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Az elmúlt 5 év beruházásai, fejlesztései
2014
- Helyi hő és villamos-energiaigény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal (Óvoda-Bölcsödénél és Művelődési Háznál)
15.817 e/Ft
- Faluház tetőszerkezetének megerősítése, felújítása
472 e/Ft
- Új hivatal építésének megkezdése, parkosítással,
kiviteli tervekkel
21.717 e/Ft
(Hivatal építéséhez elnyert pályázati támogatás
20 millió Ft)
- Temetőben urnás temetkezési hely kialakítása
1.024 e/Ft
- Óvoda-bölcsöde terasz felújítás, napvitorla kiépítése és korlátrendszer készítésével
6.418 e/Ft
- Óvoda-bölcsöde villámvédelem kiépítése
1.777 e/Ft
- Óvoda-bölcsöde játszóterére játékok telepítése
4.197 e/Ft
- Általános iskola kerítés kialakítása
1.525 e/Ft
- Térburkolási munkák: általános iskola járda
készítés és sorakozó tér kialakítás
1.506 e/Ft
- Általános iskola műfüves labdarúgópálya építése
kerítéssel
16.211 e/Ft
- Települési rendezési terv módosítások
2.108 e/Ft
- Útépítések, felújítások, aszfaltozási munkák
(Naplemente, Búzavirág, Vérkúti,
Ifjúsági útra kifutó közök)
17.365 e/Ft
2015
- Hivatal építése
77.605 e/Ft
- Hivatalhoz bútorok beszerzése
6.533 e/Ft
- Hegyalja utca csapadékvíz elvezetéséhez
184 e/Ft
- Strand területén tereprendezés füvesítéssel, térburkolat felújítás, főbejárat kapukerítés cseréjével, térfigyelő kamerák bővítésével, kerékpár
megőrző kialakításával, WIFI és kamerarendszer
felújítása
3.204 e/Ft
- Faluház udvarának burkolása (külső, belső)
4.158 e/Ft
- Rendezési terv módosítás (Erzsébet tábor,
egyéb rendezési terv,
Erzsébet tábor átutalta)
2.159 e/Ft
2016
- Iskola utca parkoló építési tervek

660.400 Ft

- Iskola utca járda építési tervek
635.000 Ft
- Rákóczi út egy szakaszának aszfaltozása
2.466.214 Ft
- Iskola utca mellett bormúzeum körbekerítése
827.000 Ft
- Csapadékvíz elvezetési projekt
2.438.972 Ft
- Strandi tevékenységen végrehajtott beruházások
(2 db vízi bejáró, beléptető rendszer kiépítése,
vizes blokk felújítása, főbejárat felújítása, WIFI
és kamerarendszer bővítése, felújítása)
16.068.818 Ft
- Tájház felújítási munkák (alap megerősítés, tető felújítás)
4.689.699 Ft
- Faluház parketta felújítás
392.000 Ft
- Rendezési terv módosítás (Erzsébet
tábor, egyéb rendezési terv,
Erzsébet tábor átutalta)
1.117.600 Ft
- Rózsakert kertészeti terv
100.000 Ft
- Temető Kálvária kialakítás
527.000 Ft
- Telek vásárlás
475.200
- Számítógépes informatikai rendszer kiépítése
379.603 Ft
- Óvoda-Bölcsőde parkettázás, szennyvíz bekötési
rendszer felújítása, kerítés cseréje
3.775.682
- Iskola utca útfelújítás
18.482.435 Ft
- Közös hivatal parkoló
3.272.740
- Iskola utcai járda
21.566.615 Ft
- Orvos szolgálati lakás felújítás
3.729.117 Ft
2017
- Településszerkezeti terv és építési szabályzat
felülvizsgálata
1.300.000 Ft
- Szolgálati lakás tetőfelújítás
2.637.047 Ft
- 71-es járda tervezési díj
800.000 Ft
- Forgalom technikai terv
300.000 Ft
- Strandi beléptető rendszer bővítése 1.817.828 Ft

- Strandi gyermek animációs tér
kialakítása tervezési díj
l.990.000 Ft
- Strandi gyermek animációs tér kialakítása:
kivitelezés
2.994.923 Ft
- Faluházba hangosító pult
252.300 Ft
- Szabadtéri szinpad látványtervei
strandon kívül
150.000 Ft
- Temető keresztút kivitelezése 1.652.000 Ft
- Temető harangláb felújítás
200.000 Ft
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- Búzavirág utcai telekvásárlás
1.043.908
- Zánka község teljes digitális
térkép vásárlás
633.985 Ft
- Óvoda kerítésrendszer végszámla 441.850 Ft
- Településszerkezeti terv és építési szabályzat
felülvizsgálata
500.000 Ft
- Települési arculati kézikönyv
- Útburkolat felújítások

850.000 Ft
2.998.185 Ft

2018
- Településszerkezeti terv és építési szabályzat
3.750.000 Ft
- Utcatáblák kihelyezése
3.587.900 Ft
- Búzavirág utca csapadékvíz elvezetés
2.864.941 Ft
- Temető kerítés
2.500.000 Ft
- Strandi gyermek animációs tér építése
60.347.979 Ft
- Sörpad-garnitúrák
181.024 Ft
- Napsugár tér, Nádas utca: murvás parkoló
3.345.300 Ft
- Értékmegőrző szekrény strand
114.200 Ft
- Babahinta strandra
154.650 Ft
- Közös hivatal beléptető rendszer
190.000 Ft
- Közös hivatal klíma berendezés
1.153.575 Ft
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- Számítógép
229.000 Ft
- Faluház raktárfelújítás
1.342.850 Ft
- Útburkolat felújítások, Ifjúság út 13.999.680 Ft
- Útburkolat felújítások, Ifjúság u. köz 1.785.565
- Hegyalja u. csapadékvíz elvezetése 5.901.000 Ft
- Strand parkoló felújítás
2.286.000 Ft
- Temető kerítésépítés
2.500.000 Ft
- Búzavirág u. csapadékvízelvezetés 13.000.000 Ft
2019
- Hegyestű hegyi út felújítása
- Rákóczi út rekonstrukció
- Óvoda konyha felújítás
- BAFIT támogatás
- Szociális szolgáltatás gépkocsi
- Okályi Iván szobor
Összesen

14.400.000 Ft
144.000.000 Ft
27.000.000 Ft
1.500.000 Ft
3.400.000 Ft
1.300.000 Ft
589.610.000 Ft

Pályázott, és eddig elnyert összegek 250 mFt,
folyamatban lévő pályázatok 70 mFt.

Filep Miklós
polgármester

***
Gratulálunk!
Filep Miklós polgármester, a Balatonfüredi többcélú Társulás elnöke a Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetésben részesült Áder Jánostól, Magyarország köztársasági elnökétől. Az
elismerést Kontrát Károly belügyminiszter-helyettes adta át a Belügyminisztériumban az augusztus
20-a alkalmából rendezett ünnepségen. Zánka polgármestere a községért végzett negyedszázados
településfejlesztési munkáért, valamint a térség fejlesztését szolgáló társadalmi szerepvállalás
elismeréseként vehette át a kitüntetést.
Filep Miklós negyedszázados polgármestersége idején megújult a település. Új faluközpont
jött létre az iskola felújított és tornatermi szárnyával, új polgármesteri hivatallal, postával,
felújított óvodával-bölcsödével, miközben megújult a község strandja, úthálózatának jelentős része
és a temető is. Vezetésével megvalósult a település szinte teljes szennyvíz-hálózatának kiépítése.
Zánka intézményei, polgári egyesületei biztonságosan, színvonalasan működnek, továbbá pezsgő
kulturális életéről híres a település.
A kitüntetéshez az olvasóink nevében is gratulálunk!
- szerk. -
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FILEP MIKLÓS
független polgármester jelölt

Tisztelt Zánkai Választópolgárok!
A Zánkai Hírmondó adta lehetőséggel élve, immár 7. választási ciklusra
készülve, és műszaki ember lévén – tárgyszerűen, sallangmentesen összegzem az
eltelt negyed évszázad megvalósult fejlesztéseit, a megoldandó feladatokat, és
bár a Zánkán eltöltött közel 4 évtized alatt nyilván mindenki ismeri életutamat,
főbb életrajzi adataimat ismertetem.
Bemutatkozásom fő fejezetei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Önéletrajz
25 év alatt megvalósult főbb fejlesztések
Jelenleg benyújtott, és befogadott, elbírálás alatt lévő pályázataink
Fejlesztési javaslatok
Anyagi lehetőségeink, Zánka jelenlegi kondíciója
Zánka állandó lakosság, üdülőtulajdonosok együttműködése
Intézményeink, egyesületeink
Erzsébet tábor, település kapcsolata
Választások, a választáson indulók

ÖNÉLETRAJZ
Személyes adatok:
Születési hely, idő: Salgótarján, 1954.07.29.
Lakcím: 8251 Zánka Füredi út 11.
Családi állapotom nős, feleségem Filepné Rajczi Éva vízépítő mérnök
Gyermekeim: Balázs ügyvéd, felesége Réka logisztikai szakember
Attila vizépítő mérnök, felesége Julcsi könyvtáros tanító
Unokák: Lili, Sára, Áron, Botond, Lujza
A térségben közel 40 éven keresztül, a Dunántúli Regionális Vízmű Észak Balatoni területén töltöttem
be különböző mérnöki, irányítói beosztásokat. Nyugdíjba menetelemig a Balaton É-i part fenntartási
tevékenységét irányítottam.
Polgármesteri Társadalmi megbizatásomhoz kapcsolódva, Balaton Fejlesztési Tanács, és a Veszprém
Megyei Területfejlesztési Tanács munkájában vettem részt. 20 éve a Balatonfüredi járás polgármesterei
által alapított 22 települést összefogó társulás vezetői teendőit látom el, jó munkakapcsolatot kialakítva a
térség polgármestereivel.
2018-ban, mintegy erőfelmérésként, elvégeztem a Soproni Egyetem Vadgazdálkodási szakmérnöki
szakát.
Köztársasági Elnök Úr 2019-ben a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesített.
2. 25 év (6 ciklus) társadalmi megbízatású polgármestereként a településen az alábbi főbb beruházások
megvalósításában vettem részt.
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a község 97 %-os csatornázottsága, teljes vízellátás, gázellátás, kábel tv
a strand rekonstrukciója, új öltözők, járda, közvilágítás, szabadtéri színpad, gyermekpancsoló
új faluközpont-faluház felújítása
orvosi rendelő rekonstrukciója
focipálya
óvoda, bölcsőde rekonstrukciója
iskola felújítás, bővítés, tornaterem, műfüves pálya
faluközpont parkosítás, út, járda építése
új polgármesteri hivatal építése
új posta
ravatalozó, temető rekonstrukció, bővítés
Szekeres Károly emlékház (tájháznál)
új lakótelep kialakítása, előközművesítése, parkosítása (Búzavirág utca)
a falu több pontján aszfaltozás, csapadékvíz elvezetés

Szakrális emlékek, köztéri szobrok: Orbán kereszt
Ravatalozó homlokzati kerámia
Kálvária, Mindenki keresztje
Strand szobor
Millenniumi emlékmű
Dr. Okályi Iván kertészmérnök emlékmű
Bozzay Iskolában lévő művészeti alkotások
3.
A Zánkai Hírmondó ezen száma az eltelt választási ciklus fejlesztéseit, támogatásait részletezi. Ezt
külön nem ismertetem.
A 25 év rendkívüli eredményének tartom az új településközpont kiépítését, amelyről több felvétel látható
az újság jelenlegi számában. Zánkán gyakorlatilag egy teljesen új, műszakilag és funkcionálisan is egy
megtervezett településcentrum kialakítása történt meg.
4.

Fejlesztési javaslatok, (melyeket pályázati források biztosításával tervezek megvalósítani)

- Zánka strand Ny-i határában építendő hajó kikötő
100 mft.
- Partvonal rehabilitációs terv és a rendezési terv szerinti
parti sétány megvalósítása, Zánkazen alatti területen, kisajátítással együtt
60 mft.
- Szekeres Károly Munkácsy díjas keramikus művész hagyatékának kiállító háza
70 mft.
- Balatoni Bringakörút Zánka Balatonszepezdi szakaszának megvalósítása
300 mft.
(állami beruházás)
- Zánka, Rákóczi utca zöldterület rekonstrukció folytatása
300 mft.
- Zánka strandfürdő, partvédőmű teljes rekonstrukciója, tereprendezés, mederkotrás
300 mft.
- Belterületi utak felújítása
250 mft.
- Temető bővítése az NFA-tól térítésmentesen átveendő területen
20 mft.
- Strandi parkoló szabályozása, új parkolási lehetőség kialakítása a szabályozási terv szerint
- Megvizsgálandó a volt MÁV üdülő esetleges önkormányzati tulajdonba való vétele
Fejlesztési javaslataim közül legfontosabbaknak a belterületi utak felújítását, és a strandi partvédőmű,
mederkotrás megvalósítását tartom. Fel kell gyorsítani a kerékpárút végleges nyomvonalának
megvalósítását, ehhez az állami források megszerzését mennél előbb biztosítani kell.
A tervezett fejlesztések jelentős része csak pályázati források segítségével valósulhat meg.
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Anyagi lehetőségeink, kondícióink

5.

Az eltelt 25 év jelentős eredményének tartom, hogy Zánka rendkívül értékes, beépíthető, belterületi
ingatlanvagyonát megőriztük.
Részletezve:
-

Vízparthoz közeli telkek 4 db (Vérkúti u. 2 db, Mandula u. 2 db)
Tusakosi terület 14 ha
Hivatal alatti sportterület 3,5 ha
ABC-től Ny-ra lévő terület 6,5 ha

Utóbbinál folyamatban van a telkek kialakítása, amelyekből első ütemben a Villasori útra nyíló 14 telek
kialakítása történik meg, várhatóan november végére a munkarészek elkészülnek. Ott kedvezményes
telkeket fogunk kialakítani, ahol a helyben lakó fiataloknak, és a Zánkán véglegesen letelepedni
szándékozóknak fogunk– az állami juttatások igénybevételi lehetőségét biztosítandó – kedvezményes
telkeket kialakítani. Ez ebben az évben megtörténik.
Önkormányzatunknak hitele nincs, a falu valamennyi egységének működése biztosított. Év végére
várhatóan 180 mft. megtakarításunk lesz.
6.

Állandó lakosság, üdülőtulajdonosok együttműködése

Rendkívül hasznos a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének újjászerveződése. Az Elnökséggel, és legutóbbi
közgyűlésükön az együttműködés, a megbeszélések konstruktívak, a közös probléma megoldását célozták.
Erre a jövőben is törekszem, mint ahogy azt tettük az eddigiekben is.
Kerékpárút nyomvonal áthelyezése, szabadtéri színpad zavarásmentes működtetése, partvonal
rehabilitációs terv igényeknek megfelelő módosítási javaslatok, megvalósíthatatlan kikötők, strand
kijelölésének megszüntetése.
7.

Intézményeink, egyesületeink

Valamennyi intézményünk, civil szervezetünk működtetése, támogatása a jövőben is zavartalan lesz.
Működésüket jónak tartom. Munkaerő gondjaink az országos helyzethez hasonlóan vannak, ezeket
megfelelő bérezéssel, a letelepítést segítő kedvezményes telkek, építési támogatás biztosításával segíteni
kell. A régi polgármesteri hivatal felújítása, és ott önkormányzati bérlakások kialakítása helyett, ezt a
támogatási formát kedvezőbbnek és véglegesnek gondolom a régi Önkormányzati Hivatal felújításával
szemben. Korszerűtlen, átépítése műszaki állapota miatt ésszerűtlen, gazdaságosan nem megoldható.
Továbbra is támogatom a Bozzay iskola Zánkai Német Kisebbségi Önkormányzat kezelésébe való vételét.
Ehhez alapvető változásokat kell elérni a Kisebbségi Önkormányzat működésében ,tényleges nemzetiségi
életet, testvértelepülési kapcsolattartást, aktív, rendszeres programokat kell szervezni.
8.
Az Erzsébet táborral, felújítása után a rendszeres kapcsolattartást, együttműködést folytatni kell. Az
intézmény zárt szigorú működését figyelembe vevő együttműködést kell kialakítani.
9.

Választások, a választáson indulók

Az eltelt hat választási ciklusban korrekt, békés, együttműködő kapcsolatra törekedtem valamennyi
képviselővel az eddigiekben, és teszem ezt a jövőben is.
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- Választások után, Varga Zoltán alpolgármesterrel, az eddigiekhez hasonló jó együttműködést kívánok
tovább folytatni.
- Böhm Tamás a kulturális élet, klubok szervezését kiválóan szervezte, irányította, és úgy gondolom, ezt az
aktivitást, szervező munkát az eddigiekhez hasonlóan folytatja.
- Péringer Antal ügyrendi bizottság elnökeként lelkiismeretes munkát végzett, emellett lakossági
kapcsolattartása kiváló volt. Mindenképpen számítok a munkájára.
- Horváth Lajos rendkívül harcosan képviselte intézményét, közéleti munkája (Zánkai Hírmondó,
Honismereti kör, kiadványaink megalkotása, Értéktár, Zánka Gyökerei, rendezvények szervezése)
kiemelkedő.
Az újonnan indulók:
- Dr. Oláh Kálmán eddigi ittléte alatt végleges letelepedési szándékát, szakmai, emberi alkalmasságát, a
közösségért való elkötelezettségét biztosította.
- Nagy Pálné Margit a Nyugdíjas Klub vezetését kiválóan látja el, több civil szervezet munkájában részt
vesz. Rendkívül aktív ember.
- ifj. Török Gyula a sportéletben meghatározó egyéniség, munkája révén az egész faluval napi rendszeres
kapcsolattartó, nagycsaládos fiatalember.
Természetesen minden további megválasztásra kerülő indulóval együttműködve kívánom a testületi
munkát folytatni.
A Zánkai Üdülőgazdák Egyesülete alapszabályának megfelelően nem indít, és nem támogat jelölteket.
Munkájukra a Testület munkájában való részvételükre SZMSZ-ünk szerint is alapvetően számítok,
véleményüket, javaslataikat a lehetőségek kihasználásával maximálisan figyelembe kívánom venni. Az
üdülőgazdák nyári fórumát rendszeressé tesszük.
Bizottságok munkájában számítok:
- Szabó Péterre a felső bolt üzemeltetőjére, aki a helyi ellátás tekintetében tud hasznos tanácsokat adni.
Emellett, mint civil szervezetek tagja, aktív közéleti ember.
- Gaál Tibor Lászlóné Zsuzsa a nemrégiben megalakult Civileket összefogó Egyesület elnökeként, azokat
összefogva naprakész információkkal segítheti a testület munkáját.
- Marosszékyné Csósza Mária több évtizedes aktív közéleti újságalapítói, írói munkája, Közéleti klub, Nők
klubja, Életmód klub, kiállítások, rendezvények szervezése, rendkívüli, töretlen aktivitása mindenképpen
alkalmassá teszi bizottságban való részvételre.
Nyilván, fentiek a választások végeredménye után véglegesíthetők.
Összességében a fentiekben leírtak alapján:
Zánka biztonságos, nyugodt működését, fejlesztését, anyagi biztonságát szeretném továbbiakban is
biztosítani. A működést konfliktusmentesen, minden, a faluban megfogalmazódó véleményt figyelembe
véve, kívánom folytatni. Ehhez kérem támogatásukat, valamint teljes részvételüket a választásokon. Erre
ötévenként van lehetőségünk, kérem és bíztatom valamennyi választásra jogosultat a szavazáson való
részvételre.
Tisztelettel:
Zánka, 2019.09.20.

Filep Miklós
polgármester jelölt
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PÉRINGER MIKLÓS
független polgármester jelölt

Tisztelt Zánkai Lakosok, Választó Polgárok!
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzak, főleg azok kedvéért, akik még nem
ismernének, gondolok itt főként az üdülőtulajdonosokra.
1957 októberében születtem, általános iskolát szülőfalumban Balatoncsicsón
végeztem, majd Győrben érettségiztem a Bencés Gimnáziumban. 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 Környéke
Pinceszövetkezetnél dolgoztam ágazatvezetőként, majd 2010-től falugazdászként tevékenykedtem, a
Nemzeti Agrárkamarának Tapolcai Irodavezetője voltam. Körzetem a Nivegy-völgy, benne Zánkával, ahol
kezdetek óta a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is vagyok. Jelenleg a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Kft-jében dolgozom, mint országos mezőgazdasági szaktanácsadó.
Feleségemmel 1989 óta élünk Zánkán, ő Balatonfüredi Szívkórházban dolgozik, mint gyógyszertári
szakasszisztens. 3 gyermekem, már mind felnőtt korú.
Az elmúlt 25 évben Zánka rendkívüli fejlődésen ment keresztül, melyhez, több cikluson keresztül, mint
képviselő én is hozzájárultam.
Intézményeink működése személyi-, tárgyi feltételei biztosítottak, civilszervezeteink, melyek egyesületbe
tömörültek, nagyon jól működnek, a faluházzal együtt kulturális életünk meghatározói.
Nagyon sok beruházás megvalósult már, de sajnos az igazán nagy volumenűekhez nem, vagy csak kevés
támogatásban részesült a település. Nem használtuk ki a ciklusban lévő uniós pályázati forrásokat.
Elengedhetetlen lenne olyan szakember alkalmazása,(önkormányzati) aki a pályázati kiírásokat
figyelemmel kíséri, megírja a pályázatokat és annak lebonyolítását koordinálja. Ehhez hathatós
segítséget tudnék nyújtani, több mint 10 éves pályázatírói és projektmenedzseri múltammal.
Összességében elmondhatjuk, hogy Zánka működtetése biztos alapokon nyugszik, intézményeink
felújítottak, jól működnek, az elképzelések - melyeket a mindenkori testület eddig létrehozott - a keret
adott, csak ezt kell a továbbiakban fejleszteni és megvalósítani.
Most pedig néhány gondolatban, de nem teljes körűen kifejteném az elkövetkező 5 évre vonatkozó saját
elképzeléseimet.
- Településünk egyik fő bevételi forrása a strand, ahol az utóbbi években több beruházás is történt, mellyel
a strand színvonala jelentősen megnövekedett. Elkészült az animációs tér, ami a családosoknak,
gyerekeknek nyújt szórakozási lehetőséget és programokat. A strandi partszakasz teljes rehabilitációra
szorul, a meglévő betonos partszakaszt fel kell újítani és új burkolattal ellátni.
- A strand végére tervezett csónakkikötő tervezése és engedélyezése megfeneklett, újból el kell indítani a
tervek elkészítését és benyújtani engedélyezésre. Ez fontos, mert önerőből ezt nem tudjuk
megfinanszírozni, és talán várható pályázati kiírás is, hiszen ennek a beruházásnak része lenne még egy
gyermekpancsoló is, ami növelheti a strand bevételét, hiszen ez a kisgyerekes családoknak vonzó lehet.
- Horgász stégek kihelyezése a stand hátsó részén a kisöbölnél, így nyáron is lehetne horgászni, és bérbe
is lehetne adni, mint Badacsonyban.
- Az animációs téri színpadon egy-két nagy könnyűzenei rendezvényt is lehetne szervezni, aminek az
időpontját előre egyeztetni kell az ott lévő üdülőtulajdonosokkal.
- Fák ültetése a strand hátsó részében, ill. régiek pótlása, hogy a klímaváltozás miatti felmelegedést
elviselhetőbbé tegyük.
- A nyári bornapi rendezvények teljes átalakítása, újragondolása.
- A strand mellett lévő parkoló már nem elégséges, az autók parkolását meg kell oldani. Véleményem
szerint ennek egy lehetséges helye a vasútállomás mögött lehetne.
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- A településen sok helyen az utak állapota rossz, felújításra szorulnak az utak, a járdák, vízelvezető
kiépítése is szükséges. Folytatni kell az elkezdett munkát.
- Igaz, hogy kívülről szép a faluház, de azt lássuk be, hogy használata funkcionálatlan. Sok klub van, ami
nagyon jó, de csak egy nagy terem és csak egy alsó klubhelyiség, ami használható. A műsorok
lebonyolításához az öltözők nem megfelelőek, kicsik, átalakításra szorulnak, új termek építése szükséges,
aminek a tervei már kb. 15 éve elkészültek. Új szárny hozzáépítése válik szükségessé a jelenleginek az
egybekapcsolásával, a jelenlegi külső raktárhelységig. Így kialakulna egy U alakú épületkomplexum.
Úgy gondolom, hogy közösségi tér és helyi piac kialakítására eddig is volt, és ezután is lesz pályázati
lehetőség. A faluközpontot a művelődési ház körül kell kialakítani és ehhez csatlakozhatna az orvosi
rendelő és a pizzéria közötti téren elhelyezkedő helyi piac kialakítása is.
- Hosszútávú jövőnk meghatározói a felnövekvő gyerekeinkben van.
Szeretném, ha ismét megpróbálnánk, hogy az iskola üzemeltetése fenntartói joga átkerülne a Német
Nemzetiségi Önkormányzathoz és a térség egyik meghatározó intézményévé válna. A pedagógusok egy
része folyamatosan nyugdíjba megy, nehéz lesz pótolni helyüket. Ahhoz, hogy ez megoldódjon
szükséges lenne a régi önkormányzati épületben szolgálati lakásokat kialakítani, így talán pótolni tudjuk
fiatalokkal a hiányt. Zánka egy vonzó település, szolgálati lakás biztosítása esetén, pótolni tudjuk a
pedagógus ellátottságot és ez vonatkozna a jegyzőség alkalmazottjaira is. Tudvalevő, hogy mind a
pedagógus mind a köztitisztviselői szféra munkaerőhiánnyal küszködünk.
- Tovább szeretnénk növelni a falu lélekszámát, de ennek először meg kell teremtenünk a feltételeit. Ki
kell parcellázni és közművesíteni az ABC parkoló melletti területet, ahol egy új lakónegyed épülhetne.
Zánka sok belterületi ingatlannal rendelkezik, melyek közül eddig még egyet sem értékesítettünk.
Ezek közül az egyik legnagyobb terület a Tusakosi dülő, hasznosításán érdemes lenne elgondolkodni.
(Iparűzési- építmény adó bevétel!?)
Amennyiben Zánka fejlődését fel akarjuk gyorsítani, ezekhez a területekhez is hozzá lehet és kell nyúlni,
de természetesen bízva abban, hogy pályázati források is rendelkezésre fognak állni majd terveink
megvalósításához. Az eladott területekből építményadó és iparűzési adó bevétele is várható.
- A jegyzőség egyik aggasztó problémája, hogy nincs megfelelő irattár, ennek kialakítása
elengedhetetlenül fontos az épületnél.
- Amennyiben a Szekeres Károly hagyatékának elhelyezésére az önkormányzat épülete mellett
megtervezett épület megvalósításához megkapjuk a teljes támogatást, megépítését támogatom.
A Nivegy –völgyi településekkel az együttműködést szorosabbá kell tenni, még akkor is ha eltérőek
gazdasági viszonyaink.
Támogatni kell a Nivegy-völgyi focicsapatot ami nekünk reklám is lehet, a fiataljainknak meg sportolási
lehetőség.
- És egy kis távoli jövőkép: hosszú évek óta elhanyagoltan áll a jelenlegi állami tulajdonban lévő volt MÁV
üdülő, amit jó volna, ha az államtól meg tudnánk vásárolni és ott egy horgászparadicsom kerülhetne
kialakításra, a régi épületek felújításával.
Együtt kell dolgozni és élni az üdülőtulajdonosokkal, támaszkodni a tudásukra, kapcsolataikra,
véleményükre, egy még jobb Zánkáért.
Ezért mérettetem meg magam, mind polgármesterként és képviselőként az önkormányzati választáson.
Befejezésül álljon itt egy idézet:
„A természet világában minden nap új nap.
Mi emberek hajlamosak vagyunk megrekedni a múltban,
de amikor virágot nevelünk magról, tudatosítjuk, hogy
semmi és senki nem maradhat egy helyben.”
Shunmyo Masuno
Kérem szavazzanak rám!
Tisztelettel:
Péringer Miklós
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BÖHM TAMÁS
független képviselőjelölt

Kedves Zánkaiak!
Köszönettel tartozom Önöknek, hogy az elmúlt öt évben önkormányzati
képviselőként dolgozhattam Zánkán. Visszatekintve erre az időszakra úgy érzem,
hogy a képviselői megbízatásomat felelősséggel, becsületesen teljesítettem, és
továbbra is érzek magamban erőt és szorgalmat arra, hogy ismét Önök elé álljak
képviselőjelöltként, vállalva az újabb megbízatást.
Akik ismernek, jól tudják, hogy közösségi ember vagyok, a jó csapat, a jó közösség erejében hiszek.
Szerencsére Zánkán óriási összetartó közösség tevékenykedik, akikkel nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki.
Feleségemmel, Böhmné Kocsis Szilviával 8 éve vezetjük a Zánkai Faluházat. Négy gyermekünk van, lassan
már mind kirepülnek, hiszen a legkisebb is 15 éves. Az évek során a Faluház szinte a második otthonunk,
a zánkai emberek pedig a második családunk lett. A jó közösségért keményen megdolgoztunk, hiszen
szerettük volna, hogy elégedett, jó kedvű, mosolygós arcok vegyenek bennünket körül. Számunkra mindig
az itt élő emberek visszajelzése a legfontosabb, így mindent megteszünk annak érdekében, hogy Zánka egy
élhető település legyen, ahol szeretünk élni, ahol szeretnek nyaralni, ahová érdemes kirándulni. Ezért
küzdünk nap, mint nap a Faluházban, a faluban, ezért küzdöttem az elmúlt öt évben képviselőként, és ezért
szeretnék tenni a következő öt évben is.
Szeretjük Zánkát, hiszen 15 éves koromtól itt élek, feleségem pedig itt született, itt nőtt fel, így ismerjük az
emberek többségét, és a mindennapos problémáikat. Úgy gondolom, felelőséggel képviselni Zánka
érdekeit, segíteni a Zánkán élő embereket nagy dolog. Ehhez ismerni kell a település lehetőségeit, valamint
az itt élőket, hiszen nemcsak egy szűk réteg érdekeit kell szemelőtt tartani, hanem az egész települését.
Amennyiben újra bizalmat szavaznak nekem, minden olyan kezdeményezést támogatni fogok, amely előre
viszi Zánkát, a Zánkán élő, és nyaraló emberek életét segíti, javítja. Továbbra is támogatni fogom azt az
irányvonalat, amit az elmúlt években képviselt Zánka testülete. Úgy gondolom, azokkal a jelöltekkel tudnék
hatékonyan együtt dolgozni, akik szintén ezt a vonalat képviselik.
Fontosnak tartom, hogy a fiatalok Zánkán maradjanak, itt telepedjenek le, alapítsanak családot. Ez
mindannyiunk érdeke, mert ezáltal a közintézményeink működése, a település hosszútávú fejlődése is
biztosítva lenne. A faluban egy széles réteget felölelő klubélet működik, melynek nagyon nagy szerepe van a
közösségi élet összetartásában, ezért működésüket továbbra is támogatni kell, hiszen meghatározó szerepet
játszanak a település életében. Szeretném, ha jó kapcsolat alakulna ki az Önkormányzat és a helyi vállalkozók
között. Támogatni fogom a turizmus fejlődését szolgáló intézkedéseket, a strandfejlesztéseket, valamint a
strand nyugati részére tervezett kishajó és csónak kikötőt, mely turisztikai szempontból nagyon fontos lenne.
Folytatni kell az útfelújításokat, valamint a Rákóczi út felső végén lévő csomópont ésszerű kialakítását.
Konkrét számszerű adatokat, célokat nem szeretnék előre mondani, hiszen nem lehet tudni, milyen
pénzügyi lehetőségei lesznek az önkormányzatnak, és milyen pályázati forrásokat tudunk felhasználni.
Ezeknek a lehetőségeknek a maximális kihasználására és ésszerű felhasználására teszek ígéretet, valamint
arra, hogy megválasztásom esetén mindig a tisztesség, és a becsületesség fog vezérelni.
Szeretnék egy olyan képviselő testületben dolgozni, ahol nem egymás ellen, hanem egymással, a közös
célokért, a zánkai emberekért, Zánkáért tevékenykedhetünk!
Kérem, szavazzanak nekem bizalmat!
Tisztelettel:
Böhm Tamás
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HORVÁTH LAJOS
független képviselőjelölt

Tisztelt Zánkai Választópolgárok!
Pályakezdő pedagógusként éppen 40 éve kerültem erre a gyönyörű vidékre, a
Balatoni Úttörővárosba. A táj harmonikus szépsége talán azért is volt annyira
lenyűgöző számomra, mert a Kisalföldről, a Győr környéki Tárkány községből
vetett ide a jószerencse. Szajki Lászlóékkal és György Péterékkel a ’80-as
években felépítettük sorházunkat, ahol azóta is lakunk.
Már az építkezés során is meggyőződhettem arról, hogy a dolgos őslakossággal a sok tekintetben képzett
betelepülők értékes közösséget alkotnak. Ezért is örömömre szolgált, hogy a ’90-es évek közepétől
iskolaigazgatóként, lapszerkesztőként, egyesületek (Honismereti-, Gázló-, Sakk) tagjaként, a többi civil
klub, kör támogatójaként és 2002-től, az önök bizalmából önkormányzati képviselőként is aktív alakítója
lehettem a faluközösségnek. Zánka az elmúlt 5 év során is sokat fejlődött, a tények magukért beszélnek.
Zánka vezetőinek községfejlesztési törekvéseit támogattam és támogatni szeretném a jövőben is.
A soron következő 5 év legfontosabb feladatainak – a már elfogadott terveken túl- az alábbiakat tartom:
-

-

-

-

-

Intézményeink (Óvoda, Faluház, Egészségügyi Szolgálat, Polgármesteri Hivatal) stabil
működtetése, feltételrendszerük javítása, a kor szellemének megfelelően. Iskolánk fenntartását és
működtetését – Zánka Község Önkormányzatának garanciájával – a Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzat irányításával képzelem el hosszabb távon.
Településünk polgárosodását elősegítő egyesületek, klubok, körök munkájának további
támogatása és elismerése is nagyon fontos számomra.
Az elöregedő településünk megfiatalítása fiatal családok, gyermekeket vállaló fiatal párok
letelepítésével, a zánkai fiatalok előnyben részesítésével megvalósítható.
Nagyszabású fészekrakó program lenne célszerű kedvezményes ill. ingyenes építési telkekkel, a
falusi CSOK nyújtotta lehetőségek kihasználásával. Zánka anyagi tartalékait minél nagyobb számú
építési telek kialakítására kellene fordítani!
Családbarát települési koncepció hassa át turisztikai fejlesztéseinket is! Pl. a strandon partvédőmű,
további pancsoló, úszóstég, csónakkikötő, több családi és gyermekprogram stb.
Az egykori MÁV-üdülő tulajdon jogának községi igénylése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrttől kulcsfontosságú kérdés, hiszen Zánka közösségének a strandon kívül alig van turisztikailag
hasznosítható Balaton partja. Itt hosszabb távon kialakíthatók lennének: „a Balaton legszebb
játszótere”, gyermekmegőrző, igazi parti sétány, horgász helyek stb.
Fontos lenne a fiatalok és pl. a turisztikai szakemberek bevonása az önkormányzati munkába, adhoc bizottságok vagy személyes megkeresés útján.
Az idősek és rászorulók mintaszerű támogatási rendszerének fenntartását továbbra is támogatom.
A nyaralótulajdonosokkal és egyesületükkel a rendszeres, intézményes és személyes kapcsolattartás, a kölcsönös együttműködés kívánatos lenne, a falu érdekében!
A rosszabb állapotú útjaink teljes körű megújítása, további strandi parkoló létrehozása, az ófalu
kereszteződése, az orvosi rendelő melletti parkoló, a temetőbe vezető járdával és a posta
környezetének rendbetétele fontos feladatunk.
Szekeres Károly kiállítótermének megépítését pályázati nyeremény útján támogatom.

Tisztelt Zánkai Választópolgárok!
Kérem, szavazatukkal támogassák programom megvalósítását!
Köszönettel:
Horváth Lajos
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HORVÁTH RICHÁRD
független képviselőjelölt
Szakmám gépészmérnök, az elmúlt években elsősorban multinacionális vállalatoknál
autóipari és élelmiszeripari területen dolgoztam minőségirányítási és termelésvezetői
pozícióban. Jelenleg a magyarországi és angliai Henkel ragasztástechnikai üzletágának
vagyok a minőségirányítási vezetője.
A privát életben gyerekkorom óta sportolok, úszással, kerékpározással és télen
síeléssel igyekszek feltöltődni. Néhány éve megszereztem a belvízi és tengeri vitorlás
jogosítványomat, így már a sportvitorlázás is ideköt a Balatonhoz.
A település részére az erősségem az iparban megszerzett gazdaságos látásmód és alapos tervelőkészítés és
hatékony költségalapú, jó minőségű megvalósítás. Zánkán jelenleg számos olyan feladat elvégzése vagy korábbi,
nem megfelelően végiggondolt és kivitelezett tevékenység javítása esedékes, melynél a jelenlegi vezetés nem
látszik alkalmasnak a megfelelő költséghatékony és szakmai színvonalú munka garantálására.
Eddigi szakmai munkám során vezetőként mindig nagy hangsúlyt fektettem az érintett felek bevonására. Nem
vagyok híve a megosztottságnak, ezért megválasztásom esetén teljes mértékben a helyi lakosok és a nyaralók
együttes elvárásai szerint fogok dolgozni.
Zánkán kiváló lehetőség van a turizmusból adódó fejlesztésekre. Ehhez azonban – figyelembe véve a település
kapacitását – átfogó fejlesztési tervre van szükség, ami nem merül ki egy strandon lévő pódium építésében. Szükség
van a strandhoz tartozó parkolási helyzet rendbetételére, mely elegendő parkolási kapacitást biztosít a látogatók
részére, illetve gyalogosan jó megközelítést és biztonságos közlekedési viszonyokat teremt. A település felső
részéből a part irányába, a főúton történő átjutás kérdése is javítandó feladat, mivel a jelenlegi megoldás
balesetveszélyes.
A település szempontjából nagyon fontos a kerékpárút kérdése is, mely bevételt biztosít helyi vállalkozók részére,
illetve népszerűsíti a települést. Ennek megfelelő rendezése közös döntés kell, hogy legyen. A strandon szükség
lenne megfelelő színvonalú kulturális programok szervezésére, a jelenlegi fellépők jelentős része a nem
minősíthető szintet súrolja. Lehetőség lenne a helyi gasztronómiára és bortermelésre alapozva fesztivált, zánkai
napokat szervezni, ahol a helyi vállalkozások bemutatkozhatnának a látogatóknak és értékesíthetnék a termékeiket,
szolgáltatásaikat.
A zánkai természet megóvása szempontjából kiemelt kérdés a megmaradt közterületi fák védelme, újak telepítése,
illetve a partszakasz és nádas védelme. A vadhelyzet kezeletlensége és a közöny, amivel a jelenlegi vezetés mellőzi
a témát pedig elfogadhatatlan és családunk, gyerekeink számára baleset, sőt életveszélyes helyzetet teremt.
A helyi intézmények esetében minden olyan megoldást támogatok, mely a jelenlegi vezetésnél másodlagos, mellőzött terület: az oktatás fejlesztését, új motivált tanárok idecsábításával, illetve a sportolás és szakképzés fejlesztését.
A közelmúltban számos olyan beavatkozás történt a településen – gondolok elsősorban a gyorsan elfogadtatott,
végrehajtott ipari méretű fairtásokra a part felé vezető úton és a vasútállomáson, melyek elfogadhatatlanok és
rendbetételért kiáltanak. A jelenlegi vezetés az ilyen és hasonló módon levezényelt más döntéseivel kivívta mind
a helyi lakosok, mind pedig a nyaralók ellenérzését. Itt az idő változtatni ezen!
A megkérdőjelezhető döntések sorába tartozik a választások előtt elrendelt iratselejtezés és megsemmisítés is,
mely nem az átlátható működést és feladat átadás-átvételt szolgálja, inkább további kérdéseket vet fel az eddigi
működéssel kapcsolatosan. Véleményem szerint az ilyen tevékenységet választások után a korábbi és az újonnan
megválasztott személyekkel közösen kell elvégezni.
A település bevételei stabilak, csak az elosztások és felhasználásuk hagy kívánnivalót maga után. A polgármesteri
hivatal környéke gyönyörűen rendberakott, de a település más részeire ez már kevésbé mondható el. Kezelhető
feladat, hogyan alakítsuk a helyi lakosok számára egész évben bevételt hozó módon Zánka idegenforgalmi
adottságait – a környező borvidékeket, túrázási, kerékpározási, vitorlázási, gasztronómiai adottságokat. Számos
település sikeresen elindult ezen az úton, Zánkán is van tennivalónk.
Üdvözlettel:
Horváth Richárd
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KŐSZEGHY-WINKLER KOLOS
független képviselőjelölt
Szakmám ökológus, kutatómunkát és oktatási tevékenységet végzek. Emellett a
sport és turizmus területén vagyok jártas, úszóedző és síoktató vagyok. Egyetemi
oktatóként, kutatóként, valamint síiskola szakmai vezetőjeként, gyermek és felnőtt
síoktatóként szereztem tapasztalatot, társalapítója vagyok a Passzívházépítők
Országos Szövetségének és tagja a Síoktatók Magyarországi Szövetségének.
Családom a 60-as években érkezett nyaralóként, így születésemtől fogva kötődök
Zánkához. Mintegy 5 éve vagyok zánkai az év legnagyobb részében.
Zánka két település egyszerre, kétféle feladat és szerep együttese, a lakosság és a nyaralóközösség – további
jelentős turistaforgalommal.
Noha idén nyaralók nyomására indulnak új jelöltek is (maguk is egykori nyaralók), de a lakók részére mégis
nagyobb a tétje a küszöbön álló választásnak. A Zánkán élőknek egész életére van hatással, hogy döntései
előtt kéri-e az érintettek véleményét a következő testület: miként oldjuk majd meg az iskola
létszámproblémáját, szüntessük meg a kiszolgáltatottságot az évtizedek óta regnáló vezetés irányába,
fejlesszük a gyerekek, fiatalok helybeni sportolási, kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeit, segítsük a
szakképzést?
Egyelőre bátortalanul kaptam a legfontosabb kérdést, hogy meg tudjuk-e változtatni a helyzetet. Nem
függünk senkitől, ezért nincs megkötve a kezünk. Szakemberből sincs hiány, az ő tapasztalatukat, hivatali
és szakmai kapcsolataikat, energiájukat nem arra kell a jövőben lekötni, hogy Zánka értékeit csökönyös
döntésektől próbálják óvni, hanem hasznos ügyek szolgálatába állítanunk. Ezek az emberek azért járnak
évtizedek óta ide, mert szeretik Zánkát, hajlandóak, és szeretnének tenni a településért. Ahogyan a lakosok
feje felett átnyúl az önkormányzat a döntéseiben, úgy a nyaralók feje felett szintén. Az ő
érdekérvényesítésük nem reménytelen, nem kiszolgáltatott. Ezt a részvételi jogot szeretném biztosítani
Zánkán mindenki számára.
Fontosnak tartjuk, hogy a képviselők szakmai tapasztalatai szerteágazók legyenek, együttesen egymást
egészítsék ki.
Zánka költségvetése legnagyobb részt a bér- és más fix kiadásokat takarja. Az éves szabad keret hasonló az
elvégzett nagyberuházások költségéhez. A szemmel látható „szépítésnél” a megtérülő beruházásokat látom
fontosabbnak, a tudás, az egészség a következő generáció számára legfőbb érték. A gyermekek és a fiatalok
a település megtartóképességének a kulcsa. A gyermekintézmények jó színvonala mellett a hangsúly a
gyerekek és a fiatalok kikapcsolódási, szórakozási, sportolási lehetőségeire kerül. A régió adottsága kiváló,
természeti értékek, turisztikai infrastruktúra télen-nyáron számolatlan kiaknázandó lehetőséget rejt. A
lehetőség megvan, hogy a település válogasson a mindennapokban hasznos fejlesztések között, fejlesszük-e
sportiskolává intézményünket, készüljön-e hokipálya, edzőterem, gyereksílift stb. A családok és idősek
számára kínáljunk új kikapcsolódási, rekreációs lehetőségeket, a hegy, a tó, Hévíz, Eplény, a balatoni kikötők
közelsége kimeríthetetlen tárháza az ifjúsági tanfolyamoknak és programoknak. Nem adom fel azt a törekvést,
hogy az Úttörőváros és létesítményei is, legalább a zánkaiak számára újra hozzáférhetővé váljon.
A nyaralóközösség igénye, hogy emelkedjen a település vonzereje, pihenésük és kikapcsolódásuk
minősége. Tenni is hajlandóak ezért, mert szeretik Zánkát. Keserűen nézik, ha átgondolatlanul csorbulnak
a meglévő értékek. Ezzel szemben a 71-es út mellett megépülő kerékpárutat, és azt a döntést, hogy a falusi
CSOK-ot a kevés balatoni település közt Zánka is megkapja, nyaralók „járták ki”, le lehet írni, hiszen
törvényes, szakszerű érvekkel alkalom volt rá. A hatékonysághoz sok tenni akaró személy tapasztalata,
szaktudása kell, érvényesíthetjük a község érdekeit. Emelt színvonalú turizmus megvalósításával kedvező
vendégkör vonzható.
Zánkán sokan nem a szakmájukban dolgoznak. Ösztönző szakképzési támogatásokra fogok javaslatot tenni,
előtérbe helyezve a képességeket, a hiányszakmákat és a település egyik profiljának szánt igényes turizmust
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is. A munkaerőhiányból fakadó viszonylag magas béreket használhatja ki a dolgozó, de ehhez elő kell
segíteni piacképes képesítések megszerzését. A régióban keresett munkakörök betöltése fokozza Zánka
megtartóképességét és a helyi vállalkozások sikerét. Koncentrálni kell az idénymunkát végzők téli
munkavállalásának elősegítésére. Cél, hogy a fiatalok otthonosan lépjenek a munkaerőpiacra, a jövőre való
felkészítés, a szemlélet megnyitása, a lehetőségeik felismerése az iskoláskorban kezdődik. Az állandó
lakosok számára ingyenes internetet akarok biztosítani.
Az egészség, rekreáció és szakképzés mellett szakmámból eredően különösen elő kívánom segíteni a
természeti erőforrások és természeti értékek védelmét. Foglalkoznunk kell a nádpusztulással. Segítséget
kell nyújtani az erdőgazdálkodóknak a vadkár megelőzéséhez.

***
NAGY PÁLNÉ
független képviselőjelölt

Tisztelt Zánkai Választópolgárok!
Kedves Zánkaiak!
Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhatok. Nagy Pálné / Egyed Margit /
1954-ben születtem, Tagyonban. Zánkára 1975 évben két kicsi lányunkkal
költöztünk férjemmel, a Zrínyi közben egy kis öreg házikót vásároltunk. 1983ban beköltöztünk az új jelenlegi otthonunkba, a Rózsa utcába. Lányaink férjhez
mentek, két – két unokával örvendeztettek meg bennünket, három lány és egy fiú unokánk van, igaz ők is már
igen csak megnőttek, az idősebbik 23 éves, a két középső középiskolás és nyáron dolgoznak ők is, a kisebbik,
büszkeségünk országos versenyekre, edzőtáborba jár, így kevesebbet tudnak jönni. A döntésemben, hogy
induljak a választáson, ez is szerepet játszott. Számomra nagyon fontos a mai napig a tenni akarás, segíteni
embereken, ha kell, mindig tevékenykedni, frissnek, ötletesnek, és vidámnak maradni.
Végzettségeim: varrónői szakiskola, Vöröskereszt által indított, Házi beteg gondozói végzettség.
Munkahelyeim: Szentantalfa varrodában 10 évet dolgoztam, a majd Zánkai Óvodában 8 és fél évet
dadusként, a Z. Ü. E. Telepen, két Üdülőben gondnokként 10 évet dolgoztam, majd családi vállalkozásban
üzemeltettünk párommal és kisebbik leányunkkal, három üdülő részt. Innét mentünk nyugdíjba.
2006-tól a Népdalkör tagja vagyok, ahol örömmel énekelek és rendszeresen járok próbákra, fellépésekre,
Zánka hírnevét öregbítve. Az Életmód Klubnak tagja, illetve alapító tagja is vagyok egyben. Nők klubjába
is szívesen járok, ahol egymástól ötleteket, és hasznos dolgokat tanulunk. 2017-től a Klubok Egyesületet
alkottak, Zánkáért Kulturális és Közösségi Egyesületként működnek, itt elnökségi tag vagyok. 2007-től az
Őszirózsa Nyugdíjas klub tagja vagyok, 2012-től vezetőségi tag, majd 2016. év elejétől, megválasztott
nyugdíjas klubvezető. A klubnak 82 fő tagja van. A növekvő létszám is azt bizonyítja, hogy a rám bízott
feladatot, igyekszem jó gazda módra végezni. Szívesen, örömmel, és szeretettel végzem, ezt a társadalmi
tevékenységet.
Innét az alapgondolat, a Zánkáért való tenni akarás. Szeretném az öregeket, elesetteket, munkámmal
segíteni, természetesen, a falu többi lakójának gondját is szívemen viselem.
Szeretném megőrizni Zánkának, a gondozott és virágos porták csendjét, nyugalmát.
- A felsőbolt és Könyvtár előtti tér rendezését szorgalmazom.
- Vérkút út, Dózsa György utca, Bánkőhegyi út és térségük rendbe tételét szorgalmazom, támogatom.
- Temető alsó bejáratánál, a Kálváriához a patak mentén, biztonságosabb gyalogos közlekedést kiépíteni.
- Kútkertnél a játszótérhez összekötni egy mezítlábas Parkot, amely roppant egészséges, gyermeknek
felnőttnek egyaránt.
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- Horgászok hozzáférési lehetőségét a Balatonhoz zánkai partszakaszon. / Pl. Zánka ZEN alatti partszakasz/
Az eddigi korszerűsítéseket, fejlesztéseket helyesnek tartom, és egyetértek vele. A reálisnak tartott
fejlesztésektől elzárkózni nem fogok, sőt munkámmal lehetőség szerint támogatom. Ezért indulok a
választáson képviselőnek, hogy munkámmal hozzá segítsem a falut a fejlődéshez.
Tisztelt Választópolgárok, Zánkaiak!
Előre is köszönöm bizalmukat, kérem, támogassanak szavazatukkal.
Tüntessenek ki bizalmukkal, észrevételeikkel, javaslataikkal, hogy közmegelégedésre szolgálhassam Zánkát.
Kérem, szavazzanak rám!
Tisztelettel:
Nagy Pálné Margit

***
DR. OLÁH KÁLMÁN
független képviselőjelölt

Tisztelt Olvasók! Kedves Zánkaiak!
1981.12.22-én születtem Jászberényben. A jászboldogházi Általános Iskola
után a váci Piarista Gimnáziumba jártam, majd biológus szakon folytattam a
tanulmányaimat Szegeden. Innen jelentkeztem a Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Karára. Nagyon sokat köszönhetek páromnak, aki
gyermekpszichiáter, sokak körében ismert hihetetlen türelméről, nyugodt
természetéről. Három gyermekünk van, Emese 4 éves, óvodás, Sarolta 2 éves,
bölcsődés és János, aki idén júliusban született.
2017. január óta vagyok Zánka, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa
és Tagyon háziorvosa. Zánkán élünk, a Patikával közös épületben lévő szolgálati lakásban. Egy jászsági
kis faluban, Jászboldogházán nőttem fel. Falusi embernek tartom magam, ezért örülök, hogy a családommal
egy ilyen gyönyörű településen, jó közösségben élhetünk. Háziorvosként sok emberrel ismerjük egymást
személyesen is. Falusiként viszont azt is tudom, hogy sokan, akik több generációra visszamenően egy
településen élnek számon tartják, ha valaki csak pár éve él köztük, hiszen nem ismerik az illetőt és
felmenőit. Éppen ezért képviselői indulásom kapcsán szeretnék néhány dolgot elmondani magamról.
Nagyszüleim szintén Jászboldogházán éltek, szüleim jelenleg is ott élnek. Őseim generációkra
visszamenően becsületes, kétkezi munkás emberek voltak, a mezőgazdaságban, állattenyésztésben
dolgoztak. Édesapám autószerelő, de emellett sok mindennel foglalkozott. A település autóbuszával ő
szállította a boldogházi lakosságot minden kirándulás alkalmával. Önkéntes tűzoltó, a jászboldogházi
egyesület alapító tagja, de sokat dolgozott a mezőgazdaságban is, gépeket javított, ha kellett kombájnra
vagy traktorra ült, gyakran még a nyugdíj után is. Édesanyám életét szintén a szorgalom, az állandó munka
jellemezte. Édesapámat mindig mindenben támogatta, összetartotta a családot. Büszke vagyok arra a
tisztességes, dolgos életre, amit leéltek, ezt igyekszem én is átadni gyermekeimnek. Egy bátyám van,
családjával Jászberényben él.
A technológia hihetetlen ütemű fejlődése miatt háziorvosként a gyógyítás mellett a lakosság
egészségügyi ellátásának folyamatos korszerűsítése fontos feladatom. Amennyiben bizalmat kapok
Önöktől, természetesen ez lesz a legelső, amit képviselni fogok. Háziorvosként és háromgyermekes apaként
nagyon sok ember véleménye jut el közvetlenül hozzám, amit szintén képviselni tudok az önkormányzati
testületben. Kiemelt ügynek tartom a környezetvédelmet, valamint az óvoda és az iskola ügyeit. Amióta itt
élünk, folyamatosan figyelemmel kísérem a település életét, a testületi üléseket, helyi ügyeket. Filep Miklós
polgármester Úr és Varga Zoltán alpolgármester Úr véleményem szerint kiválóan képviselte mind a
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település lakóinak, mind a nyaralóinak az érdekeit, amelyet a testület szinte minden esetben egyhangú
döntései is egyértelműen igazolnak. Esetleges képviselőségem esetén fontosnak tartom a jövőben is ezt az
irányt támogatni, mivel ebben látom garantálva azt az egyensúlyt, ami Zánka élhető, falusias légkörét is
biztosítja és a nyaralni ide érkező emberek kikapcsolódását, pihenését is lehetővé teszi. Tapasztalatom
szerint egyre kevesebb Balaton-parti település mondhatja el magáról, hogy ezt ilyen összhangban képes
fenntartani, mint Zánka.

***
DR. PERLAKI DEZSŐ
független képviselőjelölt

Tisztelt Zánkai Választók!
Dr. Perlaki Dezső régre visszanyúló zánkai gyökerekkel rendelkezem:
felmenőim között van a Papst nemzetség - (Poór Feri helytörténész is megemlíti
a nevet.) Nagyapám, - az 1930-as években az állami alkalmazottakra kötelezően
elrendelt magyarosítás nyomán id. Perlaki Dezső – itt volt vasutas. Az idősebb
zánkaiak szeretettel emlékeznek meg róla, csak úgy, mint édesapámról, aki élete
utolsó éveit itt töltötte. Nagyszüleim a zánkai temetőben nyugszanak. Magam kis
gyerekkorom óta „zánkai gyerek” vagyok, az év nagy részét a régi zánkai házunkban töltöm, innen is
dolgozom, ügyvéd vagyok, az irodám Budapesten van.
A zánkai „közélet” iránti behatóbb érdeklődésem 3 éve kezdődött igazán, bár már azelőtt is felszólaltam
különböző ügyekben közmeghallgatásokon, önkormányzati ülésen. Idén nyáron érlelődött meg bennem, hogy
önkormányzati képviselőként is megmérettetem magam és Zánka, az egész „zánkai közösség” érdekében
próbálok tevékenykedni. „Zánkai közösség” alatt értem az állandó, helybéli lakosokat és az üdülő
tulajdonosokat is, hiszen szilárd véleményem, hogy több az olyan érdek, ami közös, mint ami elválaszt.
Mottóm: ( egy neves, már nem élő nagy politikustól – szabadon) :
Ne azt kérdezzed, hogy Zánka mit tehet érted, hanem azt, hogy Te mit tehetsz Zánkáért. Ennek
szellemében tevékenykednék és tudnék másokkal is együttműködni.
Az utóbbi önkormányzati ciklusokban számtalan fejlesztés, beruházás valósult meg, amelyek az itt élők
javát, a falu életminősége színvonalának emelését eredményezte, de a tennivalók és feladatok soha nem
fogynak el.
Az elképzeléseimről:
Zánka lakosságának mintegy egy harmada időskoru, a jelenlegi támogatási rendszert mindenképpen
támogatom, és ha van rá mód, növelném, közvetlenül és a civil szervezeteken keresztül is.
A fiatalok elvándorlása sajnos Zánkán is probléma, ez ellen önkormányzati szinten nehéz tenni,
visszacsábításuk vagy itt-tartásuk nem könnyű (lsd. lentebb, a fejlesztések cím alatt), pedig a „zánkai
demográfia kérdése” kulcskérdés a falu és jövője szempontjából. Az itt élő fiatalokkal, vállalkozókkal,
fiatal borászokkal, iparosokkal, pedagógusokkal a képviselők rendszeresen üljenek le, kérdezzék meg
véleményüket, javaslataikat, terveiket), hol tudnának ők segíteni és miben tud az önkormányzat segíteni,
(kezdő vállalkozónak pl. adókedvezmény. Ezzel felkészülhetnének arra, is hogy átvegyék a falu
vezetésében a stafétabotot.
Fejlesztések, a hosszabb távra tervezett beruházások, a falu képe:
Szorgalmazni fogom a falut érintő minden nagyobb léptékű fejlesztésének fontossági sorrendje, és hatása
előzetes megvitatását falu színtű lakossági fórumokon. (a már betervezetteket is meg kellene vitatni)
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Az általam ismert középtávu zánkai fejlesztési tervek céljait egyfelöl kiegészíteném: faluház bővítés, a
strand (mint jelenlegi fő bevételi forrás) kotrása az egyre nagyobb iszaposodás miatt, a régi önkormányzati
épület átgondolt átalakítása, hasznosítása, a volt MÁV üdülő sürgős megpályázása, a nyári strandi autós
forgalomcsillapítás a MÁV rakodótér bevonásával, alternatív bicikli út a végleges út elkészültéig, a
fenntartható fejlődés zánkai lehetőségeinek feltárása projektekkel. Másfelől azokat a munkákat sorolnám
előbbre - akár más projektek terhére is és már rövid távon, a lehető leggyorsabban - amelyek a fiatalok
letelepedését segítené elő (először az ABC parkoló melletti terület közművesítését, fejlesztését.) Ez akár
helyi vállalkozóknak is adhatna munkalehetőséget.
Fel kell számolni a veszélyes közúti pontokat (járda hiánya a Fő utca/Rákóczi út lejárónál, hiányzó
„zebrák”, a 71- es és a Rákóczi út kereszteződése autósnak, gyalogosnak egyaránt életveszélyes,
sebességkorlátozás kellene a Rákóczi úton (Mencshelytől Zánkáig és Köveskálon is 40 km-es korlátozás
van a falvak átmenő főutcáján (is) Átgondoltabb és szakszerű út és járdaépítés kívánatos, a minőségi munka
számonkérésével.
A kishajó kikötő terv a strand nyugati részén: addig, amig nincs egy hatástanulmánnyal alátámasztott
előzetes terv, költségvetés, nem tudom támogatni. Itt, ha ez megvalósul, szóba jöhetne egy
Balatonszepezddel való együttműködés is.
Volt MÁV üdülő megszerzése:nagy falat de összekapcsolnám a ZánkaZen alatti terület kérdésével.
Mivel ott sem fog senki se sétálni se horgászni, se fürdeni (lsd. a népnyelven Medgyesi sétánynak nevezett
sétány példáját…), csak viszi a pénzt. Inkább támogatnám egy olyan egyezség létrejöttét, mely a ZánkaZen
alatti önkormányzati tulajdonú területnek a ZánkaZen részére piaci áron történő értékesítését célozná, a
kisajátítási összeget, herce-hurcát is meg lehetne takarítani, a befolyó összeget pedig akár a volt MÁV
üdülő megszerzésére lehetne fordítani (ami Zánka részére óriási lehetőséget teremtene), -vagy akár más
fontosabb fejlesztésre lehetne költeni.
Falukép, falu-szépészet:
Aki vonattal jön, Zánkára, annak az első benyomásai nem kedvezőek. Elhanyagolt állomás, a volt MÁV
üdülő képe, kiégett hirdetőtáblák itt is, máshol is, sehol egy kis bűfé, este sötét utca stb.
Sok olyan más „szépséghiba” van, amit kis pénzzel és több odafigyeléssel meg lehetne oldani. (zászlók,
világítás, virágok) Erre javasolnék rendszeres testületi bejárást (néha este is) egy évben többször is.
Turizmus, kultúra
A Balaton vízminőségével sajnos egyre gyakrabban bajok vannak (most éppen az algásodás), amelyek az
iszaposodás kivételével Zánkán még nem, vagy nem annyira jelentkeznek. Gondolni kellene előre olyan
időszakra is, amikor a strand nem lesz a legnagyobb bevételi forrás. Erre kellene egy hosszabb távú üzletifejlesztési stratégiát kidolgozni. A borturizmus továbbfejlesztéséhez minden adottság meg van, van jó
hírű vendéglő. (lehetne több is) amely egész évben üzemel. Télen is szép a Balaton, és nem csak akkor, ha
befagy: lovas szán, pinceszer, disznóölés, mind vonzó a turistáknak. A Káli –medence felé menő
turistaforgalmat kellene „megcsapolni”. bevonva akár a Nivegy völgyi társközségeket is.
Ilyen megállító pont lehet a Hegyestű is, amely más országban világszám lenne, mint vulkánikus látványosság
és melynek infrastruktúrája kis fejlesztésre szorulna, (lépcsők kijavítása, pihenő pad a tetőn, az ottani
borászoknál kostolási lehetőség stb.) Ezt Monoszlóval karöltve lehetne, persze kellene egy kis reklám.
Támogatni kellene azoknak borászoknak a Balatoni Körhöz való csatlakozását, akik erre késztetést
éreznek.
Korábban voltak dícséretes kezdeményezések a református templomban tartandó hangversenyek, a
Faluházban ill. a Tájházban kamara kiállítások szervezésére, ez valahogy elhalt. A Zánkán nyaralók között
(is) vannak, akik szívesen segítenének ilyen rendezvények szervezésében, közreműködnének maguk is,
vannak jazz és komolyzenészek, amatőr fotóművészek. A borhét már nem vonz annyi érdeklődőt, újrapozicionálását át kellene gondolni.
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Az üdülőtulajdonosokkal való kapcsolat:
A Hírmondóban visszanéztem a 2010-es és a 2014 es önkormányzati választásokra készült képviselői
bemutatkozásokat. Több akkori jelölt is a zászlajára tűzte a „nyaraló-tulajdonosokkal való folyamatos
párbeszédet” vagy „a nyaralóközösség bevonását a falu életébe”. Sajnos ez nem valósult meg, a viszony
még talán romlott is, ez önmagában megérne egy elemzést, miért.
Nem a közelgő választás miatt kell megtenni rég kért és rég megígért (egyébként a falu érdekét is szolgáló)
intézkedéseket, párbeszédet kezdeményezni.
A nyaralók felvetéseinek többsége találkozik a falu és lakóinak érdekeivel, én nem látok olyan törekvést,
hogy a nyaralók „át akarnák venni a hatalmat a falu irányításában”, viszont az érthető hogy szeretnének részt
venni a közös tervezésben, az együtt gondolkodásban. Ezért, támogatom azt az elképzelést, hogy az
Önkormányzat lépjen be tagként az újjáalakult Zánkai Üdülőgazdák Egyesületébe (ZÜGE).
Javasolnám továbbá, hogy legyen egy olyan konzultációs testület, amelybe a képviselő testület és a ZÜGE
állandó vagy témáktól függően ad hoc alapon delegálna szakembereket a falu fejlesztési terveinek, irányainak
megvitatására (a ZÜGE tagjai jelentős szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek településfejlesztési,
építészeti, közigazgatási, jogi, pénzügyi , környezetvédelmi és egyéb területeken.)
Nem lebecsülendők azok a - kimondom - politikai kapcsolatok sem, amellyel a ZÜGE egyes tagjai
rendelkeznek (lobbizás), amit érdemes lenne kihasználni.
Kérem gondolják át a fentieket, mikor választanak.

***
„Embernek születni véletlen
Embernek maradni választás”

PÉRINGER ANTAL
független képviselőjelölt

Tisztelt választók!
1956. május 05-én születtem Balatoncsicsón, 1981 óta élek családommal Zánkán.
1982-től egyéni vállalkozóként szőlő- és bortermeléssel, értékesítéssel,
valamint ügyviteli szolgáltatással foglalkozom.
25 év képviselői múlttal rendelkezem, több évig voltam a Horgász Egyesület és a Közösségi és
Tömegsportklub elnöke. Jelenleg a Magyar Tenger Népdalkör és a Polgárőrség tagja vagyok.
Számomra minden közösségi munka – így a képviselői is – szolgálat. Eddigi közéleti tevékenységemet a
nyílt, őszinte véleménynyilvánítás jellemezte, melyet a továbbiakban is folytatni kívánok.
Büszke vagyok az eddig elért eredményeinkre, községünk szépen fejlődik.
Számos fejlesztést, feladatot kell még megoldani, melyek közül néhány, fontossági sorrend nélkül:
- Intézményeink folyamatos minőségi fejlesztése
- Turisztikai vonzerőnk növelése, a programok szervezése
- Strand fejlesztés, partvédő mű, járda felújítása, csónaktároló megépítése a strand nyugati részében
- Útjaink, járdáink felújítása, Rákóczi út – Fő út kereszteződésének átépítése
- Herczeg utca közvilágításának megoldása
- Temető déli megközelítésének kiépítése /Pizzériától /
- Folyamatos telekkialakítás – kedvezményes telekértékesítés, kiemelten a Zánkai fiatalok támogatása
- Óvoda - Bölcsőde, Iskola gyermek létszám növelése
- Civil szervezetek, egyesületek támogatása
- Az idősek, a szociálisan rászoruló, a gyermekeket nevelő, nehéz helyzetbe került családok
problémáinak megoldása
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- Folyamatos, korrekt kapcsolat fenntartása az egyházakkal, vállalkozásokkal, nyaralótulajdonosokkal.
Tisztelt Zánkai Választópolgárok!
Köszönöm az eddigi bizalmat, és kérem, hogy az eddigiekhez hasonlóan, továbbra is keressenek
észrevételeikkel, javaslataikkal, problémáikkal, hogy minél jobban szolgálhassam Zánkát, ehhez kérem
támogatásukat!
Minél többen jöjjenek el, és szavazzanak Rám!
Tisztelettel:
Péringer Antal
önkormányzati képviselőjelölt

***
STRÓBL GÁBOR
független képviselőjelölt

Kedves zánkaiak!
Tisztelt zánkai választópolgárok!
Stróbl Gábor vagyok, immár 19 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 20 éve,
valamint a Nestlé cégnél dolgozom, mint Veszprém megyei képviselő. 17 éve
vagyok a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. Két gyermek boldog és büszke apukája
vagyok.
A magunk mögött hagyott öt esztendőre gondolva örömmel tölt el, hogy részese lehettem ennek a páratlan
fejlődésnek. Mindenki fel fogja sorolni ezeket. A kevésbé publikált fejlemények: a megemelt beiskolázási
támogatás, az új játszótér, a megemelt Bursa Hungarica mind azt mutatja, hogy fontosak a gyermekeink.
Sajnos azonban ezen a téren van egy meg nem valósult elképzelésem is. Ígéretet tettem egy Rákóczi úton
létesítendő zebrára. Több évvel ezelőtt előálltam az okos zebra ötletével. Ezt sajnálatos módon nem tudtam
végig vinni a képviselőtestületen. (Azóta a 71-es főúton, sok településen elkészítették)
Az elmúlt öt évben sokszor felhoztam a villasori telkek ügyét. (Állítólag kimérés alatt vannak) Sajnos azt
vettem észre, hogy Zánka nem tud hamar reagálni. Lassúak vagyunk. Akik felkészültek a falusi csok-ra,
több családot tudnak odacsábítani. Felelősen kell gondolni az intézményeinkre is. A bölcsödére, óvodára,
és a már állami kézben lévő iskolára.
Négy év nem volt elég, hogy Zánka visszavegye a volt Erdért üdülő alatti saját tulajdonú partszakaszát.
2018 nyarán strandgondnokként dolgoztam. Az akkori strandjelentést nagyon sokan olvasták. A fejlesztési
javaslataim megvalósítását viszont hiányolták. Csodaszép fákat ültettünk a Rákóczi utcába, remélem
nemsokára a strandon is ilyenekkel fogunk találkozni.
Fenn kívánom tartani a jelenlegi szociális juttatásokat mind a nyugdíjasok, mind a rászorulók felé. Örülök,
hogy majd minden területen adott volt a lehetőség az emelésre. Kiemelt figyelmet fordítanék az
egyedülállókra, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülőkre.
Sokkal jobban bevonnám a falu életébe a nyaralótulajdonosokat és a velük való párbeszédet új alapokra
helyezném.
Többen kérdezték tőlem, hogy hány emberre lehet szavazni a képviselők közül. Mindenkinek elmondtam,
hogy egyre is kettőre is, maximum hatra. Sokan abban a tévhitben vannak, hogy hatot mindenképpen be
kell húzni. Nem. Csak azokat, akiket arra érdemesnek tart. Ha ez két ember, akkor annyit.
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Kérem a szavazásra jogosultakat, hogy minél nagyobb arányban vegyenek részt a választásokon.
Ezt a tervezetet az együttgondolkodás alapjának szánom. Nyitott vagyok bármilyen elképzelésre, mely
előreviheti Zánkát, mely szolgálja az itt élők kényelmét, biztonságát és növelheti komfortérzetét.
Minél messzebbre nézel hátra, annál messzebbre látsz előre.
(Winston Churchill)
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel.
Kérem, támogassanak szavazataikkal!
Stróbl Gábor
06 / 70 276-8008,
str7104@gmail.com

***
SZABÓ PÁL
független képviselőjelölt
Tizenhárom évesként 1968-ban szüleimmel érkeztem Zánkára. Édesapám egy
végelláthatatlan pipacsmező mező közepére mutatott „itt lesz a házunk”. Azóta
számomra ez a világ közepe. Itt nőtem fel, itt értek az első barátságok, itt
„bandáztunk” a zánkai barátaimmal, akik később vendégségbe hozzám
érkezőkkel kötöttek barátságokat. Itt lettem felnőtt, idekötnek a kamaszkor
legszebb emlékei.
Később abba a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy több éven át házigazdája lehettem a ma már legendás
„Rétes-diszkónak”. Karrierem is innen datálódik. Ami szórakozásnak tűnt az később a munkámmá vált.
Tehát ezt is Zánkának köszönhetem. Voltam az északi part legnagyobb szórakoztató egységeinek DJ-e,
később a Keszthely televízió szerkesztő-műsorvezetője, producere.
Rendezvényszervező és kommunikációs marketing cégemmel könnyűzenei fesztiválok szervezője, többek
között a keszthelyi Pepsi Music Beach igazgatója lettem. Itt jöhetett létre az „Európa TE Vagy”
rendezvénysorozat, amelynek ötletgazdája és producere voltam.
1995 -ben kollégáimal létrehoztuk saját marketing és kommunikációs irodánkat, melynek rendezvények,
televíziós műsorok készítése mellet legfontosabb feladata startup, kezdő cégek anyagi feltételeinek
megteremtése és lehetséges leendő partnereik felkutatása., kapcsolatteremtés és a kommunikáció segítése.
Munkásságomért 2015-ben Életmű díjat kaptam.
15 éve életvitelszerűen élek Zánkán, állandó lakosként.
Az utóbbi években - az északi part ismerőjeként -, látom a jó mellet azt is, hogy melyek azok a területek,
ahol kezdünk lemaradni a többi Balaton parti községtől. Sajnos, ki kell mondanom, hogy néhány gondolat
és javaslat süket fülekre talált, nem lett kellőképen feldolgozva. Ezért gondolom, hogy a következő
ciklusban személyesen szeretném képviselőként, kapcsolati rendszeremmel, tapasztalatimmal, tudásommal
segíteni az önkormányzati munkát. Van, amin változtatni kell, elsőképpen a kommunikációt tartanám
legfontosabbnak a hivatal és a lakosok között. Nagyon kellenek az új gondolatok, az új kreativitás és új
képviselők a testületbe, hogy az elmaradt problémákat egy másik megközelítésből, megoldhassunk.
Mindnyájan tudjuk, mik ezek.
Több dologban látok komoly lehetőséget a fejlődésre, azok megvalósításáért szeretnék megtenni mindent.
Íme néhány a teljesség igénye nélkül:
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Javasolni fogom a nyaralók és az állandó lakosok közötti érdekképviseletek rendszeres találkozását.
Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy az idősebbeknek és a rászorultaknak segíteni tudjunk.
A művelődési ház bővítése a nívós, mindenkit egyaránt érintő kulturális programok érdekében. Megvan
hozzá a kapcsolatom, rutinom, hogy sikeres programokat hozzunk létre a már meglévő társulattal is.
Köztéri vezeték nélküli wifi hálózat kiépítése. Ma Magyarországom jelenleg 43 község élvezi ennek
előnyeit, miért ne lehetnénk mi a 44.-ek.
A községi strand, mint az egyik jelentősebb bevételi forrás fejlesztése, karbantartása. A gyermekpancsoló
bővítése. Az igények figyelembe véve sportpálya bővítése.
Vállalkozások segítése, munkahelyek teremtése fiataloknak, idősebbeknek egyaránt, nem csak a
főszezonban.
Folyamatosan szemmel kell tartani a település egészének, választóinak érdekeit.
Kérem forduljanak hozzám bizalommal. További kérdésekre személyesen is szívesen rendelkezésre állok.
Adjanak esélyt, nem ígérgetni, segíteni szeretnék, szavazzanak!

***
SZUCSÁNYI GYÖRGYI MÁRIA
független képviselőjelölt

Szeretettel köszöntöm!
Szucsányi Györgyi Mária vagyok 1964-ben születtem és 1969-ben érkeztem meg
először Zánkára. Szüleim megalapozták a családi fészkünket és tették boldoggá
a gyermekkoromat.

Bátyámmal, Ivánnal minden nyarunkat itt töltöttük, dolgoztunk diákként a faluban és kötöttünk
barátságokat, amiket a mai napig ápolok. Három fiammal is megismertettem, mit is jelent nekünk Zánka.
Ma már ők is itt töltik a szabadidejüket és mindig visszavágynak. Szüleim és Bátyám eltávoztak, így én
építgetem tovább az otthonunkat, ahová leköltöztem három éve. Jó kapcsolatban vagyok az itt élőkkel, így
szeretném folytatni a jövőben is.
Észleltem, hogy ellentétek vannak az állandó lakosok és a nyaralók között, ami nem helyén való, mert ez a
közösség egymás nélkül nem tud jól működni. Mindenki örülhet a fejlődésnek, évről-évre szépül a település
és nagyon sok segítséget kapnak az Üdülők a Helybéliektől.
Vannak tervek, ahol a nézőpontok ütközhetnek, de az elképzelések jók, csak meg kell találni az egyensúlyt.
Ebben szeretnék segíteni.
Nőként- a béke és a harmónia megteremtése, anyaként - a példamutatás és a támogatás, állampolgárként a törvény betartása és a Haza szeretete a feladatom.
Szívesen foglakozom gyermekek és az ifjúság jövőképének kialakításával, formálásával. Évekig voltam
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egy kulturális központ házasszonya, Igazgató asszisztense és titkárság vezetője. Csecsemőktől a
nyugdíjasokig minden korosztálynak szerveztünk tartalmas kikapcsolódást, kulturális programokat és
tanulási lehetőségeket. Tapasztalataimat szeretném Önökkel is megosztani.
Jelenleg egy sportfejlesztő cégben dolgozom, ahol utánpótlás nevelés és versenyző gyerekek edzése folyik,
kiegészítve csoportos és egyéni foglakozásokkal. Kapcsolatot tartok a versenyzőkkel és családjaikkal,
játékosokkal és látogatókkal, koordinálom az időbeosztásokat és az üzemeltetést felügyelem.
Képviselőként szeretném elérni, hogy a település fejlődését támogató feladatokat az itt élők munkájával
valósítsuk meg és csak a hiányzó szakmai területekre kérjünk fel segítséget.
Célom, hogy Mindenki elégedetten tudjon itt élni, szeretetben neveljük fel a következő generációkat és
vidáman tudjunk koccintani egymás egészségére!
Független képviselő jelöltként kérném támogatásukat!
Köszönettel:
Szucsányi Györgyi Mária

***
TÖRÖK GYULA
független képviselőjelölt

Kedves zánkaiak!
Török Gyula vagyok, Tapolcán születtem, 1983. augusztus 23-án. Nős három
gyermek édesapja. Foglalkozásom postás centrális –csomagkézbesítő, Zánkára is
én hordom a csomagokat postás gépkocsival, szinte minden lakásban eljutottam
már. A Színjátszó Kör aktív tagja vagyok, több mint 5 éve.
Zánkán lakom születésem óta. Zánka sokat fejlődőt az évek során, de van még
tenni való. A jelenlegi vezetés irányvonalával egyetértek és szeretném támogatni őket ötleteimmel.
A Villasoron kialakítandó új utcát a sok zánkai és ideköltözni vágyó fiatalnak kedvezménnyel, mihamarabb
meg kell valósítani. Most a CSOK-ot igénybe lehet venni, de igyekezni kell, hogy az itt élő zánkai fiatalok
és az ide vágyó fiatalok le ne késsenek róla.
Zánkán az utak sokat fejlődtek, de egy-két út nagyon rossz minőségű. Például a Dózsa György utca . Sok
nyaraló tulajdonos használja nap mint nap és több leágazó utcája is van . A strand hátsó bejáratát is ezen
az útszakaszon lehet megközelíteni. Elengedhetetlen, hogy ezt a szakaszt ne fejlesszük, mert jelenleg a
kerékpárosok nagyon nehezen használják és a nyaralótulajdonosok megelégedésére is szolgálna, hogy
nyaralójukat megfelelő minőségi úton közelíthetik meg.
Legfonosabbnak tartom és kiállók érte megválasztásom esetén, a zánkai strandon lévő pancsolónak
mihamarabbi megnagyobbítását, talajának és minőségének fejlesztését, mert nagyon sok gyerekes család
ezért jár Zánkára .
Horgászhelyek és csónak kikötő kialakítására szükség lenne, az idelátogató üdülővendégek és a zánkai
lakosok részére egyaránt.
Több lakossági fórumot kellene tartani, főleg nyáron, ahol a helyi nyaralósok elmondhatják véleményüket
és problémájukat, így nagyobb esélyt látok a problémák megoldására.
A strandi parkolás nem megoldott, erre megoldást kell találni, van olyan hétvége, hogy nem lehet
közlekedni a Dózsa György utcán és csatlakozó utcáin.
Rendezvényeink színvonalasak, hogy még színvonalasabbak legyenek, többet kell áldozni anyagiakban.
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Többet kell tenni a közösség érdekéért a testületnek a zánkai lakosoknak is, hogy minél jobb közösséget
alkossunk.
Én azért gondoltam, hogy indulok a képviselői posztért, mert szeretném támogatni a zánkai fiatalokat és
szeretnék zánkáért tenni, hogy mégjobban érezzék magukat az itt lakók és nyaralók és az idelátogató
vendégek . Én olyan projekteket támogatnék, ami Zánkát előre viszi. Azért szeretnék munkálkodni, hogy
Zánka a zánkaiaké legyen!

***
VARGA ZOLTÁN
független képviselőjelölt

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Zánkai Választópolgárok!
Zánkán születtem az elmúlt század közepén, abban a szüleim tulajdonában lévő
házban, mely az államosítás után a későbbiekben a polgármesteri hivatalnak adott
helyet. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az elmúlt 15 évben helyi képviselő
lehettem, és ezen belül 9 évig alpolgármester. A szőlőtermesztés, borászat
területén a hegyközségi szervezet kialakításáért, a 24 éven át a BalatonfüredCsopak borvidék elnökeként végzett munkámért, valamint alpolgármesteri
tevékenységemért 2015-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kaptam.
Jelentős lendülettel, sok fejlesztési elképzeléssel kezdtem képviselői munkámat, az elmúlt évek során ezek
döntő többsége megvalósult. A polgármester munkáját támogatva, szükség esetén helyettesítve, a
társaimmal kompromisszumra készen együttműködve folytattam tevékenységemet.
A Zánka fejlődése iránt érdeklődők a nyílt üléseken való részvétel mellett, sok hírforrásból - Hírmondó,
Zánka Tv - naprakészen tájékozódhatnak a képviselőtestület munkájáról, ezen belül az egyéni
tevékenységemről, amelyet folytatni szeretnék a következő választási ciklusban. A következő időszakban
még több időt szeretnék fordítani a közösségben végzett munkámra, a hegyközségben, borvidéki tanácsban,
Hegyközségek Nemzeti Tanácsában a tisztújítások során nem vállaltam feladatot, a Lídia Borház
vállalkozásomban a borászati tevékenység végzését átadtam a fiamnak, így főállású nagypapa maradtam
három unoka mellett.
Elképzeléseim, támogatandó terveim a következő ciklusra, nem fontossági sorrendben – azt lényegesen
befolyásolja a pályázási lehetőség :
-

-

Pályázati, finanszírozási lehetőség felkutatásával építsük fel Szekeres Károly műveit bemutató
kiállítóházat.
A strandunk végébe építsük meg a tervezett csónakkikötőt és hozzunk létre még egy pancsoló részt.
A Balaton megemelt vízállása miatt emeljük meg a parti védművet.
Tavasszal egynyári és évelő virágok beültetésével fejezzük be a Rákóczi ’sétány’ megvalósítását,
készíttessünk kivitelezési tervet a teljes hosszban, mindkét oldalon történő zöldfelület megújítására,
beültetésére.
Kerékpárút megvalósításának támogatása a 71-es főút mellett
A strandon lévő beléptető rendszer műszaki és szoftver fejlesztése, valamint a kamerarendszer
korszerűsítése.
A temető területének bővítésével összefüggő feladatok megtervezése, végrehajtása. További hegyi
utak korszerűsítése az eddigi tapasztalatok figyelembevételével.
Belterületi utak tömbösített felújításának előkészítése, megvalósítása az Öreg-faluban és a 71-es út
alatti üdülőtelepi részen.
Bízva a befogadott pályázatunkban rögzítettek elfogadásában, megvalósul a Dózsa György út
valamint a Mókus, Tölgyfa, Akácfa utcák felújítása.
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Zánkát keleti irányban a 71-es úttal összekötő ’felső’ út új aszfalt burkolattal ellátása – feltételezett
ígéretünk van rá.
A focicsapatunk minden évben legalább egy sort lépjen előre a ranglistán.
A kulturális egyesületünkbe tömörült klubjaink továbbra is sikeres programokat szervezzenek,
használják ki a közös pályázási lehetőségeket.
A Zánkazen alatti területünk megközelíthetőségének biztosítása, a horgászturizmus bővítése céljából.
Gazdasági övezet kialakítása lehetőségének megvizsgálása, a szolgáltatások növelése érdekében,
MÁV üdülő helyzetének tisztázása.
Szoros együttműködés kialakítása a megújult Zánkai Üdülőgazdák Egyesületével, tagságunk
kérésével.

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok minden Zánkai Választópolgárhoz, hogy minél többen éljenek
szavazati jogukkal, így sokkal erősebb lesz az új képviselőtestület felhatalmazása a közösségünk érdekében.
Tisztelettel:
Varga Zoltán
Zánka Rákóczi út 102.
okleveles kertészmérnök
vállalatgazdasági szakmérnök

***
Szüreti meglepetések …
Az elmúlt évi nagyon korai időpontban, kiváló minőségű szőlőt a sok évi átlagnál nagyobb termésátlaggal végzett
szüret után, ez évben is hasonlóban reménykedtünk. A szőlő fakadása utáni időszak is bizakodásra adott okot, majd
a gomba betegségek támadását a gazdák döntő többsége a gyakorlati tapasztalotakra alapozva kivédte. Virágzás után
a letisztult fürtök nagysága és bogyószáma jó mennyiségű termést igért.
Sajnos a csapadékeloszlás az idén nem kedvezett a szőlőnek, ezért a szüreti időszakra a bogyók héja vastag maradt,
és létartalmuk sem érte el a kívánt szintet. Minden gyakorló gazda tudja, hogy az eredményesség érdekében az a
legfontosabb, hogy egységnyi területről, minél jobb minőségű és mennyiségű mustot nyerjen.
Szinte fajtától függetlenül magas cukorfokkal lehetett a termést betakarítani. A modern borászatok esetében a
mustfok mellett szinte ugyanolyan fontos a savtartalom, egyéb más paraméter – pl. almasavtartalom -, ezért akik
könnyű, üde bort szeretnének készíteni megelégszenek az alacsonyabb alkoholtartalommal és szép savösszetételre
törekszenek már a feldolgozás időszakában is.
A betakarítás vége felé közeledve megállapítható, hogy idén is kiváló minőségű borok készülnek, az elmúlt évitől
20-30 százalékkal kisebb mennyiséggel.
A szüret előtti időszakban nagy felháborodást keltett főleg az alföldi borvidéken, hogy aki nem rendelkezik
termékértékesítési szerződéssel, nem tudja eladni, felvásárolni a termését.
Az adatokat megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy ezt a helyzetet a korábbi évektől eltérően nem a nagymennyiségű
borimport okozza, mivel a 2017-es évhez képest 68 százalékkal, 43,1 ezer hektoliterre csökkent.
Az okok inkább abban kereshetők, hogy a korábban 34 liter/fő fogyasztás 2018-ban 24 liter/fő-re esett vissza, a
legtöbb bort az 50-60 év közöttiek isszák, a legtöbbet viszont a 40-49 év közöttiek költenek borra, a fiatalabb
korosztályt a kulturált borfogyasztás jelentős emelésével sem sikerült igazából magunk mellé állítanunk.
A magyar borfogyasztók 95 százaléka hazai bort vásárol és iszik, legtöbben a szupermarketekben vásárolnak bort. A
falusi kiskocsmák gyors ütemben bezárnak, ezért a kannás borok értékesítése gyors ütemben lecsökkent, a
palackozásra –gasztro 1,5-2 literes, valamint 0,75 literes kiszerelés – sokan nem készültek fel és a piac ezen a
területen is eléggé telített.
Annak ellenére, hogy az elmúlt 50 év alatt a hazai szőlőültetvények területe a 220000 hektárról 63000 hektárra
csökkent, borértékesítési gondjaink vannak.
Több új gondolattal kell megbarátkoznunk:
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A jó bornak is kell a cégér.
Az a legjobb szőlő és bor, amelyet megvásároltak és ki is fizettek.
A bor kismértékben, gyógyszer nagymértékben orvosság. /Több kutatás is bizonyította kedvező hatását./

Szerencsére a borvidékünket, hegyközségeinket a kedvezőtlen hatások nem érintik olyan nagy mértékben mint más
-pl. Alföld - termőtájakat, de itt a fejlesztések megtorpanása várható, ebben a kritikus időben amikor a generációváltás
zajlik.
Zánkán 2019. október 19-én lesz a szüreti felvonulás, ezúton is köszönöm nekik és gratulálok a szervezésben,
előkészületekben résztvevőknek.
Varga Zoltán
okl. kertészmérnök

***

Intézményeink
életéből

Az ősz még számtalan programot tartogat
számunkra. Színházlátogatásokra és az idősek napjára
készülünk óvodásainkkal. Remélhetőleg sikerül az ősz
szépségeit megcsodálni és átélni a szabadban és a
csoportszobában egyaránt.
óvó nénik

Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
Az igazi őszi „aranynapokat” kihasználva eddig
sok időt tudtunk még gyerekekeinkkel kint a
szabadban eltölteni. Azt tapasztaltuk, hogy a nyári
élményektől feltöltődve örömmel érkeztek vissza
hozzánk kis ovisaink.
Szeptemberben 10 új kisgyermeket vettünk fel
óvodánkba, így az idei nevelési évet 43 gyermekkel
indítottuk. A következő hónapok folyamán is várjuk
még további óvodások érkezését. Tanköteles korú
gyermekeink száma igen magas, 18 főt eléri ebben a
nevelési évben. A bölcsődei csoportba várólista
alapján folyamatosan érkeznek a kicsik. Október
végére várhatóan 12 főre emelkedik a gyerekek száma.
Szeptember 10-én megtartottuk az első szülői
értekezletet. A tanév rendjét és a tervezett programokat az újonnan kinevezett intézményvezető
Simonné Mohos Éva ismertette, aki 15 év után
váltotta Kránicz Attilánét. Márti néni továbbra is
velünk fog dolgozni a Micimackó csoportban. Ezúton
is szeretnénk neki megköszönni hosszú és áldozatos
munkáját.
A nyár folyamán került sor a konyha teljes
felújítására. Az ünnepélyes átadásra szeptember 12én került sor. Gyermekeink Szabó Csaba néptáncoktató vezetésével egy igazán hangulatos
műsorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek. Az
ünnepélyes átadáson Filep Miklós Polgármester Úr és
Dr. Kontrát Károly Képviselő Úr mondott ünnepi
beszédet.

***

Iskola
Szeptember 2-án, hétfőn reggel 8:00 órakor
ünnepélyes tanévnyitóval kezdtük meg a 2019//2020as tanévet. Iskolánkba összesen 113 tanuló jár,
ebből azonban csak 43 zánkai, a többi 15 településről
bejáró diák. Dolgozói állományunkban a tavalyi
évhez képest semmiféle változás nem történt, s ez a
tény megyeszerte egyedinek mondható. Igazgató
kollégáim gyakorta hívnak telefonon, főként reál
szakos kollégákat keresve, s kissé irigykedve
állapítják meg, hogy nálunk nincs üres státusz és
teljes a szakos ellátottság. Kisebb veszteségünk lesz
ebben a tanévben, hogy a Szín-Vonal Alapfokú
Művészeti Iskola – rajz szakos pedagógus híján –
nem tudja működtetni a képzőművészeti tanszakot.
Nyereségként könyvelhető el ezzel szemben a
röplabda oktatás beindítása október elejétől a lányok
körében, alsó és felső tagozaton. Túl vagyunk már a
szülői értekezleteken is, az elsősök szüleinek még az
első tanítási napon megtartottuk, míg a többieknek
szeptember 18-án délutántól estébe nyúlóan. A szülői
értekezletek látogatottsága csökkenő tendenciát
mutat, bár ez azzal is magyarázható, hogy sok
szülővel napi gyakoriságú személyes kapcsolatunk
van. Tizenöt kicsi elsősünk (közülük 3 fő
magántanuló) gyorsan beilleszkedett az iskola
közösségébe, Rita tanító néni nem unatkozik!
Horváth Lajos
intézményvezető
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FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Böhmné Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból
Telnek, múlnak az évek, szinte most kezdtük a
munkát a Faluházban, amit szívvel, lélekkel
egészítünk ki. Egyik program a másik után, csak
szervezünk és szervezünk, díszítünk és dekorálunk,
hogy mindenki jól érezze magát a rendezvényeken,
közben pedig észre sem vettük, hogy eltelt 8 év.
Most ismét eljött a szeptember, magunk mögött
hagyva a meleg, programokkal teli nyárihónapokat.
Az elmúlt nyár a strandi Animációs Téren kezdődött,
ahol a gyermekeket nap mint nap kézműves
foglalkozás várta, melyet Rab Márta, Nagy László
Csabáné Panni, Nagy Viola Júlia és Schlőgl
Krisztina vezetett. Óriási köszönettel tartozunk
nekik, hiszen a hét minden napján vidáman és
mosolygósan várták a gyermekeket és szüleiket, a
kézműves asztalnál. Természetesen ezzel nem fejeződött be az Animációs Tér programja, hiszen
minden
szombaton
gyermek
programok
szórakoztatták a kicsiket és nagyokat, akik vidáman
énekeltek együtt a Répa, retek, mogyoró
Társulatával, az Óvóbácsikkal, együtt játszottak
Rudi Bohóccal. A nagyobbaknak Zumba órákat
tartott Oláh Éva, mely óriási siker-nek örvendett,
majd érkezett Jeszenszky József sakk nagymester
jelölt, aki sakkszimultánnal várta az érdeklődőket. A
szombati strandolás után zenés műsorokra,
koncertekre hívtuk a szórakozni vágyókat egészen
augusztus 20-áig. Szóval , aki akarta jól érezte magát
a Zánkai Strandon.
Ezekkel a programokkal párhuzamosan megkezdődtek a Zánkai Borhetek, melyet Kontrát Károly
államtitkár, országgyűlési képviselő, Brazsil Dávid,
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT)
főtitkára, a Szentantalfai Hegyközség elnöke, és
Filep Miklós Zánka község polgármestere nyitott
meg. A megnyitó hangulatát a Nevesincs Színjátszókör és a Magyar Tenger Népdalkör műsora
emelte a tetőfokára. A köszöntők után a balatonfüredi
Balatonvin Borlovagrend dr. Kiss Balázs Tamás
zánkai aljegyzőt avatta borlovaggá.
A megnyitón kihirdették „Az Év bora 2019” díjat,
melyet holtversenyben a Cseh Családi Pince és
Kaszap Atilla 2018 évjáratú, olaszrizling boraikkal
nyerték el. Az „Év Borosgazdája 2019” díjat a
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Martinus Borház, a „Legjobb vörösbor” kategória
díjat pedig a Gergely Borház 2017-es merlot borával
vihette haza.
A 2019-es Borhéten neves művészekkel, gazdag
programkínálattal vártuk az érdeklődőket. Szín-padra
lépett a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvós-zenekar,
Szulák Andrea, a Griff Zenekar, a Bokafogó
Táncegyüttes, a Maya Trió, Rugli Béla és
tangóharmónikája, a Garda -Benkő Band, a MIEZ
– Miskolci Illés Emlékzenekar, Farkas Kata – Kiss
Attila énekesek, a Nyirettyű Zenekar, a Magyar
Tenger Népdalkör, a Roeky Dilly Akrobatikus
Tánccsoport, Szandi, az S.M.S Együttes, a Pódium
Színház, Tóth Ferenc énekes, a Fourtissimo
Együttes, a Tördemic Táncegyüt-tes, a VeszprémBakony Táncegyüttes, Détár Enikő – Fésűs Nelly –
Ullmann Zsuzsa. Az idő sajnos nem kímélt
bennünket, így az utolsó estén villámokkal és
mennydörgéssel kísérve léptek fel a művészek a
szakadó eső közepette. A finom nedű-ket a CANTER
Borház, a DOBOSI Pincészet, a GERGELY Borház,
a KŐRÓKA Pince, a LÍDIA Borház, a SOMA
Borpince és a Tagyon Birtok kínálta, mellettük pedig
kézműves kirakodók tették színesebbé a Borhetet.
A nyári programok záróakkordja volt az idei
Augusztus 20-ai rendezvény, és tűzijáték. A meg-hitt
és felelemelő hangulatban telt ünnepi műsort a
Miskolci Illés EmlékZenekar és Varga Andrea a
Miskolci Nemzeti Színház színművésze szolgál-tatta
„Illéstől Istvánig” címmel, majd következett a
szemet gyönyörködtető tűzijáték, mely méltó zárása
volt a nyári programoknak.
A nyár véget ért, de a mozgalmas programkavalkád
nem, hiszen már lázasan készülünk az őszi
programokra.
Szeptember 12-én az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
szervezésében Lecsóparti volt a Faluház udvarán,
melyre meghívást kapott Kontrát Károly állam-titkár,
országgyűlési képviselő, Filep Miklós Zánka község
polgármestere, és Zánka Képviselő-testülete is. A
három kondérban főtt lecsónak igen nagy keletje volt,
ami nem is csoda, hiszen egyik finomabb volt, mint a
másik.
Október 8-án ünnepeljük az Idősek Napját a
Faluházban, melyre személyre szóló meghívót kapnak az érintettek.
Október 19-én Szüreti Mulatság veszi kezdetét
Zánkán, melyre mindenki elvárattatik, meghívat-tatik.
Régi hagyománynak számít ez már nálunk, ahol
eljárhatjuk közösen a táncunk! A déli harangszó után
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2 órával indulnak a dalia legények és a szép
menyecskék, hogy az esti bálra mindenki kedvét
megteremtsék. Díszítsék hát a kocsikat, traktorokat,
no meg saját magukat díszes maskarába, és jöjjenek
el a Zánkai Szüreti Mulatságra!
Nos így telnek a napok Zánkán a Faluházban,
ahová szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.
Legyenek részesei Önök is Zánka kulturális
életének!
Működő klubjaink: Őszirózsa Nyugdíjas Klub,
Magyar Tenger Népdalkör, Nevesincs Színjátszó-kör,
Életmód Klub, Nőklub, Okályi Iván Kertbarát Kör,
Honismereti Kör, Bokafogó Táncegyüttes
Csatlakozzanak klubjainkhoz és töltsék jó társaságban, jó hangulatban szabadidejüket!
Zánka Faluház: Böhmné Kocsis Szilvia,
Böhm Tamás, Bácsiné Bogáncs Nikoletta

***
Községi Könyvtár hírei
Kedves Olvasók!
A könyvtár nyitvatartása szeptember 16-tól
megváltozik!
Az új nyitvatartás:
Kedd:
Csütörtök:
Szombat:

Kontrát Károly államtitkár, dr. Vedres Gábor
kabinetfőnök, Filep Miklós polgármester, valamint a
falu és a környék vezetői is részt vettek összejövetelünkön. Államtitkár úr beszédében elmondta,
hogy Zánka sikereihez a falu összefogását jelző
szervezetek nagyban hozzájárulnak, amelynek
szerves része nyugdíjas klubunk is. Örültünk, hogy
vendégeink megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, és
külön köszönjük államtitkár úr segítségét az ok-tóber
18-ra
tervezett
Parlamenti
látogatásunkkal
kapcsolatban. 57-en veszünk részt a budapesti kiránduláson, aminek az Országház látogatása mel-lett
része lesz a misével egybekötött Sziklatemplom
megtekintése is. Készülünk a Szüreti mula-ságra, a
bábukat a Tájház mellett kijelölt helyen fogjuk kihelyezni, és részt veszünk a felvonuláson is.
Lecsófőző klubtársaink, a férfi és női csapat, Herczeg
Magda és Kovács József vezetésével most is
remekeltek! Az ínycsiklandó rizses, krumplis,
tarhonyás és sima lecsó, a finom sütemények és
ízletes zánkai borok mellett jól elbeszélgettünk.
Vidámságtól volt élénk a Faluház udvara. Közben
szebbnél-szebb virágsorozatból válogattunk, csereberéltünk egymással. Ennek értéke nem csupán a
virágpalántákban rejlik, hanem a kertünket, lakásunkat szépítő kapott virágokról annak ajándékozóját is megőrizzük emlékezetünkben.
Bízunk benne, hogy még sok ilyen kedves, vidám
alkalmunk lesz az elkövetkező évad során.
Horváth Zsófia
klubtag

12.00 – 17.00
12.00 – 16.00
9.00 – 12.00

***

***
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Nyári utolsó összejövetelünkön Filep Miklós
polgármester úr volt a klub vendége. Összefoglalót
hallottunk az elmúlt időszak nagy beruházásairól, a
falu szépítéséről, fejlesztéseiről. Vezetőnk, Nagy
Pálné, Margit klubunk nevében megköszönte az
önkormányzat által nyújtott anyagi támogatást, ami
hozzájárul sikeres működésünkhöz, közösségünk
erősítéséhez.
A nagy hőségre való tekintettel nyáron szünetet
tartottunk, így szeptember 12-én került sor évadnyitónkra, az évek óta siekesen megrendezett „Lecsó
partira” és a „Virág csereberére”.
Ezúttal kedves vendégeket is fogadhattunk. Az
óvodai konyha és a hegyi út ünnepi átadása után dr.

Helytörténethonismeret
Rovatvezető: György Péter

György Péter János:
A GÖRGEY-MÍTOSZ FORRÁSVIDÉKÉN
Görgey Artúr az 1848-49-es magyar szabadságharc
bűnbakja. Életében megvetés, sőt gyűlölet sújtja,
melyet sztoikus nyugalommal visel. Mitikus alak, a
Rossz, az Áruló megtestesítője. Iskolás értelemben
persze nem az, hiszen se nem isten, se nem félisten,
nincsenek természetfeletti tulajdonságai, s bár
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néhány katonai bravúrját, győzelmét némi hazafias
lelkesedéssel nevezhetjük akár csodálatosnak is,
tudjuk, hogy hőstetteit nagyon is földi körülmények
között hajtotta végre. Van a mítosznak azonban egy
másfajta, ha tetszik mélyebb értelmezése is. Eszerint
a mítosz alapvetően történetmondás, melyben egy
nép a múltját mesélve az identitását véli megtalálni.
Eszerint a mítosz világmagyarázat, létértelmezés, a
megismerés eszköze és eredménye is egyben. Hozzá
kell tenni azonban, hogy mindig az adott kor
színvonalán.
Ha ezt elfogadjuk, akkor könnyen belátható, hogy
Görgey valójában mítoszképzés áldozata. Szükség
volt valakire vagy valamire, akinek, és aminek a
segítségével a nemzet meg tudta magyarázni, fel tudta
dolgozni kudarcát, a rá szakadt mérhetetlen tragédiát
és bánatot. Mindezt úgy, hogy közben megőrizze
arcát, hősiességének és legyőzhetetlenségének tudatát.
Érthető öngyógyítás ez, melynek eszköze Görgey és az
árulás. Ha Görgey Világosnál nem teszi le a fegyvert,
a még ütőképes és fegyelmezett hadseregével együtt,
akkor kivárva, az időt húzva, az ellenségeket különkülön legyőzve, a várt diplomáciai segítség megérkeztével bizonyára másként alakultak volna a dolgok.
A továbbiakban Bozzay Pál két verse kapcsán megfigyelhetjük a mítosz születését egy nagyon korai
stádiumban, a szabadságharc leverését követő
esztendőből. Ennek az írásnak a témája irodalmi, de
megkerülhetetlen, hogy egy rövid történelmi kitérőt
tegyünk. Kossuth Lajos híres-hírhedt vidini leveléről
kell néhány szót ejteni. Kossuth ezt a levelét 1849.
szeptember 12-én írta a Török Birodalomba emigrálva, a mai Bulgária területén. Ebben, mindjárt a
szöveg elején Görgeyt árulónak nevezi, s őt okolja a
harc elvesztéséért. A továbbiakban áttekinti a szabadságharc menetét, és tendenciózusan Görgeyt hibáztatja
mindenért. Szűk látókörű katonaként mutatja be, aki
képtelen volt politikailag is átgondolt, stratégiai
cselekvésre. A levelet Kossuth A követekhez és politicai ágensekhez Angol- és Fracziaországban címmel
látta el, és el is küldte a megnevezett két országban
rekedt magyar követeknek és ügynököknek. Kossuth
célja a nyugati közvélemény befolyásolása volt. A
Görgey ellen felhozott vádak nem egyszerűen a
felelősség áthárítását szolgálták. Kossuth azt akarta
tudatni elsősorban az angol döntéshozókkal, hogy
Magyarország nem a saját gyengesége miatt veszítette
el a háborút két nagyhatalom egyesített haderejével
szemben. A vereség valódi oka a magyar fővezér,
Görgey Artúr árulása. A kormányzói címet
szimbolikusan visszavevő Kossuth megfellebbezhetetlen tekintélye szentesítette ítéletét. Görgey
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áruló. A fővezért jól ismerő tiszttársak tiltakozása el
sem jutott a magyar közvéleményhez. Meg sem
hallották, mert nem akartak ilyet hallani.
És most térjünk vissza Bozzayhoz és az irodalomhoz!
Bozzay Pált még a művelt olvasónak sem kell
ismernie. Munkái hozzáférhetetlenek, eddigi
egyetlen kiadása barátjának, Lévay Józsefnek
köszönhető 1886-ból. (2018-ban Zánka Község
Önkormányzatának jóvoltából hiánypótló munka
jelent meg György Péter János és Praznovszky
Mihály tollából: A szabadsár embere – Bozzay Pál
élete és művei címmel. – szerk.) Ki volt hát Bozzay
Pál? A márciusi ifjak egyike, aki életét arra tette fel,
hogy költő lesz. A korhoz méltóan romantikus és
lelkesült ifjú, tele világmegváltó hevülettel. Jókai és
Petőfi lapjának, az Életképeknek nagy reményű
szerzője. A szabadságharc önkéntese, majd
hadifogoly, és a császári hadseregbe kényszerrel
besorozott közlegény. A szolgálatba belerokkant
katona, huszonhárom éves korában már halott. A
magyar szabadságharc hőseinek egyike. Talán inkább
hősi lelkű áldozata. Életútja több ponton is hasonló
Görgeyéhez. Bozzay is elszegényedett nemesi család
sarja, 1829. január 10-én született Kővágóörsön.
Evangélikus, mint Görgey, és egy ideig ugyanúgy
Késmárkra jár iskolába, mint a hadvezér. Ő is a 48-as
forradalmi időkben kerül Pestre, és ugyanúgy, mint
Görgey, nevéből elhagyja a nemesi származásról
árulkodó y-t. Mindketten önként lépnek be a
forradalmi hadseregbe. Innen azonban életútjuk
tragikusan különböző. Görgey, a korábbi hivatásos
katonatiszt századosi rangban kezdi szolgálatát,
Bozzay mint gyenge fizikumú és nagyon fiatal ember
mindvégig honvéd marad. Görgey a legfelsőbb szintű
kegyelmet kapja, Bozzay a leggyakoribb büntetést.
Hogy a bevezetőben említett versek háttere
érzékelhetőbb legyen, kicsit részletesebben foglalkozunk Bozzay büntetésével. A költő alakulata a
Marostól északra fekvő zarándi hegyek között
állomásozott, amikor 1849 augusztusában megadták
magukat. A császári seregbe besorozott katonákat
Karánsebesen és Temesváron keresztül indították
Csehország felé. A transzportba besoroztak 130
tisztet Görgey seregéből is, köztük az ismert költőt,
Lisznyay Kálmánt, aki látván Bozzay elesettségét,
gyűjtést szervezett a számára. Az út a Bánságon és
Horvátországon keresztül Ausztriába vezetett, majd
onnan tovább a csehországi Josephstadtba. Bozzayt a
hosszú út kimerítette, 1849 telének elején tífuszba
esett, legyengült szervezete teljesen már nem épült fel
soha. Nyomasztotta a reménytelenül hosszúnak tűnő,
tízéves szolgálat, a költő sors elvesztése, a honvágy,
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a szokatlan klíma. Ebből az időből fennmaradt
levelezése, amelyet Lévay Józseffel, apjával és Elek
bátyjával folytatott. Ezekből a levelekből ismert,
hogy egyetlen gondolat éltette csupán, a hazatérésé.
Amikor erre lehetősége nyílt, mégsem élt vele.
Apjához 1850. április 9-én írt levelében számolt be
arról, hogy a seregen belül Magyarországra induló
rendfenntartó erőket toboroztak, de ő „ezen feltétel
alatt” nem akarta viszontlátni hazáját. Micsoda
elvhűség, milyen önpusztító hazaszeretet! Az utolsó
lehetőséget szalasztotta el, hogy viszonylagos
épségben hazajusson.
Időben most jutottunk el az első Görgey-vers
születéséhez, mely alatt az 1850. április 12-ei dátum
szerepel.
Görgey
Ha megnyugszik a tenger
Csendes az ő mélye
Nem tudni mi fekszik
Lenn a fenékbe.

S mennyi vádoló rém
Támadt ellenedbe! –
Az élőknek szája
S a meghaltak lelke.

De mikor hullámot
A vihar fölrázza,
Megmozdulnak benne
Iszapja, gyöngyháza.

Kiket könnyelműen
Bocsátál kockára
Kik a szent ügyér
Elvéreztek hiába.

S a haragvó tenger
Iszapos mélyéből
Néha felszínére
Gyöngyöket hajít föl.

Azt a zászlót, melyet
Neved dicsőíte,
Öngyilkos kezekkel
Miért sújtád a földre?

Mi vagy te, e tenger
Oly parányi része,
Kit fölhajított a
Zivatar szélvésze.

Mért hajítál kővel
Annak templomára,
Melyben ezereknek
Lehettél oltára?

Mikor a veszélynek
Utolsó órája.
Egy nemzetnek éltét
Kezeidbe játszta

Nagy voltál akkoron
Naggyá tett hűséged
De az árulás mely
Kicsinnyé törpített.

Voltál ezereknek
Imádott bálványa
Lettél ezereknek
Keserve és átka.

Szélvészekkel küzdél
Hajdan rendületlen,
Akkor oszlop voltál,
Most parányi porszem.

Az apáknak sírját
A gyermekek szívét
Csillagos fényével
Neved ékesíté

Melyet egy gyermeknek
Mosolygása fölver:
Akkor isten voltál,
Most egy bűnös ember.
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Ezt a verset Lévay József nem válogatta be az
1886-os gyűjteménybe, egyetlen eddigi megjelenése
a Révfülöpi Honismereti Egyesület lapjában, a Villa
Filip 2005. 1-2. számában történt. A szélesebb
olvasóközönség elé tehát most kerül először.
Bozzay költeményét hatszótagos, ütemhangsúlyos
sorokba rendezte, a négysoros versszakok félrímesek,
gyakori köztük az asszonánc, melyet a költő tudatosan
alkalmazott borús hangulatú verseiben. A verskezdő
metafora Görgeyt mint a tenger fenekéről a felszínre
emelt gyöngyszemet mutatja be. Érzékelhető, hogy a
hadvezért a forradalom, a nép emelte mindenki fölé, a
végveszély pillanataiban egy egész nemzet reménységévé magasztosult. Ezért érthetetlen és fájdalmas
Görgey árulása. A további gondolatmenetünk szempontjából különösen érdekes, hogy a költő könnyelműséget tételez fel a hadvezérről, mintha olyan ember
lenne, aki nem érezte át felelősségét, aki saját
dicsőségét is könnyű kézzel játssza el. A verszáró
metaforák az oszlop - porszem, isten - bűnös ember
ellentétpárok segítségével fejezik ki a költő ítéletét.
Bozzay itt nem is lép tovább. Fájó szívvel állapítja
meg, hogy csalódnia kellett Görgeyben, aki könnyelműen elárulta a benne bízó embereket, és ezért bűnös.
Adódik a kérdés, hogy vajon Bozzay tudott-e
Kossuth Görgeyt elítélő nyilatkozatáról. Jelenlegi
ismereteim alapján ezt nem tudom megválaszolni.
Az sem ismert, hogy Angliából mikorra érkezhetett
vissza az állásfoglalás híre, ez mikorra terjedt el az
országban. Lévay gyakran írt levelet Bozzaynak,
ezek tartalma azonban ismeretlen. A lényeget szem
előtt tartva azonban ez az egész probléma talán meg
is kerülhető. A lényeg ugyanis esetünkben az, hogy
a világosi fegyverletétel után fél évvel a birodalom
egy távoli garnizonjában az ott szolgálatot teljesítő
magyar katonák körében meggyőződéssé vált az
árulás gondolata és Görgey Artúr tábornok
bűnössége. Ekkor már működik a tényeket sutba
vágó lelki öngyógyítás, a bűnbakképzés. Figyeljük
meg azonban, hogy itt még Bozzay szinte
tárgyilagos, nyoma sincs bosszúvágynak, átkoknak,
démonizálásnak. Ez bizonyára összefügg a fiatal
költő nyugodtságával, érett gondolkodásával.
(Az írás a Tempevölgye c. folyóirat 2019 szeptemberi számában jelent meg, folytatását a következő lapszámban közöljük. –szerk.)
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