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Tisztelt Zánkai Választópolgárok!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a
2014. évi újabb megmérettetés, az önkormányzati választások bemutatkozó, értékelő, programismertető Zánkai Hírmondó különkiadásában.
Néhány személyes gondolattal kezdem. Ez az
év számomra a kerek jubileumok, évfordulók
éve volt. Közel 20 évet tölthettem el Zánka
polgármestereként, irányíthattam Zánka fejlesztését, választott tisztségviselőként részt
vehettem falunk mindennapi és a közéletében. 40 éve dolgozhatom a vizes ágazatban (tanulmányi időmmel együtt) ebből 33 éve egy
szép, nemes feladatot adó munkakörben, a Balaton északi partjának vízellátását, szennyvízelvezetését biztosító üzem vezetőjeként. Személyes
évfordulót is ünnepelhettem, hisz idén lettem 60
éves, amelyet 4 unokámmal, fiaimmal, feleségemmel, menyeimmel (és már útban lévő 5.
unokámmal) egy nagyon kedves, meghitt családi összejövetelen ünnepeltünk. Mindegyik évforduló fontos, és számottevő volt életemben,
önkormányzatunk, Zánka sikeres 20 évet
tudhat maga mögött. Hivatali életemben az
eltelt évtizedek alatt sikerült stabillá, biztonságossá tenni a térség viziközmű szolgáltatását,
amelyhez – bízom benne- az én munkám is hozzájárulhatott. És mindezeket nem tehettem volna, nem tudtam volna eleget tenni az elvárásoknak a biztonságot, nyugalmat nyújtó család, és a
hivatali, munkahelyi kollégák segítsége, támogatása nélkül. E rövid, talán személyes bevezetés után rátérek a hivatali munka, az eltelt évtizedek, a közelmúlt értékelésére, és a jövő elképzeléseinek ismertetésére. Ennek megfelelően 3
fő részről szeretnék tájékoztatást adni:
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Az eltelt 2 évtized fő fejlesztései, eredményei
Az immár végéhez közeledő 2011-14.
évi ciklus eredményei
Elkövetkező időszak fejlesztései
20 év Zánka szolgálatában

Két évtizeddel ezelőtt, 40 évesen bizony nem
gondoltam, hogy több évtizedes munkát kezdhetek el. Nosztalgiával, nagyon jó érzéssel gondolok a 20 évvel ezelőtti beszélgetésekre, kedves
öreg barátommal, Dr. Szabó Dezsővel. Aki végül is kapacitált, rávett akkori indulásomra.
Kicsit jobban forrongott akkor a hangulat, bizonytalannak éreztem az akkori gazdasági, helyi
politikai helyzetet, de mint egész életemben,
akkor is vonzott a kihívás, a megoldandó feladatok, a bizonyítás lehetősége. Belevágtam.
Indulásként kisebb fejlesztések, iskolai
sportpálya, utca névtáblák, és legfontosabb
feladat a gazdasági helyzet stabilizálása volt.
Megkezdtük, ill. folytattuk a Balaton- törvény
szerinti fejlesztéseket. Megépítettük Zánka
szennyvízcsatorna hálózatának 97 %-át, elsőként eleget téve a törvény előírásának. Kiépítettük, a Tusakosi terület vízellátását, amely
egyedüli ellátatlan belterülete volt Zánkának.
Pályáztunk, és nyertünk a kábeltévé kiépítésére,
és a Zánka TV megalakításának üzemeltetésének támogatásával, így mindennapi aktuális ellenőrizhető hírforrást hoztunk létre. Persze ez
Vass Gyuszi és családja áldozatvállalása nélkül
nem ment volna. Indult a gázberuházás, amely
kiépítésével Zánka gyakorlatilag minden ma
elérhető közművel rendelkezik, ellátottságunk
100 %-osnak mondható.
Megválasztásomkor célul tűztem ki, hogy
Zánka teljes intézményrendszerét megújítjuk, ill. felépítjük. Ennek mára eleget tettünk,
valamennyi intézményünk felújítása, kiépítése
megtörtént, ill. történik. Teljes felújítás történt
az óvodánál, és mellette a térségben egyedüliként bölcsödét hoztunk létre. Az iskola kivitelezési hiányosságait pótoltuk, új tantermeket,
tornacsarnokot, sportpályát, műfüves pályát
építettünk. Faluházunkból, a felújításkor gyakorlatilag a 4 fő falat, és a födémet tartottuk
meg, szinte egy új épületet avattunk fel.
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Háziorvosi, fogorvosi, védőnői rendelőnk,
szintén előzőhöz hasonlóan teljesen megújult,
korszerű, térségi igényt kielégítő rendelőt építettünk. A Magyar Posta akkori elnökének segítségével (Kalmár István) új postahivatal épült,
amelyhez önkormányzatunk ingyenes telket
biztosított. Strandunkat teljesen felújítottuk.
3 új vizesblokkot, öltözőket, díszburkolatot,
közvilágítást, gyermekpancsolót, kiszolgáló
létesítményeket építettünk. Megkezdtük a parti
sétány kiépítését, ezt további önkormányzati és
állami területek felhasználásával folytatni szükséges. Megvásároltuk a gyógyszertárat, működése biztosított, emellett a háziorvos elhelyezése is megoldódott. A temető teljes parkosítása, urnasírok kialakítása, és az új ravatalozó
építése befejeződött, bővítésére az igényelt állami területet megkaptuk.
Intézményeink működése, személyi tárgyi feltételeinek biztosítása rendezett, valamennyi intézményünk jól, biztonságosan működik. Meg
kell említeni páratlan civil szervezeteink számát,
sokrétű tevékenységét, amelyet önkormányzatunk az ügy fontosságához mérten támogatott.
Biztonságosan jó személyi, és rövidesen megfelelő építményi elhelyezéssel működik az immár 8
települést ellátó jegyzői hivatalunk. Így nemcsak szervezeti, de elhelyezésében a kistérség
közigazgatási központjává válunk. Nyugvópontra jutott a kulturális életünk szervezése, irányítása. A Német Kisebbségi Önkormányzat
működtetését biztosítottuk, a német testvérkapcsolat, a kisebbségi intézményrendszer előnyeit,
lehetőségeit kihasználtuk. Tájházunkban állandó
kiállításokat hoztunk létre, melléképületeit folyamatosan felújítjuk.
Köztéri szobrokat, millenniumi emlékművet, strandi szobrot, Orbán-kereszt felújítását,
temetői, iskolai domborműveket készített a falu
részére Szekeres Karcsi Munkácsy díjas művészünk. Kiadványok, könyvek (Zánka gyökerei,
850 éves Zánka, Pávakör, Honismereti füzetek,
stb.) kiadását segítettük, finanszíroztuk. Címert,
faluzászlót, millenniumi zászlót, millenniumi
emlékművet avattunk, rendkívül színvonalas
megemlékezések műsorok szervezésével. Ne-
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ves vendégeink voltak. A teljesség igénye nélkül: Schmitt Pál köztársági elnök, Deutsch
Tamás sportminiszter, Medgyessy Péter miniszterelnök, Sára Sándor Kossuth díjas operatőr, filmrendező, Glatz Ferenc a Tudományos
Akadémia elnöke, Bóka István és Kontrát Károly országgyűlési képviselők.
Sikeres, a régióban ismert rendezvényeink
vannak: Borhét, Halásznapok, Szüreti felvonulás, Márton-napi bormustra.
Emellett belekóstoltam a „nagypolitikába”
megyei szinten. A Balatonfüredi Önkormányzati Társulás elnökévé választottak 18 éve,
amelyet jelenleg is betöltök. 16 éven keresztül
voltam a tagja a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácsnak, ebből 8 évig Kuti Csaba
Elnök Úr alelnökeként tevékenykedtem. 8 évig
a Balatoni Fejlesztési Tanácsban is
résztvehettem.
A
Veszprém
Megyei
Lovasszövetség Fogathajtó szakág elnökeként
rendkívül sikeres lovasversenyeket rendeztünk
Zánkán. Az Erzsébet Központ vezetőivel már
tárgyaltunk ezek újraszervezéséről. Közelmúltban konkrét további fejlesztéseket, és kölcsönösen előnyös előzetes megállapodásokat kötöttünk az Erzsébet kft vezetésével. Például a zánkai állandó lakosok személyi azonosság igazolásával díjmentesen bejuthatnak az üdülőközpontba. Ugyancsak rendeződött a bejárni kívánó
horgászok sorsa. Hát ennyi a múltról. Emellett
számtalan kisebb fejlesztésünk volt, gépek, járművek beszerzése, utak építése.
Annyit mindenképpen meg kell jegyezni,
hogy mindezen fejlesztéseket úgy hajtottuk végre, hogy Zánka vagyonát (vízparti telkek,
Tusakosi terület, ABC melletti terület, Iskola
alatti telek) megtartottuk, értékesítés csak
állandó lakás céljára, a fejlesztés érdekében
történt. Történt mindez úgy, hogy Zánkának
sosem volt hitele, mindig jelentős tartalékokkal rendelkezett. Emellett teljes intézményhálózatot működtetünk gond nélkül, szociális
ténykedésünk, gondozóhálózat, segélyezési tevékenység, közmunkaprogramban való részvétel
jól, biztonságosan működik.
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Az eltelt 4 év eredményei
Strandi fövenyfürdő építése régi, jogos
igényt elégített ki. Strandi rekonstrukció növelte amúgy is közkedvelt strandunk látogatottságát. 100%-os támogatással 2 db rokkant bejáró készült el. Megkezdtük a hegyi utak feltárását, rendbetételét. Az új lakótelep útjait aszfaltburkolattal láttuk el. 3 db új, korszerű, szabványos játszóteret építettünk. A temető, az
oda vezető utak felújítása, kiépítése megtörtént.
A Vérkúti út részleges felújítása elkészült. Új
gépeket, traktort, adaptereket vásároltunk a falugondnokság részére, a szociális gondozó önkormányzati gépkocsival látja el a feladatát.
Elkészítettük, az új kisöbölnél létesítendő kikötő, és a Rákóczi út, Iskola u. felújítási, parkosítási terveit.
Megkezdtük az utolsó még korszerűtlen közintézményünk építését, februárra elkészül az új
Polgármesteri Hivatal. Tetőterében a későbbiekben lehetőség van a könyvtár kialakítására,
amely kiszolgáló létesítményeinek előkészítése
(pl. mozgássérült liftakna) elhelyezésre kerülnek
ebben az ütemben. Az így felszabaduló építmények (jelenlegi könyvtár, jelenlegi polgármesteri
hivatal) későbbi hasznosításáról az igények,
lehetőségek felmérése után kell döntenie a mindenkori testületnek. Alpolgármester Úr részéről
pl. felmerült Idősek Napközi Otthona vagy önkormányzati bérlakások kialakítása. Minden
lehetőséget meg kell vizsgálni, elemezni kell.
Lehetőséget biztosítottunk egy immár rendkívül jól működő állatorvosi rendelő kialakításához. A napelemes pályázat keretében közintézményeink energiaellátását racionalizáltuk.
850 éves megemlékezésünk méltó volt közel
1000 éves múltunkhoz.
Vállalásunkat teljesítettük. Köszönet érte első
sorban Önöknek, adófizető polgároknak, képviselőtársaimnak, intézményvezetőknek, munkatársaimnak.
Fejlesztési elképzelések
Intézményhálózatunk teljes kiépítése, és a
tervezett községközpontba való áthelyezése
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után, a már elkészült tervek alapján meg kell
építeni, ki kell alakítani a Rákóczi út, Iskola út,
Fő út torkolati szakaszának teljes parkosítását,
közvilágítás rekonstrukcióját, köztéri bútorokkal
való beépítését. Így Zánka megkapja, immár
Nyugat- Európai léptékkel is korszerű végső
arculatát. Ennek érdekében ezt a programot adtuk le- és az elfogadásra került- megyefejlesztés
terveihez. Ennek becsült önköltsége 400 m Ft.
Folytatni kell a parti sétányok, horgászhelyek kialakítását, a zánkai kikötőt a meglévő
tervek alapján meg kell építeni.
És emellett a legfontosabb a meglévő intézményhálózat, szociális védőháló, összességében meglévő értékeink megtartása, működtetése.
Ehhez Zánka jelenlegi pénzügyi tartaléka,
amely 220 m Ft, emellett ingatlanvagyona,
nyilvántartott fejlesztési elképzeléseink, terveink, és szándékaink jó alapot biztosítanak.
A Nivegy- völgyi és Balatonszepezd, Monoszló településekkel a már kialakult jó kapcsolatot meg kell tartani, a Borút, ehhez kapcsolódó közös rendezvények, és az intézményrendszer további fejlesztését folytatni kell. Az Erzsébet Központtal a már előzőekben említett
pozitív tárgyalások várhatóan megalapozzák egy
konstruktív, minden vonatkozásban kölcsönösen
előnyös együttműködés kialakítását. Ehhez kérem támogatásukat az elkövetkezendő október
12-ei választásokon.
A múlt, és közelmúlt eredményei, a 20 éves
tapasztalat, a kialakult kapcsolatrendszer, az
eltelt évtizedek megbízható, kiszámítható, konszenzusra törekvő intézkedései, a békés, nyugodt, fejlesztést elősegítő közhangulat alapján,
kérek Önöktől bizalmat az elkövetkező 5 évre.
Kérem szavazataikkal támogassák újbóli
megválasztásomat!
Tisztelettel:
Filep Miklós
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PÉRINGER MIKLÓS
független polgármesterés képviselőjelölt

Tisztelt zánkai lakosok, választópolgárok!
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzak, főleg azok kedvéért, akik még nem ismernének,
gondolok itt főként az üdülőtulajdonosokra.
1957-ben születtem, az általános iskolát szülőfalumban, Balatoncsicsón végeztem, majd Győrben érettségiztem a Benczés Gimnáziumban, mely
úgy érzem egy életre meghatározta a szellemiségemet. Egyetemi tanulmányaimat okleveles agrármérnökként fejeztem be Gödöllőn, 1987-ben
ugyanitt mérnöktanári diplomát szereztem, majd
2004-ben Európai uniós agrárszakértői pályázatírói és minőségbiztosítási ügyintézői diplomára
tettem szert. 1983-tól 2000-ig a Zánka és környéki
pinceszövetkezetnél dolgoztam ágazatvezetőként,
majd 2000-től falugazdászként tevékenykedek,
jelenleg a nemzeti agrárkamarának tapolcai irodavezetője vagyok, körzetem a Nivegy-völgy, benne
Zánkával.
A rendszerváltás óta a német nemzetiségi önkormányzat vezetője és elnöke vagyok, és két
ciklusban önkormányzati képviselő is voltam
már. Úgy gondolom, hogy tisztában vagyok a
képviselőtestület munkájával, tevékenységével, az
elkövetkezendő időszak feladataival. Ezen előzmények birtokában döntöttem úgy, hogy indulok
a polgármester választáson, és természetesen
képviselőként is jelöltetem magam. Rendelkezem kapcsolati és szellemi tőkével egyaránt, ahhoz hogy a települést el tudjam vezetni.
Egyéb tevékenységeim a Nivegy-völgyi Borút
Egyesületnek és a Balatoni Borlovagrendnek is
vezetőségi tagja vagyok, minősített pályázatíró,
mezőgazdasági szaktanácsadó és szakértőként
is tevékenykedem. A két éve alakult színjátszókörnek aktív résztvevője vagyok.
Feleségemmel 1989-óta élünk Zánkán, ő a
balatonfüredi szívkórházban dolgozik gyógyszertári szakasszisztensként. Három gyermekem már
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mind felnőtt korú. Úgy érzem, hogy rendezett,
kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkezem, ez
támogatja és biztosítja a munkámat.
Nem vagyok könnyű helyzetben, nekem csak a
ZÁNKAI Hírmondó hasábja áll rendelkezésemre
hogy bizonyítsam alkalmasságomat a polgármesteri feladatra. Az előző testületek mindig is előrelátóak voltak, behatárolták a hosszú távú elképzeléseiket. Konkrét kidolgozott pályázati anyagok
állnak rendelkezésre, melyek hosszú távon meghatározzák, behatárolják Zánka fejlődését.
Ilyen előkészített tervvel rendelkező beruházások az önkormányzat épületének megépítése, a
Rákóczi utca- Iskola utca teljes körű rendbetétele,
a csónakkikötő megépítése. Ezek közül a polgármesteri hivatal épületének építése már megkezdődött, ami 2015 tavaszára befejeződik. Ezek a tervek mutatják az előző testület jó előrelátását, tehetségét. Mivel itt nagy volumenű beruházásokról
van szó, önerőből a település nem tudja megvalósítani, így ezeknek a kivitelezéséhez a pályázati
pénzek nélkülözhetetlenek. Sajnos Zánka az elmúlt ciklusban lévő Uniós pályázati forrásokat
nem használta ki teljes körűen, így hiába rendelkezünk százmilliós nagyságrendű lekötött tőketartalékkal, az ezekből megvalósítható projectek nem
készültek. Éppen ezért az egyik legfontosabb feladatom lenne, hogy a pályázati források maradéktalanul kihasználásra kerüljenek, minél
több beruházás valósuljon meg. Ehhez azonban
elengedhetetlen lenne olyan szakember alkalmazása, aki a pályázatok kiírását figyelemmel kíséri,
és annak lebonyolítását koordinálja. Például: nem
történt meg a tájház teljes felújítása, amire pályázat keretében lehetőség lett volna. Saját tízéves
pályázatírói tapasztalatomból látom, hogy az elmúlt években mennyi forrástól esett el a település.
Most pedig néhány gondolatban, de nem teljes
körűen kifejteném az elkövetkezendő öt évre vonatkozó saját elképzeléseimet.
Településünk egyik fő bevételi forrása a községi strand, ahol az utóbbi években több beruházás
is történt, mellyel a strand színvonala jelentősen
növekedett. A képviselő-testület nem láthatta előre, hogy a tavaly elkészült gyermekpancsoló a
kisgyermekes családok körében óriási sikert aratott, és úgy látszik méretét tekintve kicsinek bizonyult, ezért szükséges lenne a következő ciklusban
méretének nagyobbítása. A strand további vonzerejének növelése érdekében új tevékenységként
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bevezetésre kerülhetnének az animátor szolgáltatások. Mit jelent ez? A gyermekeknek folyamatos
felnőtt felügyeletet és állandó programokat biztosítanánk, mint például barkácsolás, arcfestés, szabadidős tevékenységek, játékok. Ennek a központja lehetne a jelenleg tárolásra használt régi öltöző
épületek. A felnőttek megmozgatására az animátorok időnként a vízben vagy a parton foglalkozásokat tartanak. Ha már a vízpartnál tartunk, a
strand nyugati végében épülne meg a csónakkikötő, melynek tervei készen vannak, viszont a horgászok számára nincsen biztosítva májustólszeptember végéig a horgászási lehetőség. Éppen
ezért érdemes lenne megvizsgálni, hogy a csónakkikötő mellett az önkormányzat alakítson ki
állandó horgászhelyeket is.
Amennyiben elkészül a polgármesteri hivatal,
kialakul egy új faluközpont, ami magában foglalja a postát, iskolát, óvodát, orvosi rendelőt,
gyógyszertárt és állatorvosi rendelőt. Szükségessé
válik így az Iskola utcának a teljes kiépítése,
úttal, járdával, padokkal, és korszerű közvilágítás.
A kép úgy lenne teljes, hogy az eddig hasznosítatlan területen, a focipálya és a leendő önkormányzat épületek közötti részt a már meglévő parknak
a folytatásaként egy nagyobb közparkot hoznánk
létre, melyet minden korosztály örömmel tudna
használni.
Az egyik legnagyobb beruházás pedig ami a településnek a teljes arculatát megváltoztatná a Rákóczi utca új kialakítása lenne. A tervek teljes
egészében elkészültek és a, falu fórumon már
megismerhette mindenki. Ez az a beruházás, ami
Zánkát az intézményeivel és a kialakított faluközponttal együtt a régió központi településévé tenné.
Véleményem szerint szükséges lenne a faluház
bővítése is. A színpad mellett lévő öltözőket bővíteni kéne. Kisebb klubhelyiségek kialakítása is
esedékes lenne. Ezzel egyidejűleg a művelődési
ház udvarát is rendbe kéne tenni. A régi kerítést
elbontani, a meglévő fákat ritkítani és szabadtéri
padokkal és ívó kúttal kéne a területet vonzóvá
tenni. Ezekkel a felújításokkal megnyílna a lehetőség arra, hogy ne csak a művelődési házban,
hanem jó idő esetén az udvaron, szabadtéren is
tartsunk programokat.
Sürgető beruházás lenne a faluban lévő tájház
teljes külső és belső felújítása, hiszen ez az épület értékes műemlék jellegű közkincsünk.
El kell gondolkozni azon is ha már elkészül a
polgármesteri hivatal, annak tetőterében működ-
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hetne községünk könyvtára. Tehát így ténylegesen minden egy központba kerül, viszont így a
régi könyvtár épülete felszabadulva, hasznosításra
vár. Ezt az épületet nem szabadna eladni, hanem
akár idősek napközi találkozóhelye vagy idegenforgalmi központ is lehetne.
A régi falú központjában a kisbolt előtti tér átalakításával, egy kis kültéri szobor felállításával
vissza lehet adni a régi faluképet. De ez lehetne
akár az orvosi rendelő előtt lévő hősök emlékmű
áthelyezése is erre a helyre ami ott nagyon szépen
mutatna.
Folytatni kell az önkormányzat tulajdonában
lévő külterületi utak rendbetételét.
A következő öt év beruházásai nagyjából így
néznének ki, természetesen szeretnénk minél több
uniós támogatást elnyerni, melyek a falu fejlődése
szempontjából nélkülözhetetlenek.
A szociális tevékenységet, a nyugdíjasok, rászorulók támogatását ugyanúgy segítenünk kell,
mint eddig.
A testvér települési kapcsolatokat továbbra is
folytatni és bővíteni kell. Iskolások csereüdültetésének kialakítása és szervezése is fontos feladat
lenne.
A belföldi turizmus élénkítése érdekében, a
meglévő programjainkat (Pünkösdi Borünnep,
Halász-Napok, Borhét, Szüreti Felvonulás) még
élményt adóbbá, látványosabba téve ki kéne terjeszteni régiós szintre vagy még azon túlra is! De
téli programok szervezése is szerepel a terveim
között. Nagyobb lehetőséget kell biztosítani a
művelődésszervezőknek, és ehhez a feltételek
megteremtését is biztosítani kell.
Az Erzsébet Központtal szorosabb együttműködést kell kialakítani. A Nivegy-völgy településeivel a kapcsolatot még ésszerűbbé kell tenni
további közös rendezvények kialakításával,
melynek eredményeként valóságos szellemi régiós
központtá fejlődhetne Zánka.
Az önkormányzatoktól a közigazgatás átalakítása során sok feladat elkerült, azonban az adminisztrációs terhek jelentősen megnőttek, és mivel
közös körjegyzőségként kell működnünk mindenféleképpen szükségessé válna bizonyos szintű
létszámbővítés.
A település vezetése eddig is anyagilag támogatta a klubokat, egyesületeket. E klubok támogatását megnövelném, de meghatároznám hogy a
klubok olyan tevékenységeket és programokat
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szervezzenek, amelyek be tudnának kapcsolódni
a falu rendezvényeinek és közösségi programjainak sorába.
Ha röviden össze kellene foglalni egy mondatban az elkövetkező 5 év programjait, talán azt
mondhatnám, hogy azt a munkát szeretném folytatni amit az előző testületek sikeresen elkezdtek.
Tehát az alapok megvannak, van mire építkeznünk, és hogy milyen lesz a jövő Zánkája az rajtunk múlik és azon, hogy hogyan tudunk élni a
gondosan lerakott alapok adta lehetőségekkel.
Közösen kell törekednünk arra,hogy Zánka határozott karakterű kellemes és hangulatos nyugalmat
sugalló üdülő faluvá váljon, ahová vissza vágynak
az idelátogató turisták.
Az előző ciklusban a testület jól dolgozott, de
nincsen olyan munka, amit azonban nem lehetne még jobban végezni, és aki esetleg egy változást, nyitottságot, új szemléletet, közvetlenséget
szeretne, az, kérem szavazzon rám.
Tisztelettel:
Péringer Miklós

***

BŐHM TAMÁS
független képviselőjelölt

Kedves Zánkaiak!
Mindenekelőtt szeretném megköszönni a bemutatkozási lehetőséget a Zánkai Hírmondónak.
Böhm Tamás vagyok, 1968-ban születtem Pécsen. Szüleimmel együtt, tizenéves koromban
kerültem Zánkára. Itt ismerkedtem meg Kocsis
Szilviával és igazi nagy szerelem alakult ki közöttünk. Később az élet másfelé sodort bennünket, de
a véletlen folytán mindketten Tapolcára kerültünk.
2002-ben a sors ismét összeboronált minket, de
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nem találtuk a helyünket Tapolcán. 2006-ban viszszakerültünk Zánkára, és itt építkeztünk Szilviával, a Búzavirág utcában. 4 gyermekünk van, egy
lányunk, aki már családot alapított Tapolcán, egy
23 éves fiúnk Matyi, aki Budapesten a Műszaki
Egyetem pénzügyi szakán tanul, másik fiúnk Kornél 21 éves, ő Keszthelyen a Georgikon Egyetem
Környezetvédelmi szakán tanul, és van egy 10
éves fiúnk Marci, aki itt helyben a Bozzay Pál
Általános Iskola 4. osztályos tanulója.
Hosszú éveken keresztül egy budapesti székhelyű, olasz cég területi képviselőjeként dolgoztam
Győr-Moson-Sopron, Zala - és Veszprém megyékben. Mivel így egész nap úton voltam, kevés
idő jutott a családomra. 2 éve szerencsére sikerült
a DRV-nél elhelyezkednem, Szilvia pedig főállásban, egy turisztikai cég, a Programturizmus
Szerkesztőség munkatársa.
2012-től vállalkozóként a Faluház művelődésszervező feladatkörét is ellátjuk, így egyre
több embert sikerült megismernünk, új ismerősöket, barátokat szereznünk. Igazán megismertük
Zánkát, az itt élő embereket, és velük együtt a
gondjaikat, problémáikat. Hálás, és egyben nehéz
feladatra vállalkoztunk Szilviával együtt, de ketten, közösen, a falu támogatásával, óriási dolgokat
sikerült véghez vinnünk. Szabadidőnkben sem
tudunk nagyon elszakadni a Faluháztól. Mivel az
egyik hobbink a zenélés, ezért megalakítottuk a
Na-ná Együttest, színesítve a különböző rendezvényeket, programokat. Szép lassan létrejött a
Zánkai Színjátszó Kör is, amit nagy örömmel vezetünk.
Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy minél
színesebbé tegyük az itt élő emberek életét, próbálunk egy kis vidámságot és kultúrát csempészni a
szürke hétköznapokba. Energiánkat nem kímélve szervezzük Zánka kulturális életét, hogy
mindenki megtalálja a szórakozási lehetőséget.
Képviselői munkámat csak becsülettel és tisztességgel tudnám elképzelni, Zánka érdekeit szem
előtt tartva. Szeretném, ha Zánka mindenki
számára egy nyugodt, kellemes lakóhely, vonzó
Balaton-parti nyaralóhely lenne!
Tisztelettel:
Böhm Tamás Róbert
képviselőjelölt
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HORVÁTH LAJOS
független képviselőjelölt

Tisztelt Zánkaiak!
Három és fél évtizede élek Zánkán, 19. éve iskolaigazgatóként is lehetőségem van munkatársaimmal
tenni az ifjúságért, az egész faluért. Huszadik éve
szerkesztem a faluközösségért elkötelezett rovatvezetőkkel a Zánkai Hírmondót. Szervezője vagyok a
zánkai sakkéletnek, s nem kis büszkeségünkre két
hete a Magyar Sakkvilág Kupán másodszor is országos 3. helyezést értünk el. A Honismereti Körnek
egyszerű, aktív tagja vagyok, az önkormányzatunk
tavaly a Zánkai Települési Értéktár Bizottság vezetőjévé választott. Ez utóbbi megbízatásomból adódóan lehetőségem nyílt arra, hogy Zánka 850. évfordulós ünnepségeire szép kivitelű kiadvánnyal
lepjem meg a zánkai családokat és az üdülőtulajdonosokat. A szerkesztőtársaimmal elkészített Zánkai
Értéktár társadalmi munkában készült, sőt a kiadásához 1 millió Ft-ot nyertünk is pályázat útján az
önkormányzat részére. A kiadvány annyiban is
egyedinek mondható, hogy helyi erők készítették
mind a történeti, mind pedig a mai Zánkára vonatkozó részeket. Reméljük, a zánkai családok ugyanolyan szeretettel forgatják, mint ahogyan készítettük!
Az elmúlt négy éves önkormányzati ciklust
kiegyensúlyozottan jónak, eredményesnek tartom. Örömömre szolgált, hogy jelentős fejlesztéseket támogathattam:
1. Megépült a teljesen új orvosi rendelő, amelyet
nagyrészt pályázati pénzből finanszíroztunk.
2. Elkészült a strandi gyermekpancsoló és ezen
túlmenően is fejlesztettük a strandot, növelve
ezzel Zánka turisztikai vonzerejét.
3. Jegyzőségünk nyolc település közigazgatási
központjává vált és elkezdtük a rendőrségnek
és a falugondnokságnak is helyet biztosító új
hivatali épület építését, ezzel befejeződik
Zánka faluközpontjának kialakítása. (A könyvtár a hivatal tetőterébe történő áttelepítését néhány év múlva is elvégezhetjük.)
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4. Hosszú távra szólóan megoldottuk a Faluház
művelődésszervezésének személyi feltételeit,
megújítottuk eszközállományát, tetőzetére napelemeket telepítettünk. A Könyvtár és Tájház
tetőszerkezetét felújítottuk. A település köreit,
klubjait, egyesületeit anyagilag is támogattuk.
5. Az idősebb generáció iránti törődésünket az
egészségügyi és szociális ellátórendszerünk
magas színvonalú működtetésével, kulturális
rendezvényekkel, egyesületeik támogatásával
fejeztük ki.
6. Fejlesztettük az Óvoda-Bölcsőde és az Iskola
tárgyi feltételeit, az ovi új kazánnal, konyhai eszközökkel, napelemekkel, terasszal, játékokkal, árnyékolóval gyarapodott, míg az iskola – az állami
fenntartás és működtetés mellett is – önkormányzati hozzájárulással épített műfüves pályát, kerítést, járdát, s szülői segítséggel szépen parkosította udvarát. A tanulóifjúságot – általános iskolától
az egyetemig – beiskolázási támogatással, Bursa
Hungarica pályázat útján is segítettük.
7. Eredményként könyvelhettük el azt is, hogy a
volt tűzoltószertár helyén jól működő állatorvosi rendelőt alakítottunk ki, a temetőnket urnás
temetkezési helyekkel, parkolóval bővítettük.
Az előttünk álló feladatok közül kiemelkednek:
A. A polgármesteri hivatal kivitelezése, környezetének rendbetétele és az egész Iskola utca fásítása, parkosítása, járdával, padokkal való ellátása.
B. Terveinknek megfelelően a faluközpont után
a Rákóczi utcát is üdülőfaluhoz méltó színvonalon kellene kialakítani, az autójavító
műhelyt, „zöldfüggönnyel” elszeparálni.
C. A strandon további gyermekpancsoló építése, pályázati források bevonása esetén a kikötő
építése és horgászhelyek kialakítása.
D. Új lakóterület, telkek kialakítása a Villasoron, Alsó-Tusakos hasznosítása, utak javítása, közvilágítás korszerűsítése, közterületek
parkosítása.
E. Intézményhálózatunk biztonságos működtetése, egyesületeink, civil szervezeteink támogatása, eddigi eredményeink fenntartása.
F. A Községi Strand, a Gyógynövény-völgy és a
Hegyestű-Geológiai bemutatóhely turisztikai
vonzerejének céltudatos felhasználása a községi marketingben.
G. Az önkormányzat kommunikációjának erősítése a honlapunk megújításával, a Zánkai
Hírmondó digitalizálásával és a Zánka TV támogatásával. A lehető legjobb kapcsolat
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fenntartása társközségeinkkel, az Erzsébet
Központtal, Új Nemzedék Központtal, a velünk
együttműködő szervezetekkel.
Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy
velem együtt támogassák azokat a jelölteket is,
akik hasonlóképpen gondolkodnak Zánka jelenéről és jövőjéről!
Tisztelettel:

Horváth Lajos

***

PÉRINGER ANTAL
független képviselőjelölt

„Embernek születni véletlen,
Embernek maradni Választás”
1981 óta élek családommal Zánkán. 1992-től
egyéni vállalkozóként szőlő- és bortermeléssel,
értékesítéssel, valamint ügyviteli szolgáltatással,
könyveléssel foglalkozom. 20 éve a Képviselőtestület tagjaként veszek részt az Önkormányzati
munkában, a falu vezetésében, több civil szervezetnek, egyesületnek vagyok aktív tagja.
A képviselő testületi tagság számomra szolgálat. Személyes példamutatással kívánom ösztönözni megválasztott képviselőtársaimat a nyílt,
őszinte, önálló, széleskörű tájékozottságuknak
megfelelő vélemény nyilvánítására, felelős döntéshozatalra, melynek minden esetben a közösségünket, falunkat kell szolgálnia, az önös érdekeket
háttérbe szorítva. Csapatmunkára törekszem a
hitelesség, a demokrácia, a törvényesség, a nyilvánosság és az átláthatóság fenntartása mellett.
A Zánkán, és a környező településeken élők
elsősorban a szőlő- és bortermelésből, illetve a
balatoni turizmusból és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatásokból élnek. A vállalkozók jelentős
része is e tevékenységekre épül, ezért fontosnak
tartom olyan programok szervezését és támoga-
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tását, amelyek még több vendéget vonzanak
térségünkbe.
Támogatom:
a csónaktároló megépítését, közösségi horgászhelyek kialakítását a horgászturizmus fejlesztéséhez.
a strand folyamatos fejlesztését, vonzerejének
növelését
a kedvezményes telekértékesítés folytatását,
intézményeink (bölcsőde, óvoda, iskola) létszámának szinten tartása, növelése érdekében
a település út- és járdahálózatának felújítását, átszervezését
egy ún. „ipari terület” létrehozását, ahol a
vállalkozások székhelyet, telephelyet létesíthetnek, működtethetnek, ezzel növelve az
építmény-, iparűzési- és súlyadó bevételeket, a
munkahely teremtés lehetőségét.
A fentieken túl fontosnak tartom:
- a helyben működő vállalkozásokat mindenben támogassuk, a helyi rendezési terv és az
érvényben lévő építési szabályzatok őket is
szolgálják, segítsék, ne pedig akadályozzák (pl.
intézményeink karbantartási, felújítási munkálatainak kiadása)
- stabil pénzügyi helyzetünk birtokában segítsük
o a civil szervezeteket
o a szociálisan rászorulókat
o a gyermekeket nevelő, nehéz helyzetbe
került családokat
o az időseket
- folyamatos, korrekt kapcsolatot ápoljunk
o a történelmi egyházakkal
o a településünket körülvevő községekkel
o a működő gazdasági társaságokkal
o nyaraló tulajdonosokkal
o a Zánka- Újnemzedék Központtal, Erzsébet vagyonkezelő Kft.-vel
Tisztelt Választópolgárok, Zánkaiak!
Megköszönve eddigi bizalmukat, támogatásukat,
kérem, hogy továbbra is forduljanak hozzám
bizalommal észrevételeikkel, javaslataikkal, hogy
mindnyájunk megelégedésére szolgálhassam Zánkát.
Kérem, szavazzanak rám!
Tisztelettel

Péringer Antal
Képviselőjelölt
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STRÓBL GÁBOR
független képviselőjelölt

Kedves zánkaiak!
Tisztelt zánkai választópolgárok!
Stróbl Gábor vagyok, immár 15 éve zánkai
lakos. 1971-ben Nagykanizsán születtem. Dolgoztam terjesztésszervezőként Magyarország egyik
legnagyobb könyvterjesztő cégénél, voltam újságíró, irányítottam egy fotónagykereskedelmi céget.
Jelenleg egy saját tulajdonú reklámügynökséget
vezetek immár 16 éve, valamint az Új Széchenyi
Terv keretében projektkommunikátorként dolgozom. Emellett kilenc hektáron gazdálkodom. 12
éve vagyok a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. Két gyermek boldog és
büszke apukája vagyok. Párommal Kruczler Ágnessel közös elhatározás volt, hogy indulok az
idei képviselőtestületi választáson.
Úgy gondolom, hogy a tornaterem megépítése, az orvosi rendelő korszerűsítése, a gyermekpancsoló létrehozása és a most elkezdett
polgármesteri hivatal minden zánkait büszkévé
tehet. Az elmúlt pár év alatt viszont úgy érzem,
hogy a falu egyik kitörési pontja a turizmus egy
kicsit háttérbe szorult. Éppen ezért programom
középpontjában a gyermekek, a zánkai turisztikai fejlesztések, a helyi vállalkozók és őstermelők segítése valamint jól működő közösségi
terek létrehozása áll.
1. Első és talán legfontosabb, legsürgősebb tennivaló a település életében: egy gyalogátkelőhely a Rákóczi úton az orvosi rendelő közelében, melynek természetesen folytatása a több
mint 10 éve ígért Iskola utcai járda. Mindennél
fontosabb gyermekeink biztonsága.
2. Szorgalmaznám a kútkertek hasznosítását,
iskolai tankert céljára. Az ott megtermelt zöldséget, gyümölcsöt pedig az óvoda konyhán lehetne felhasználni.
3. Szükségesnek tartom egy vállalkozói kerekasztal létrehozását, mert a település komfortérzetének megtartása – esetleg bővítése – érde-
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kében szükség van a vállalkozók észrevételeire,
ötleteire.
4. Nagyon fontosnak tartom egy turisztikai bizottság létrehozását, Zánka turisztikai céljainak kitűzését és az ezirányú fejlesztések finanszírozását.
5. Szorgalmaznám a 71-es főút melletti szemétlerakó megszüntetését, és az út mindkét oldalának rendbetételét.
6. Fenn kívánom tartani a jelenlegi szociális juttatásokat mind a nyugdíjasok, mind a rászorulók felé. Kiemelt figyelmet fordítanék az egyedülállókra, valamint a gyermeküket egyedül
nevelő szülőkre.
7. Helyi vállalkozók támogatása: helyi munkáknál előny biztosítása, piacra jutás és piacszerzés segítése, a helyi üzletek forgalmának növelése, pályázatfigyelés, segítség pályázatírásban,
jogi segítség. A helyi vállalkozók bekapcsolása
a falu marketingjébe, segítségnyújtás az interneten történő megjelenésben.
8. Jobban kihasználnám a zánkai strand adottságait, több programmal, együttműködve a
strandi vállalkozókkal.
9. Sokkal jobb kapcsolatot alakítanék ki a környező településekkel és kezdeményeznék egy
nivegy-völgyi összefogást, mind marketing,
mind fejlesztések terén.
10. Sokkal jobban bevonnám a falu életébe a nyaralótulajdonosokat és a velük való párbeszédet új alapokra helyezném.
Az Új Széchenyi Terven belül közel 50 önkormányzatnak dolgoztam, dolgozom, ugyan- ennyi
polgármesterrel tárgyaltam az elmúlt időszakban.
Sokat tanultam, sok olyan dolgot láttam, tapasztaltam melyet hasznosítani lehetne Zánkán is. Több
projektcégnek dolgozom, amelyek sok százmillió
forintot nyertek pályázaton az említett településeknek. Ezeket a kapcsolataimat is a falu javára
kívánom fordítani.
Ezt a tervezetet az együttgondolkodás alapjának szánom. Nyitott vagyok bármilyen elképzelésre, mely előreviheti Zánkát, mely szolgálja az
itt élők, kényelmét, biztonságát és növelheti komfortérzetét.
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel.
Kérem, támogassanak szavazataikkal!
Stróbl Gábor
06 / 70 276-8008
8251 Zánka Glóbusz utca 20.
strobl@enternet.hu
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TÖRÖK GYULÁNÉ
független képviselőjelölt

Tisztelt zánkai választópolgárok!
Török Gyuláné / Szücs Éva / Zánkán élő lakos
vagyok. A 2014. október 12-én tartandó helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán független jelöltként kívánok
indulni, mint önkormányzati képviselőjelölt.
1957. június 10-én születtem Tapolcán. Édesanyám Szücs Mihályné és édesapám Szücs Mihály harmadik gyermekeként. Testvéreim István /
meghalt 1975/, Imre Veszprémben él. Házasságban 37 évig éltem, férjem 2013. december 28-án
meghalt. Három fiam Bálint /36/, Balázs /35/,
Gyula /31/. Fiaim már mind hárman családot alapítottak. Van 6 unokám: Barbara /12/, Tamás /10/,
Dániel /9/, Bence /7/, az ikrek, Gyula és Gergő 6
évesek.
Győri Egyetem Postaüzemi szakán, levelező
tagozaton szereztem posta üzemmérnöki végzettséget. 57 éve élek Zánkán, sokáig itt is dolgoztam a helyi postát vezettem. A diploma megszerzése után, helyettesítettem, több nagy postán.
1992 évtől napjainkig Tapolca 1 posta vezetőjeként dolgozom. A körzetemben további 35 posta
tartozik. Jelenleg 157 dolgozó munkáltatója vagyok.
2010-2014 években Zánka falu képviselője
voltam, ezen belül az ügyviteli bizottság elnöke.
Ebben a négy évben próbáltam úgy dolgozni,
hogy mindig Zánkát, és a Zánkán élők érdekeit
képviseljem, kulturált hangnemben, megegyezést
kereső hozzáállás és a problémák megoldására
való törekvés, nem annak hátráltatása volt a célom. Továbbá a jogszabályok és a törvények maradéktalan betartása.
A jó együttműködésnek köszönhetően a falu
képe szépen alakult az elmúlt években. Megszépült az orvosi rendelő, játszótereket alakítot-
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tunk ki, a strandon megépült a gyermekpancsoló. A temető megújult, a kor temetkezési szokásainak lehetőségét is megteremtettük. Megépült az
iskolánál a műfüves pálya, elkezdődött az új körjegyzőség, rendőrség épületének építése. Megújult
a Könyvtár tetőzete, és a Tájház tetőzete, továbbá a tájháznál egyéb állag megóvási munkálatokat
végeztettünk el. Fűtéskorszerűsítést végeztünk
intézményeinknél. Gond nélkül üzemeltettük
intézményeinket, civil szervezeteinket. Falunkban óvoda, iskola, bölcsőde, orvosi rendelő, posta,
vasútállomás, gyógyszertár, körjegyzőség, könyvtár, tájház, művelődési központ, Zánka Tv, helyi
hírlap, strand továbbá 10 civil szervezet üzemel
kiváló színvonalon.
Megválasztásom esetén kezdeményezni fogom
vagy támogatom az alábbiakat:
1. A jelenleg meglévő létesítmények üzemeltetése, fenntartása.
2. A meglévő civil szervezetek támogatása.
3. Iskola kerítésének megépítése.
4. Helyi piac létre hozása Zánkán, az ABC parkolója mellett.
5. Játszóterek tovább bővítés különös tekintettel
a díszkút mellettire.
6. Lehetősség szerint a temető körbe kerítése a
vadkárok, megelőzése céljából.
7. Jegyzőség épületének befejezése.
8. További utak javítása, portalanítása.
9. Sportpálya mellé öltöző létesítése, továbbá
fásítás, és tereprendezés a pálya környékén.
10. 2015 évben Zánka sport életének megújításában való közreműködés, ezen belül nagyon
támogatom a labdarúgó szakosztály újjáalakítását és a 2015 éves bajnokságban való újból
indítását.
11. „ Tiszta udvar, rendes ház „ mozgalom indítása.
12. Támogatok minden olyan kezdeményezést
mely a falu közbiztonságának fejlesztésére
utal.
13. Minden olyan pályázatot támogatni fogok,
mely a falu képének egységesítésére, a falu
központ szépítésére, a turizmus fejlesztésére
irányul.
Úgy érzem jelenlegi munkám során szerzett
személyes tapasztalatokkal gazdagodva, illetve a
korombeliek nehézségeit ismerve, mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály érdekeit méltón
tudnám képviselni.
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Amennyiben továbbiakban is megtisztelnek,
bizalmukkal igyekszem mindent megtenni, hogy
Zánka éljen meglévő lehetőségeivel, fejlődjön
minden téren, s semmiben se maradjon el a környező településektől a régió többi részétől.
Ehhez kérem, és ezúton megköszönöm, megtisztelő bizalmukat, támogatásukat és rám leadandó
szavazatukat.
Üdvözlettel:
Török Gyuláné
Zánka, Fő utca 19
***

VARGA ZOLTÁN
független képviselőjelölt

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Zánkai Választópolgárok!
Először is szeretném megköszönni, hogy 4 évvel
ezelőtt a szavazatukkal megválasztottak a képviselőtestület tagjának, majd a képviselőtársaimnak,
hogy alpolgármesterré választottak. Az elmúlt
időszakban jelentős változások történtek a településünkön, melyen időközben a Balatonfüredi járáson belül 8 községet összefogó jegyzőség jött
létre. A legfontosabb feladatunknak tekintettük a
bevételeink növelését, az intézményeink- jegyzőség, iskola, óvoda, bölcsőde, orvosi rendelő, faluház, könyvtár, falugondnokság – valamint a strandunk megfelelő szintű működtetését.
A fejlesztési elképzeléseinket alapos előkészítés, és napi szinten történő ellenőrzés mellett valósítottuk meg. Hosszas szakmai és széleskörű lakossági egyeztetés után fogadtuk el a Rákóczi út
korszerűsítésének megvalósításához szükséges
tanulmánytervet. A korszerűsített orvosi rendelő, könyvtár mellett, a temetőben urnás temetés
lehetőségét biztosító sírhelyek épültek, mellyel
egy időben bővítettük a parkolási lehetőséget és az
odavezető gyalogutat. A faluház, óvoda tetejére
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85 százalékos állami támogatással telepített napelemek beruházása két év múlva megtérül és onnét kezdve döntően ezzel a megújuló energiaforrással biztosítható a két intézmény villamos energia ellátása, és egyben jó referencia lehet a további hasonló fejlesztésekhez. A Tagyon-hegyre
vezető hegyi út legkritikusabb szakaszának megépítése megfelelő időben történt, így az a rendkívüli esős időjárás idején is biztosította szüret idején az ültetvények jó megközelíthetőségét. Szerettük volna tovább építeni az épülő polgármesteri
hivatal alapjából kikerülő murvás talajjal, de annak a magas agyagtartalma miatt erre nem nyílt
lehetőség. A vérkúti úton a megsüllyedt útszakaszok javításával az iskola mögötti új lakónegyed útjainak a megépítésével tovább javult a közlekedési lehetőségünk. Az iskola udvarán megvalósított felvonuló tér burkolat, kerítés megépítése
mellett az éjszakai világítással ellátott műfüves
foci pálya, terveink szerint egy 60 főt befogadó
lelátóval új lendületet adhat újból egy helyi focicsapat megalakulására.
A strandon történt fejlesztések – pancsoló, új
külső zuhanyozók, új gyerekeknek készült játszóterek, ingyenes parkoló bővítése – mind hozzájárultak ahhoz, hogy a látogatottság és ezzel együtt
a bevétel is nőtt, főleg 2013-ban a kedvező időjárás miatt.
Azért fogalmazok többes számban mivel ebben
a választási ciklusban a képviselőtestület tagjai a
nyílt és a zárt üléseken is a szükséges konstruktív
vitákat lefolytatva, kevés határozatot leszámítva
egyöntetűen döntöttek. Jó volt részt venni egy
ilyen testületben, ahol a a feladat megoldása és
nem a szembenállás volt az elsőrendű cél. Véleményem szerint Zánka állandó és üdülő lakossága
is érzékelte a jó együttműködést és talán ezért is
volt béke és nyugalom a falunkban, ez párosulva a
jegyzőségen, faluházban dolgozók jó munkájával
a civil szervezetek aktív működésével hangulatos
közösségi rendezvényeken vehettünk részt az elmúlt években.
A következő 5 év nagyon fontos lesz Zánka
életében, meg kell erősíteni a regionális központi
szerepét, az intézményeinek magas szintű működtetése mellett, el kell dönteni az új arculatát, egy
jól előkészített településszerkezeti terv elkészítésével. A helyes célok tudatos kiválasztása után
ennek kell alárendelni a új faluközpont kialakítását, a Rákóczi úton történő kivitelezéseket megvalósítani. A lakosság foglalkoztatásának előse-
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gítésére tárgyalásokat kell folytatni a régi Úttörőváros helyén működő szervezetekkel, az Erdért
üdülő helyén fejlesztéseket megvalósító tulajdonossal, új gazdasági övezetet kell kijelölni, melynek segítségével szolgáltatásokat végző vállalkozások letelepítésére nyílna lehetőség.
Gondoskodni kell a régi faluközpont vonzóvá
tételével – többször kezdeményeztük már a felső
bolt előtti tér kialakítását, de eddig még megnyugtató megoldást nem találtunk, lehet, hogy merészebben kell hozzányúlni a megváltoztatásához,
esetleg a buszmegállót áttenni a régi iskola előtti
térre. A tájház, kútkert, hídmérleg melletti tér esetében is van még teendő. Reméljük, a temető bővítéséhez sikerül megszereznünk a magyar állam
kezelésében lévő területet.
A szép környezetben épülő új polgármesteri
hivatalt kívül és belül egyaránt úgy kell kialakítani
a jövő nyári beköltözésre, hogy a tisztelt ügyfelek
és az ott dolgozók is jól érezzék magukat, a sokszor sok gonddal járó ügyeik, munkájuk végzése
közben.
A Rákóczi úton az úttest állami kezelésben
van, melynek a felújítására ígéretet kaptunk, a
Nagyvázsonytól végzett felújítás Zánkán keresztül
itt folytatódik reményeink szerint az állomásig. A
járda és kapubejárók elkészítéséhez a tanulmány
tervek rendelkezésre állnak, remélhetően az út
megépítése után pályázati lehetőséget kihasználva
megvalósíthatnánk régi vágyunkat, hogy teljes
hosszban korszerű megvilágítással méltó lenne az
új Zánkához.
A kiváló adottságokkal rendelkező strandunk
további fejlesztésének lehetősége és másik pancsoló és egy a horgászok által is használható kőmóló megépítése a Balatonszepezd felé eső területen. Ez egyben lehetőséget jelentene csónakok,
kisebb vitorlások kikötésére is, itt is reménykedhetünk pályázati kiírásokban.
Az előzetes tervnek megfelelően egy új lakóterület átadását kell megvalósítani a Villasor utca
déli részén. Napirenden kell tartani az AlsóTusakos dűlő fejlesztésbe való bevonását.
A képviselőtestületnek a lakosság felé történő
kommunikációjának javítására nagy lehetőséget
biztosít a megújult zánkai honlap, remélem minél többen segítenek tartalommal feltölteni és
hasznos hozzászólásaikat is bátran közzé teszik.

A most megválasztásra kerülő képviselőknek,
polgármesternek sok feladatot kell megoldania a
következő 5 évben amely csak a lakosság támogató együttműködésével lehetséges. Azzal hogy jelöltségemhez kértem a támogatást, vállaltam, hogy
újból megmérettetem magam a szavazás során. A
tudásom legjavát adva szívesen dolgoznék továbbra is a testületben bízva abban, hogy a Zánkán folyó fejlesztéseket magam is elősegíthetem.
Tisztelettel:
Varga Zoltán
okleveles kertészmérnök,
vállalatgazdasági szakmérnök
***

KÖZLEMÉNY
A választási eljárásról szóló 2013 évi XXXVI.
törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán önkormányzati képviselők választásán a választási
irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási
eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2014. október
12. napjára kitűzött választásán a szavazókör
címe: Művelődési Ház Zánka, Rákóczi u. 32.
Ugyanezen szavazókörben élhetnek választójogukkal az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok.
A települési nemzetiségi képviselők megválasztásához kijelölt nemzetiségi szavazókör
címe: Zánkai Óvoda Zánka Iskola u. 4.
Szavazni csak személyesen lehet.
A szavazáshoz hozzák magukkal személyazonosságuk és lakcímük, vagy személyi
azonosítójuk igazolására alkalmas érvényes
igazolványaikat.
A szavazás reggel 6 órakor kezdődik és 19
óráig tart.
Zánka, 2014. szeptember 29.
Lukács Ágnes

jegyző, HVI vezetője

