvidékről vetítette le saját készítésű képeit és videóit.
Így az este nagyon jó hangulatban zajlott, érdemes
volt részt venni rajt.
A május is rögtön programmal kezdődött, hiszen a
Majális mulatsággal zajlott a Faluház kertjében.
A különböző programok mellett idén is megtartottuk a
hagyományos főzőversenyt, de itt volt velünk Némethy Kornélia a tanítványaival, akik fantasztikus
műsort adtak, majd a Magyar Tenger Népdalkör
dalcsokrával emelte a nap hangulatát, ezt követően
pedig Sebestyén Ivett szórakoztatta dalaival a közönséget. A Nyugdíjas Klub Dél Jenő vezetésével nagyon finom gulyást főzött a mulatozó közönségnek.
Természetesen a májusfa is felállításra került, melyet
külön köszönünk Stróbl Gábornak, aki felajánlotta a
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fát, Szabó Péternek, aki segített a szervezésben,
Egyed Istvánnak, aki hajnalok hajnalán leszállította
a Faluházhoz, és nem utolsósorban azoknak a férfiaknak és hölgyeknek, akik cipelték, felállították és
feldíszítették a fát.
Sajnos ebben az évben nem sikerült kitáncolnunk a
gyermeknapon a rossz idő miatt, de ami késik, az
nem múlik, majd a Szüreti Mulatságon kitáncoljuk!
Mielőtt még átugranánk a következő hónapra, meg
kell említenünk a Férfinapot is, melyet május 19-én
tartottunk. Erre a napra még a környező településekről is megérkeztek a vendégek, többek között Balatonakaliból, Köveskálról, Révfülöpről, de többen
érkeztek Balatonfüredről is. A lányok és asszonyok
idén is kitettek magukért, igazi hadseregként érkeztek, majd Macskanőként távoztak, de közben volt ez
is, az is. Aki akarta jól érezte magát. Természetesen
ezen az estén is bál követte a műsort, amely hajnalig
tartott.
A május még egy rendezvényt tartogatott, melyet a
Na-ná együttes szervezett az érdeklődőknek.
Na-ná lemezbemutató koncert kezdődött május 25én este, ahol az együttes bemutatta első lemezét, melyen a kedvenc dalaik mellett hallhatók már saját
számaik is. Az est keretében elhangzott a búcsúdal is,
melyet az együttes egyik vokálosa, Buda Zoltánné
Beus emlékére írtak, és énekeltek el az együttes tagjai. A koncerten részt vevők ajándék lemezzel térhettek haza.
Június elején a kicsiké volt a főszerep, hiszen elérkezett a Gyermeknap. Sajnos az idő ebben az évben
sem kedvezett, de a gyerekek kedvét nem tudta elvenni semmi. Önfeledten szórakoztak a színes programokon. Míg a Szülői Munkaközösség és az Óvónők kézműves foglalkozásokat tatottak, addig a Faluház nagytermébe megérkezett egy igazi játszópark
egy lufihajtogató bohóccal az élen. Sajnos a beígért
ugrálóvár az idő miatt nem tudott jönni, de nyáron a
gyermekstrandpartin bepótoljuk az ugrálást.
A nyár is tartogat még pár érdekes programot, többek
között hamarosan kezdődik a Borhét, majd augusztusban ismét megrendezzük a hétvégi strandpartikat.
Míg a faluházban különböző programok zajlottak,
addig a klubok már megkezdték kirándulásaikat, melyekről következő számunkban fogunk beszámolni.
Mindenkinek nagyon kellemes nyarat kívánunk,
és egyben köszönjük a sok támogatást, a jó szavakat és a sok biztatást, melyekre néha nagy szükségünk van.
Kocsis Szilvia és Böhm Tamás
Zánka Faluház
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HALÁSZNAPOK ÉS BORHÉT 2013
MEGHÍVÓ
Zánka Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt és
kedves családját a

2013. JÚLIUS 13-27.

között megrendezésre kerülő

ZÁNKAI HALÁSZNAPOK ÉS
BORHÉTRE
Helyszín: a zánkai strand szabadtéri színpada

JÚLIUS. 13. SZOMBAT

18.00 Felvonulás a faluháztól a strandra:
19.00 Ünnepélyes megnyitó
Balatonvin Borlovagrend
borlovagok avatása
Willanzheim testvértelepülés
bemutatkozása
Magyar Tenger Népdalkör
Borosgazdák bemutatkozása
Bokafogó Néptáncegyüttes
Magyar Tenger Néptáncegyüttes
Utcabál - zenél a Dinamit Együttes

JÚLIUS 14. VASÁRNAP
20.00 Filmsláger est
Kaposvári Fúvószenekar
23.00 Éjszakai Bor-bátorság próba

JÚLIUS 17. SZERDA

20.00 Terápia Zenekar koncertje

JÚLIUS 18. CSÜTÖRTÖK

19.00 Rábaközi Rita és Növendékei
20.00 Tihanyi Musical Stúdió
21.00 Csopak Táncegyüttes

JÚLIUS 19. PÉNTEK

20.00 „Adóhivatal” Nevesincs
Színjátszókör
20.30 Na-Ná Együttes koncertje
22.00 Bál a Búgócsiga zenekarral

JÚLIUS. 20. SZOMBAT

19.00 Látvány Gastro Show
Latin táncok, Tanai Gerda és
Csordás Jenci
20.30 Tihanyi Tóth Csaba operett estje
22.00 Bál Kardos Józsival

JÚLIUS 21. VASÁRNAP

18.00 Steve Taylor Szabó Pánsíp
Művész
20.00 Fourtissimo Együttes

JÚLIUS 25. CSÜTÖRTÖK

19.00 Zánkai Akrobatikus Tánccsoport
20.00 Retró Live Music Giuseppe
Együttes

JÚLIUS 26. PÉNTEK

20.00 Kabaré est a Pódium Színházzal
22.00 DJ. Bakai

JÚLIUS. 27. SZOMBAT

19.00 Látvány Gastro Show
Gotthy és csapata
Sebestyén Ivett
21.00 Janicsák Veca koncert
22.00 Bál – zenél a Rulett zenekar
Pincészetek:

Cse-Ki Borpince, Dobosi Pincészet,
Horváth Pince, Lídia Borház,
Soma Borpince
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Énekeljünk együtt!

2013. április 19-én került megrendezésre Balatonfüreden az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas
Amatőr Művészeti Csoportok és Szólisták Országos Fesztiválja. A Zánkai Őszirózsa Nyugdíjas Klubot a Magyar Tenger Népdalkör képviselte. Nyék Sándor Balatoni Népdalok c. kötetéből válogattuk összeállításunkat. „Széles a Balaton” c. népdalcsokrunk nagy sikert aratott, utolsó dalunkat már vastaps kísérte. A szakavatott
zsűritől kiváló minősítést kaptunk.
Május 1. Majális – Kerti Parti a Faluház kertjében. A finom ételek mellé vidáman, jó hangulatban énekeltük a „Kedvenceink” c. összeállítást.
Május 11. Férfinap. Izgalommal, tréfálkozva
készültünk mi is erre az estére. Kedves, csipkelődő népdalokkal köszöntöttük az est ünnepeltjeit és résztvevőit. Még táncra is perdültünk!
Május 18. Pünkösdi Borünnep a Nivegyvölgyben. Pünkösdi dalokkal mondtunk köszöntőt, majd vidám balatoni csokorral folytattuk a
fellépést. Végül – Ivó nap lévén – előadtuk a
„Férfinapi csipkelődő” –t nagy sikerrel.
Júnus 8 –ra a Csabrendeki „Kacagó Gerle”
Népdalkör meghirdette az I. Betyáros Népzenei
Találkozót. Beneveztünk a bemutatkozásra, ahol
Békefi Antal gyűjtéséből Bakonyi népdalokat
énekeltünk első fellépőként. Nagy tetszést aratott a szép összeállítás, az örömteli, vidám
együtténeklés. Nagy tapsot kaptunk.
A Csabrendeki „Kacagó Gerle” Népdalkör mottója: „A zene az életnek olyan szükséglete, mint
a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már
nagyon hiányzik.” (Kodály Zoltán)
Mi is ezt valljuk, szükségünk van a zenére, a
szép éneklésre, különösen együtt!
Kocsis Ervinné
a Népdalkör vezetője

Kirándultunk a zánkai Hegytóhoz
2013. április 30-án az Életmód klub záró foglalkozásaként, túrázni indultunk a zánkai
Hegytóhoz. Összekötöttük a Nők klubja foglalkozásával, hiszen azt a csodálatos látványt
és élményt minél többeknek látni kellett!
Túravezetőink: Sári Ferenc és Kőszegi Anett
voltak. Feri szervezte a programot, az alábbiak
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szerint: Indulás 16 órakor, útvonal: Orvosi
rendelő parkoló > Parkerdő > Vadaspark >
Tarcsi tó > Hegy tó > Bálint hegy kilátópont >
Zánka.
Az útvonal hossza 8 km, szintkülönbség 210
m, maximális emelkedő 20%.
Terep: köves földút, erdei utak.
Az Albert, a Takács, a Gál házaspár, Vargáné
Klári a két kis unokájával, barátok, klubtagok
és Zafír a kutya, indulásra készen voltunk,
túracipőben, hátizsákkal, fényképezőgépekkel,
kamerával felszerelkezve.
A Parkerdőt elhagyva Takácsné Kati virágzó
erdei gyöngykölesre, és zamatos turbolyára hívta fel a figyelmünket. Előbbi gyönyörű kék virágzatával, utóbbi ánizsos illatával varázsolt el
bennünket. Magántulajdoni utakon haladtunk a
cél felé. Sári Feri elmondta többek között, hogy
az erdők közcélt szolgálnak, szabad kirándulást
tenni bennük, de a vadállományt veszélyeztetni
tilos. Vadasparkban egy dámszarvas barátkozott velünk, almával etettük, simogattuk, és
Sáriné Éva vendégszeretetének köszönhetően
friss ásványvizet, és bort is kóstolhattunk.
További utunkon a Tarcsi tóhoz érve, Feri egy
virágos kőrist mutatott, melynek megsértett
törzséből cukros nedv szivárog, amely a levegőn gyantaszerűen megszilárdul. Ez a manna,
amelyről a virágzó kőris a manna kőris nevet
is kapta. A Fekete hegy, a Bálint hegy, a
Hegytónál a tavacskák, vízgyűjtő medencék a
hegyek találkozásánál. A Nyálas tó, a Hegytó
permi vörös homokkő hegyeken található,
nem vulkáni képződmények. A Tarcsi tóban
kb. 10 éve nem volt víz, ebben az évben megtelt, és ki is öntött. Itt néztük meg a rókák
földalatti járatait is, a rókavárakat. Gyalogtúránk során többször átléptük Zánka falu határát, hol Balatonszepezden jártunk közigazgatásilag, hol Zánkán. Ezt a határkövek is bizonyították. Sajnos láttunk fák leveleit fogyasztó
gyapjas hernyókat is utunk során, természetesen permetezéssel védekeztek ellenük. Erre
van a társadalmi igény. Közben megtekintettünk egy magántulajdonban lévő szálaló erdő
gazdálkodást is, ahol vadvédelmi céllal kerítést létesítettek. Az a gazdálkodási cél, hogy
egy vegyes korú „örökerdőt” hozzanak létre.
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A Hercegerdő, Bálint hegy területén több
ilyen is található - Kutatási célokat is szolgál.
Itt említem meg, hogy a területen 3 évvel ezelőtt találtak óriás bocskoros gombát, süngombát, a pereszkegomba egy különleges fajtáját, és petrezselyem gombát is. Továbbá házi
berkenyét, és húsos somot is. (Szabó Péter
elmondása alapján). Láttunk feketefenyő állományt utunk során, mely őshonos, de nem
tájjellegű. (Sári Ferenc)
Utunk céljához érve a Hegytóban meglepően
sok vizet találtunk, sással benőve, zöldes, mocsaras vízfelszínt találtunk. A vízfelület felett
darazsak, bogarak zümmögtek. Sárga nőszirom, vagy mocsári nőszirom még nem díszlett, nem volt itt az ideje.
Itt megpihentünk. A zöld gyepen, tisztáson
„asztalt terítettünk” és zsíros kenyeret ettünk
hagymával. Az ellátást Takácsné Anna biztosította. Itt Kőszegi Anett a jelenlévőknek Emléklapot adott át a túra teljesítmény igazolásául, valamint egy geoládát helyezett el.
Kőszeginé Mariann szép versidézeteket olvasott fel, vigyázzunk az erdő csendjére, és mélyedjünk el abban, hogy mit üzen az erdő!
Majd visszafelé tartó utunkon rápillantottunk a
zánkai panorámára, a református templom
tornyára, és „toronyiránt” visszaindultunk.
Leíró elbeszélésem nem tudományos alapokon
nyugszik. Azt írtam le, amit hallottam!
Köszönöm a közreműködőknek a szép élményt, és gratulálok a résztvevőknek, hogy a
8 km-es túrát teljesítették! Mindannyian
egészségesebbek, élményekben gazdagabbak
lettünk. Ez az Életmód klub célkitűzése.
Vass Gyuláné
klubvezető

Kulturális ínyencségek
György Péter klubvezető szervezésében a Honismereti Kör és a Nők klubja tagjai június 1jén egy nagyon kellemes, érdekes napot töltöttek el Somogy megyében.
Először Somogyfajszon az Őskohó Múzeumot
tekintettük meg. Ez a kohó már a X. században,
a honfoglalás korában is működött. Egy nagyon
szép jurta formájú épületben, a galériát körbe-
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járva, az információkat elolvasva, meg is csodálhatjuk az egykori munkagödröket, a bennük
levő eszközöket, fujtatót, légfúvó csöveket, a
talajszelvényt, a gyepvasércet, a faszenet. Mi
minden készült itt a harcászati eszközöktől a
földművelési eszközökig….Kinn a kertben egy
mozaikképen, Szent Borbála a bányászok védőszentje vigyázza a területet. Somogyfajszról
utunk Somogyvámosra a Krisna völgybe vitt.
Egy merőben másik világba érkeztünk! Gondosan ápolt területen egy kicsi India. Szerzetes
idegenvezetőnk kimerítő előadást tartott vallásukról, szokásaikról, életükről. Kérdéseinkre is
készségesen válaszolt. A Templomban megcsodálhattuk egy szerzetes papnő mindennapi liturgikus tevékenységét Krisna körül. Az ebédlőben
megízlelhettük ételeiket. A kertben sok-sok virág, amit fel is használnak szertartásaikhoz. A
tehenészetben másfajta állattartással lehet ismerkedni, mint amit egy európai ember megszokott. Nagyon érdekes, információban gazdag, elgondolkodtató órákat töltöttünk itt el.
Somogyvámostól Somogyvár csak egy ugrás.
Somogyvárt László királyunk alapította, francia bencés szerzetesek lakták. Nagy királyunk itt
is volt eltemetve, majd exhumálás után innen
vitték Váradra. Csodálatosan helyreállított kolostor és templom együttesében gyönyörködhet
az idelátogató. A táj sugározza a megbékélést, a
nyugalmat. Ha felmegyünk a kilátótoronyba,
akkor pedig az északi Balaton-part hegységei
tárulnak elénk. A látvány fenséges!
Ennyi érdekesség, szépség után a test is megköveteli a magáét, így étteremlátogatás következett. Kezdetben tényleg látogatás volt, tekintve,
hogy a két felszolgáló egyelőre nem indulhatna
pincérversenyen. De az étel finom volt, és az
utólag megrendelt palacsintára igen rövid ideig
kellett várakozni, ezt tanúsíthatom!
Az időjárás kegyes volt hozzánk, a program
kitűnő, a busztársaság kellemes. Némi bonyodalmat a pénzügyvitel okozott, ám végül a „tantusz leesése után”, helyre került minden szám.
Hazafelé még Fonyódon megállva, a panorámát
meggyönyörködve, ismételten megállapíthattuk,
de jó és szép helyre jöttek őseink, de szép helyen élünk!
Marosszékyné Cósza Mária
Nők Klubja

ZÁNKAI Hírmondó
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Kedves Elnök Elvtárs!

Helytörténethonismeret
Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet

Múltunk dokumentumai
A Honismereti kör tagjai néhány éve arról értesültek, hogy egy romos szentantalfai raktárban
porosodó közös községi tanácsi iratok között
zánkai dokumentumok is lehetnek, melyekre az
enyészet vagy egy rendrakás következtében biztos pusztulás vár. A példás gyorsasággal megszervezett mentőakció sikerrel zárult, az 1959től a 60-as évek közepéig terjedő időszak teljes
iratanyagát sikerült megmenteni. Az iratok hivatali rendben, jó állapotban maradtak meg. Ebben az évben elindult a feldolgozásukkal és elérhetővé tételükkel kapcsolatos munka.
Feledésbe merült, elsüllyedt világ bontakozik
ki a rossz papírra stencilezett, nehezen olvasható, gyakran apró fecnikre vagy iskolai füzetlapokra nehéz kézzel írt szövegekből. Ismerősek a
nevek, az utcák, az intézmények, de messze magunk mögött hagytuk a helyi hatalom mindent
átszövő, a magánéletbe is mély csápokat eresztő
korát. A régmúltról talán többet tudunk, mint
erről az időszakról. Az akkori középkorosztály
legfiatalabbjai is már elmenőben, a mai hatvanasok pedig még gyerekek voltak…
Az iratok egy részét már hozzáférhetővé tettük a községi könyvtár különgyűjteményében,
bárki megtekintheti őket. Kedvcsinálásként, a
nyárra tekintettel egy habkönnyű, de talán ma is
aktuális és nem minden tanulság nélkül való
témát emelek ki a fél évszázada történtek közül.
Pedagógusképzés biztosítása

A zánkai községi tanács elnöke 1960 decemberében levelet kapott a Magyar Kommunista
Ifjúsági Szövetség Tapolca járási Végrehajtó
Bizottságától. A levelet a Sztálin térről küldték,
megadták telefonszámukat is, és bár ma már
nem elérhető, azért a hitelesség kedvéért mégis
közlöm: 206. A levél rövid és magáért beszél,
álljon itt teljes terjedelmében!

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség
védnökséget vállalt a pedagógus képzés felett,
ezért a KISZ Tapolca járási Bizottsága azzal a
kéréssel fordul Önhöz, hogy a mellékelten küldött plakátokat a kuturotthonokban, filmszínházak előterében, fiatalok által sűrűn látogatott
helyeken függesszék ki.
Egyben kérjük, hogy ha helységükben van
olyan fiatal aki korábban érettségizett és munkás-paraszt származású és kedve van a pedagógus munkához, küldje meg nekünk az illető fiatal nevét, foglalkozását és pontos lakcímét.
Tapolca, 1960. dec. 1.
Horváth Tibor
J. B. szerv. titk.
A válasz egy hét múlva már postán is volt.
Csanádi Imre pontosan ismerte a kor hatalmi
viszonyait, ha nem érezte szükségét, nem szakadt meg a tiszteletadás súlya alatt. Levele stilisztikai gyöngyszem, Örkény István egyperceseinek előfutára. Méltó rá, hogy pontosan idézzük:
Magyar kommunista Ifjúsági Szövetség Tárgy:
Pedagógusképzés biztosítása
Járási Végrehajtó Bizottsága
Tapolca
Sztálin tér 11.
Jelentem, hogy községünkben csak egy érettségizett fiatal van, azonban ez nem megy el pedagógusnak.
Zánka,1960. dec. 7.
Csanádi Imre
Vb.elnök
A kedves olvasó jól látja, az elnök valóban
mellőzte a megszokott udvariassági formulákat,
s a költővel szólva a zánkai tanács tagjainak
nem sok hajaszála hullt ki a pedagógusképzés
biztosítása ügyében. A levél magáért beszél,
műfaja groteszk, az elemzés a szöveg befogadásának esztétikai élvezetét rontaná, aktualizálása
lehetetlen.
György Péter
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Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Vasárnapi istentiszteleti rend falunkban: evangélikus
½ 9-kor, katolikus ½ 10-kor, református 11-kor.
Egyéb alkalmak a templomban kerül kihirdetésre.
Anyakönyvi hírek- születés. Három kisfiú és egy
kislány érkezett falunkba, akiket szüleikkel, testvéreikkel együtt nagy szeretettel köszöntünk!
Antal Szabolcs – Veszprém, 2013. 02. 24. – Antal
Szabolcs és Henn Diána kisfia, Bánó-Weisz
Zsombor Mátyás – Veszprém, 2013. 04. 18. –
Bánó Gyula és Bánó - Weisz Szilvia gyermeke,
Filep Botond Miklós – Veszprém, 2013. 04. 22. –
Filep Attila és Filepné Kovács Julianna kicsi fia,
Palkovics Bori – Budapest, 2013. 05. 06. –
Palkovics László és dr. Klepeisz Tímea kislánya.
Akiket az Élet Ura magához szólított
Szabó Károlyné, Manci néni a Mura – vidékről
került házassága révén Zánkára. Fiatal korában
szívesen szerepelt különböző rendezvényeken, szép
hangjával, kis színházi előadások rendezésével. A
Földműves szövetkezetben volt felvásárló és pénztáros, majd nyaranta a strandon pénztáros, később
évekig a zöldségboltot vezette. A Kőbányai Sörgyár Üdülőjének gondnokaként ment nyugdíjba.
Ezen éveiben is sokat, és szívesen kertészkedett.
Január 6-án hirtelen hunyt el. Két lánya és hat unokája mellett a katolikus közösség is gyászolja.
Meghatározó személyisége volt falunknak Pálffy
Jenő bácsi. Sokféle tisztséget töltött be, én itt inkább az emberre emlékeznék. Többször megfordultam náluk különféle ügyekben, mindig szívélyesen
vártak feleségével. Jenő bácsival jókat lehetett beszélgetni, tudta tolerálni más véleményét, de a sajátjához ragaszkodott gazdag élettapasztalatával. A
Pálffy család ide valósi, ő Dörgicséről nősült. 1954ben a kitelepítés okán Dörgicsére költöztek, ahonnan 1974-ben jöttek vissza. A család mezőgazdaságból élt, gazdálkodók voltak, ám Jenő bácsi jobbnak látta az iparban való elhelyezkedést. A Villamos Szerelő Állomásnál volt művezető egészen
nyugdíjazásáig. A közélet iránti elkötelezettségét
mutatja, hogy nemcsak a református gyülekezetért
vállalt tisztségeket, hanem megválasztott önkormányzati képviselőként részt vett Zánka rendszerváltó képviselőtestületének munkájában is.(A többi
között ők építtették meg a zánkai iskolaépület első
szakaszát.) Ősszel lettek volna 65 éves házasok.
Jenő bácsinak magas kort adott a Teremtő, hisz
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1922. május 2-án született és 2013. április 15-én
hunyt el. Utolsó útjára nagyon sokat elkísértük,
osztozva a család – felesége, két fia, menyei és öt
unokája – fájdalmában. (A Református Egyház a
következő lapszámunkban búcsúzik Tőle! – Szerk.)

Óvodás hittanos tábor
Júniusban az óvodai és iskolai nyári szünet első hetében ismét benépesült a zánkai református parókia.
Közel 30 gyerek táborozott együtt fiatalok és felnőttek segítségével. Idén a legifjabb táborozóink 10
hónaposak, a legidősebbek majd’ 9 évesek voltak.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is minden nap 8tól 12 óráig a szabad játék, fakultatív sorversenyek,
körjátékok, medencézés, homokozás, labdázás mellett, 3db egyenként 20-30 perces foglalkozást tartottunk. Egy hittant, egy tornafoglalkozást és egy zenés
foglalkozást. A táborban idén Perzsiában jártunk.
Eszter könyvén keresztül megtudtuk, hogy Istennek
mindenkivel terve van, és a gonosz emberi szándékot is képes Isten jóra fordítani. A történet megelevenítésében Pállfyné Szabó Ida volt a gyönyörű és
bátor Eszter királyné, Nemes Etele a hatalmas
Ahasvérós király, Szabó Péter a hűséges Mordokaj,
Gondos Gábor pedig a gonosz Hámán.
Az utolsó nap a legelszántabbak idén is Siffer
Sándor vezetésével, a nagy hőségben egy erdei kiránduláson vettek részt, majd egy rövid vetélkedővel
zártuk a tábort.
Segítőinknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Pálffyné Szabó Idának, aki nappal Eszterként,
szervezőként, pedagógusként, pótanyukaként, éjjel
pedig barkácstündérként is megállta a helyét. Szabó
Péternek, a mi Mordokajunknak, az előkészületekért
és a szereplésért. Nemes Etelének, aki hol focizott,
hol vizipisztolyozott a gyerekekkel, hol uralkodott,
hol hősiesen helytállt az elő- és utómunkálatokban.
Gondos Gábornak, aki gonosz Hámánként is szert
tett barátokra a gyerekek közt. Továbbá a zánkai,
csicsói és óbudavári szülőknek – Nemesné László
Erzsébetnek, Nemes Sándornak, Hoffmann Julinak, Godány Tamásnak, Godány - Szabó Zsófinak, Godány Annának, Godány Verának, Varga
P. Juditnak és Pál Katának, segítségükért.
Végül külön köszönet Siffer Sándornak, aki a
nagy hőségben is hazasietett hozzánk, hogy egy
újabb csodálatos kirándulásra vigyen bennünket,
ahonnan hazajövet 6 éves Luca lányunk azt mondta:
„Anya ez a kirándulás olyan jó volt, hogy még Nekem is tudott Sándor bácsi újat mondani!”.
Én ismét nagyon jól éreztem magam, remélem ezt a
többiek nevében is elmondhatom.
Soli Deo Gloria!
Gondosné Kukoricza Kata
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Nádasdy Lajos 100 éves
Nádasdy Lajos református lelkipásztor ez év elején töltötte be századik életévét. Felsőkelecsényben született
1913. január 28-án. A Pápai Református Teológiai Akadémián 1939-ben szerzett lelkipásztori oklevelet. Pápai, celldömölki, fülei segédlelkészi évek után Nagyvázsonyban kezdi meg önálló lelkipásztori szolgálatát
1949-ben.
1951-1956 között Zánka lelkipásztora, majd azt követően 1969-ig Nemesvámoson szolgált. 1969-1973,
valamint 1981-1995 között a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek a munkatársa. Közben 1969-1991 között lelkipásztori szolgálatot végez Sárvárott.
Nádasdy Lajos a lelkipásztori szolgálata mellett igen jelentős történészi tevékenységet fejtett ki, amelyet
számos szakmai díjjal ismertek el. A Dunántúli Református Egyházkerület Pro Pannonia Reformata díjjal tüntette ki 1997-ben.
Steinbach József püspök és dr. Huszár Pál főgondnok a dunántúli reformátusság egész közössége nevében, századik születésnapja alkalmából otthonában kereste fel és köszöntötte Nádasdy Lajost. A püspök Nádasdy Lajos vezérigéje - „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való
közösségre.” (1.Korinthus 1:9.) - alapján Istennek adott hálát azért a hűségért, mellyel az idős lelkipásztor
hosszú évtizedeken keresztül a szolgálatát végezte, s kérte Isten áldását további életére. A születésnapi köszöntő látogatáson jelen volt és köszöntötte Nádasdy Lajost Köntös László lelkészi főjegyző, gyűjteményi
igazgató, Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, Szakál Péter, az őrségi egyházmegye esperese és Németh Tamás
celldömölki lelkipásztor.
****
Részlet egy 2008-ban vele készült interjúból: …Zánkán megválasztottak tanácstagnak
— Tanácstagnak? Zánkán? Ez hogyan volt lehetséges?
— 1954-ben voltak újra választva a tanácstagok. Zánkán is tudták, hogy korábban benne voltam a politikában, s nem félek attól, hogy beleszóljak bizonyos dolgokba. Szélsőbaloldali tanácselnök és tanácstitkár volt és
abban a körzetben, ahol laktam, ahol a parókia van, tudtom nélkül összebeszéltek az atyafiak. A jelölőgyűlésen
előterjesztette a Dezső József, hogy kit javasol a párt. Erre föláll a Kuruc Sanyi, és akkor bejelenti, hogy mi a
nagytiszteletű urat akarjuk tanácstagnak. Ott voltam, majdnem kiestem a padból. Az elnökség is meg volt döbbenve, elkezdődött a purparlé. A társaság egyhangúlag ragaszkodott ahhoz, hogy én legyek a tanácstagjuk. S
megkérdeztek, hogy elvállalom-e. Ha egyszer mindenki azt akarja, elvállalom, mondtam. Nem tudtam, hogy
mibe vágom a fejszémet. S mikor megválasztottak, jött a Muravecz nevű egyházi megyei főnök először,
mondván, hogy hallotta, hogy megválasztottak, mondjak le. Mondom, dehogy mondok le. Ha egyszer megválasztottak, nem mondok le, ezt tessék tudomásul venni. S akkor mozgósították a járási pártbizottságot, egy
gyűlés volt, s akkor ott a gyűlésen is... de először bejöttek hozzám, új határozatokat kellett hozni, meg nem tudom mi, hogy szavazzam ám meg. Mondom, uraim, természetesen megszavazom, amikor úgy látom, hogy az
hasznos a községnek. Este a gyűlésen, amikor ott gyülekeztek, ott beszélgettem, s egyszer csak hallom a hátam
mögött, hogy „melyik a pap?”. A járási főnök kérdezte ezt, s akkor mondják neki, hogy „maga előtt áll”. Ők
aztán nem követelték, hogy mondjak le, hanem ez a Muravecz, az ÁÉH embere legalább ötször-hatszor volt
nálam. Sose felejtem el, feleségem szegény, ugye Zánkán le lehetett látni az állomás felé vezető útra, kinézett,
s mondja, te, már megint jön ez az ember. Akkor írtam Nagy Imrének, akkor még Nagy Imre volt a miniszterelnök. Megvan a másolata most is, meg a válasz is. Aztán a megye megkapta az utasítást, hogy engem hagyjanak békében. Így aztán, amíg én Zánkán voltam, 56 március végéig, akkor mentem el Nemesvámosra, tanácstag voltam, s minden gyűlésen ott is voltam, s a gazdasági bizottságnak nem csak tagja, hanem elnöke is voltam. Úgy hogy nem tudtak, talán nem is mertek aztán kizárni semmiféle dologból. Máig is van egy-két meghívóm, amelyeket jó megnézni, miről is tárgyaltunk akkor. A múltkor került egy a kezembe és benne van, hogy
szervezni kell a téeszcsét, s minden tanácstag tartsa kötelességének, hogy hirdesse, hogy mennyivel jobb lesz
és hasonló.
— És akkor Te is szervezted a TSZ-t, mert ez volt a kötelességed? Ilyenkor mit csináltál?
— Semmit. Én a téeszcsét nem szerveztem.
— Persze, hogy nem. De ilyenkor mit tudtál csinálni? Azt mondtad, hogy te nem szervezed?
Mit mondtál?
— Ugye, a tanácstagok se szervezték, mert azok jó része is református volt, két-három református is
benne volt a tanácsban. Úgy hogy a presbiterek nagyon jól tudták, hogy nincs rá szükség, a pap se szervezi.
Zánkán addig nem volt téeszcsé, míg én ott voltam.

Fotó: T. Hováth Lajos

