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ÚJ VEZETŐSÉG A JEGYZŐSÉGEN
— riport —
Horváth Lajos: Tisztelettel köszöntöm a Zánkai Hírmondó szerkesztősége nevében dr. Rozgonyi Viktória jegyzőt és
dr. Kiss Balázs aljegyzőt, mint frissen kinevezett vezetőket, itt a zánkai hivatalban. Azon szándékkal ültünk le, hogy
tájékoztassuk a község lakosságát, arról, hogy vezetői szinten milyen személyi változások történtek a hivatalban
Lukács Ágnes jegyző Asszony távozása után:? Milyen a kettőjük közötti munkamegosztás és milyen elképzeléseik
vannak a hivatal jövőjét illetően?
- R. V.: dr. Rozgonyi Viktória vagyok, amióta diplomám van, a közigazgatásban dolgozom. A szabálysértési
hatóságnál kezdtem Budapesten szabálysértési ügyintézőként, azt követően jöttem le Tapolcára és az elmúlt 15
évben – mielőtt idekerültem – ott dolgoztam. Voltam okmányirodai ügyintéző, hatósági csoportvezető, irodavezető,
majd aljegyző. Amikor közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonyom, 2017 májusában kerültem Zánkára
aljegyzőként, a szentantalfai kirendeltségen az ottani öt település került a munkaterületemhez. Az idei évben,
amikor Lukács Ágnes jegyző Asszony távozott a hivatalból, akkor kerültem képbe, mint jegyző jelölt és meg is
pályáztam ezt az állást, ahol engem választottak ki. Július 16-a óta jegyzőként tevékenykedem. A munkamegosztás
változatlan marad, tehát én maradok fönt továbbra is a Nivegy-völgyi települések szentantalfai kirendeltségén és a
frissen állományba került Kiss Balázs Tamás aljegyző Úr marad Zánkán, Monoszlón és Szepezden, az itteni ügyek
intézésére. Ami számomra nagyon fontos, és igyekszem is eszerint dolgozni, hogy a kollégákat nem beosztottként,
hanem csapattársként kezelem. Azt gondolom, hogy az önkormányzati munka akkor lehet sikeres, ha csapatban
dolgozunk. Minden munkaterület kihat a másikra, a munkatársakkal sokat kommunikálunk, bármilyen problémával
megkereshetnek, segítek nagyon szívesen. Akkor lehetünk nagyon hatékonyak és gyorsak, ha együtt sikerül a
képviselőtestületi döntéseket végrehajtani, hiszen a hivatal nagyobb részt a képviselőtestület alá van rendelve. Van
egy államigazgatási, hatósági vonal is, amiben a jegyzőt nevesítik, azokban is ügyfélbarát módon el kell járni.
Sajnos ez nem mindig megy nagyon gyorsan, mert a változó jogszabályokat nagy mennyiségben kell lekövetnünk,
alkalmaznunk, de nyilván igyekszünk, hogy gyorsan és hatékonyan pontot tegyünk minden ügy végére.
H. L.: Fiatal kora ellenére nagy tapasztalattal rendelkezik és a Nivegy-völgyi 1,5 év is lehetővé tette, hogy rálásson
egy kicsit Zánkára is, mondhatni azt, hogy nem teljesen ismeretlenül köszönthetjük, mint jegyzőt. Aljegyző Úr,
Balázs átadom a szót, mutatkozzon be.
K. B.: Meg szeretném köszönni a lehetőséget, hogy röviden bemutatkozhatok. 2011-ben végeztem a Szegedi
Jogtudományi Egyetemen, ezt követően Budapestre kerültem, ott különböző nemzetközi ügyvédi irodákban
helyezkedtem el, mint ügyvédjelölt. Ennek elsődlegesen az volt az oka –mivel több idegen nyelven is beszélek –
ezért úgy gondoltam, teljesen egyértelmű, hogy az én életutam a versenyszféra, az üzleti világ, a nemzetközi cégek,
nemzetközi kapcsolatok, kereskedelem. Ez nyilván – 25 évesen – az önismeret hiányával volt magyarázható. A
budapesti tapasztalataim az irányba mutattak, hogy én mégiscsak egy Szegedhez hasonló, békés, kedves, csinos
közegben szeretném elképzelni az életemet.
H. L.: Azért a Balaton-felvidék messze van egy vidéki nagyváros színvonalától, kulturális lehetőségeitől. Akkor mi
csábította ide, a jó levegő, vagy a Balaton selymes vize?
K. B.: Nyilvánvalóan ez szempont volt a jövendő életterem kiválasztásánál, de ne szaladjunk előre ennyire. 2015ben szakvizsgáztam, a Belügyminisztériumban kezdtem el dolgozni, mint jogtanácsos, a belügyminiszter peres
képviseletéért voltam felelős. Itt kóstoltam bele a közigazgatásba, ami határozottan tetszett és nem titkoltan
kerestem a jegyzői feladatokhoz kapcsolódó kihívásokat, ami nem a fővároshoz kötött. A közigazgatási
tapasztalatomat tehát az önkormányzatiság fellegvárában, a Belügyminisztériumban szereztem, ami lehetővé tette
számomra, hogy az ország bármely önkormányzatához pályázhassak. De úgy gondolom, hogy Zánka földrajzi,
helytörténeti adottságai olyan kivételesen vonzóvá teszik a települést, hogy abszolút a favoritok között volt, és
nagyon örülök, hogy összejött ez a pályázat.
H. L.: A jegyzőség központja továbbra is Zánka, jegyző Asszony mégis Szentantalfáról irányítja a hivatalt, aljegyző
Úr pedig itt fog tevékenykedni helyben. Nyilván a falu lakossága kíváncsi rá, mi indokolja ezt a felállást.
R. V.: Ha nagyon őszinte szeretnék lenni, akkor én hűséges típus vagyok. Amikor aljegyzőként ide kerültem, akkor
olyan szeretettel fogadtak, mind a polgármesterek, mind a képviselőtestületek és a kollégák is, hogy én „szíreszóra” nem szívesen hagytam volna ott őket. Nekem ez nagyon nehéz időszak volt, amikor tavaly idekerültem: nem
teljesen egészségesen jöttem el Tapolcáról és rá három hétre – rendkívül váratlanul – meghalt édesanyám. Engem
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ott körbevettek szeretettel, én ezt nem szerettem volna eldobni.
H. L.: Tehát semmiféleképpen nem szakmai, hanem érzelmi okai vannak. Most menjünk bele abba, hogy milyen a
jegyzőség felállása, melyik településen hány ember dolgozik és milyen elképzeléseik vannak a jövő hivatalának
működtetését illetően!
R. V.: Zánkán 12 ember teljesít szolgálatot, a szentantalfai kirendeltségen heten vagyunk, a balatonszepezdi
kirendeltségen pedig 4 kollega dolgozik. Egyenlőre ez a felállás marad is. Sajnos szembesülnünk kellett pótlandó
hiányosságokkal: gondolok itt elsősorban rendeletek összerendezésére, szabályzatok hiányosak. Ezeket év végére
jó lenne pótolni, hiszen jövőre két választás is áll a hivatal előtt… Hivatali szinten cél az ügyfél elégedettségi szint
növelése, minél kevesebb panasz, bejelentés legyen. Nyilván az aljegyző mindenre nem tud megoldást, vagy azért,
mert nincs rá hatásköre, vagy azért, mert nincsenek rá olyan jogszabályok, amelyek alapján az ügyfél kívánságára
lehetne dönteni, de mi mindent megteszünk, hogy innen mindenki elégedetten távozzon.
H. L.: Egy kicsit ambivalensnek érzem azt, hogy a számítógépek világában valahogy nem akar csökkenni a
bürokrácia, közintézményekben mindenhol panaszkodnak erre. Nagy erőkkel itt is bevezették az ASP rendszert,
mindenhol számítógépeket látunk, ugyanakkor évek során felduzzadt a hivatal létszáma és így sem tudják a
kollégák zökkenők nélkül a feladataikat ellátni. Mit szólnak ehhez, hogyan lehetne ezt helyi szinten javítani?
R. V.: A bürokrácia oka egész egyszerűen az, hogy a papír nagy úr, amikor elmegy az áram, lefagy a rendszer,
akkor még mindig elő lehet venni…
K. B.: Némileg filozófiai a felvetés, hogy a számítógép és az informatika csodájával meg lett ígérve az, hogy
innentől minden gyorsan, hatékonyan, egy gombnyomásra elintézhető. Ezzel párhuzamosan az ezzel járó
bürokrácia is növekedett, egyre nagyobb adminisztratív terhek, statisztikai adatok gyűjtése, különböző
nyilvántartások, informatikai rendszerek. Gyakorlatilag a bürokratikus terhek meghatványozódtak.
R. V.: Például egy számlát azt többször is kézbe kell venni, érkeztetni, iktatni, kontírozni kell és utána lehet
ellenőrizni, utalványozni, jóváhagyni.
H. L.: Tehát a papír alapú ügyintézést sok területen nem váltotta ki a számítógép, párhuzamosan kell ezt csinálni.
R. V.: Ha biztos lenne, hogy egy adott iratot 5 év múlva is elő lehetne venni egy szerverről, akkor az ember nyugodt
lenne, ezzel szemben az a biztos, amit az irattárból előbányászunk eredeti, aláírt formában, mert az a hiteles.
H. L.: Politikai szinten fölvetődött – minisztériumi szinteken – a bürokráciának a személyeket is érintő 20 %-os
csökkentése, leépítése. Nem tartanak attól, hogy ez a törekvés legyűrűzik a megyei, városi, majd községi szintekre is?
R. V.: Bízunk benne, hogy nem. A személyi állomány létszámáról a képviselőtestületek döntenek és nyilván, akik
velünk dolgoznak – polgármesterek, képviselők – ők látják, hogy minden ügyintézőnek meg van a maga
feladatköre, amit csinál. Egy kollega több település adóügyeit, szociális ügyeit intézi bürokratikus sallangjaival
együtt. Úgy, hogy ettől nem tartok.
H. L.: Átérzem ennek az egésznek a nehézségeit, mivel sokféle kötelemnek eleget kell tenni és a törvénykezési
dömping is szorítja az önkormányzati hivatalokat. Most evezzünk inkább kellemesebb vizekre! Egy-két mondatban
személyesebben is mutatkozzanak be, ne csak két csinos fiatalembert lássanak a falu vezetőiben!
R. V.: Pestiként a városból én is menekültem, imádom a természetet. Hosszú évekig lovagoltam, volt saját lovam is.
Egyébként pedig vízicsibe vagyok, kisfiammal együtt, úgyhogy a Balaton nekünk szó szerint a „Riviera”. A gyerkőcöm
a hét végén is megfürdött a 22 fokos Balatonban. Szeretünk biciklizni, kirándulni nagyokat. Szeretek sütni.
K. B.: Hasonló. Én abszolút új hobbira leltem, tegnap is voltam csobbanni a Balatonban. Itt kaptam szolgálati
lakást az Erzsébet városban és tartozik ahhoz egy saját partszakasz, jó úszni egy kicsit a fárasztó munkanap után. A
fürdési szezon végeztével, ha beáll az ősz, a környékben fogok kirándulni, több túraútvonalat is néztem itt a
környéken. Meg itt van a környéken Szigliget, Badacsony…
H. L.: Vannak szervezett egyesületeink is, ajánlom a Gázló Egyesületet, én is tagja vagyok!
K. B.: Nem tudom, hogy vagyok-e annyira profi…
H. L.: Tévedés ne essék, én sem vagyok! Nagyon köszönöm a beszélgetést és mindkettőjüknek nagyon jó munkát kívánok!
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Önkormányzati hírek
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária

Zánka Község Önkormányzatának
2018. június 29. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
a Zánka, Iskola u. 11. sz. alatti Zánkai Közös
Önkormányzati Hivatal épületének klimatizálására
Pál Krisztián egyéni vállalkozó bruttó 1.465.040 Ft
összegű árajánlatát elfogadta.

Zánka Község Önkormányzatának
2018. július 5. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A Képviselőtestület, mint a Zánka és Térsége
Oktatási Intézményi Társulás székhelytelepülése az
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
kiírt pályázati felhívásra a Kétnyelvű Német
Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde (8251 Zánka, Iskola
u. 4. hrsz: 883.) konyhájának felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött.
A projekt a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde épületében lévő óvoda konyha infrastrukturális fejlesztését, építészeti felújítását, korszerűsítését és új eszközök beszerzését tartalmazza.
A megvalósítandó projekt költségei:
1. összköltség: bruttó 26.105.223 Ft, ebből
- építési költségek, melyek tartalmazzák a
kivitelezési, műszaki tervezési, energetikai tanúsítvány elkészítésével kapcsolatos, műszaki
ellenőri díjakat, valamint a projektmenedzsment
költségét: bruttó 15.769.264 Ft
- eszközbeszerzés költsége: bruttó 10.335.959 Ft.
2. az igényelt támogatás összege: bruttó 24.799.961
Ft, ebből
- építési költségekre igényelt támogatás összege:
bruttó 14.980.801 Ft
- eszközbeszerzésre igényelt támogatás összege:
bruttó 9.819.160 Ft
3. az önerő összege: bruttó 1.305.261 Ft, ebből
- az építési költségekre eső önerő összege: bruttó
788.463 Ft,
- az eszközbeszerzésre eső önerő összege: bruttó
516.798 Ft.
Zánka Község Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges önerőt biztosítja.
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A megvalósítás tervezett időbeli ütemezése:
1. projekt megvalósításának megkezdése 2019.
január 2., ezen belül:
- eszközbeszerzés megvalósítása: 2019. január 2. 2019. május 31.
- kivitelezés: 2019. június 17. - 2019. augusztus 30.
2. szakmai, pénzügyi beszámoló és pénzügyi
elszámolás benyújtási határideje a Támogatóhoz:
2019. december 27.
A finanszírozás tervezett ütemezése: valamennyi
tevékenység esetében szállítónként a finanszírozás a
fenti ütemezés szerint biztosított.

Zánka Község Önkormányzatának
2018. július 30. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A Képviselőtestület a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Zánka község közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló 2017. évi beszámolóját elfogadta.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
módosította a Zánka Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet.
- A képviselőtestület a 2018. június 29-i ülésén
döntött az Ifjúság utca burkolaterősítési feladatainak kivitelezésére felkért gazdasági szereplők
ismételt kiválasztásáról. A közbeszerzési szakértő az
ajánlatkérési eljárást lefolytatta és megküldte
döntéselőkészítő
javaslatát.
Az
ajánlattételi
felhívásra két érvényes ajánlat érkezett, a Renesis
Ingatlan-forgalmazó Kft. nettó 19.115.790,- Ft, a
VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft. nettó
13.899.680,- Ft összegű ajánlatot tett. Az eljárás
során rendelkezésre álló anyagi fedezet 12.000.000
Ft + áfa, mivel a két évvel ezelőtti ajánlat szerint
tervezték a költségeket, azóta jelentős áremelkedés
történt az építőiparban. A legkedvezőbb ajánlathoz
szükséges 1.899.680 Ft + áfa különbözet saját
forrásból történő biztosításáról dönteni kell,
különben az eljárás eredménytelen. Zánka Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánka, Ifjúság
utca burkolaterősítési feladatainak kivitelezésére
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításához szükséges 1.899.680 Ft + áfa
különbözetet saját forrásból a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.20.) önkormányzati
rendelet tartaléka biztosítja.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a
Zánka, Ifjúság utca burkolaterősítési munkák műszaki ellenőrzésére a Konstruktív Műszaki Iroda Kft.
(8200 Veszprém, Radnóti tér 2., adószám: 258773572-19) 100.000 Ft + áfa összegű árajánlatát elfogadta.
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- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a
Zánka, Rákóczi utca rehabilitációjához készült tervek ellenőrzésére a Konstruktív Műszaki Iroda Kft.
(8200 Veszprém, Radnóti tér 2., adószám: 258773572-19) 150.000 Ft + áfa összegű árajánlatát elfogadta.
- A Képviselőtestület a temető bekerítésére Róka
Balázs egyéni vállalkozó (8272 Balatoncsicsó,
Gyöngyvirág u. 12., adószám: 65274095-1-39) által
adott bruttó 2.500.000 Ft összegű ajánlatot elfogadta.
A forrás a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.
(III.20.) önkormányzati rendelet tartaléka terhére
rendelkezésre áll.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
a 2018. augusztus 20-i tűzijáték lebonyolítására a
Dobai és Társa Bt. (8220 Balatonalmádi, Széchenyi
u. 25/B., adószám: 20670681-2-19) által adott nettó
360.000 Ft +áfa, összesen bruttó 457.200 Ft összegű
ajánlatát fogadta el.
- Határoztak arról, hogy a Képviselőtestület a
Zánkai Strandfürdő főbejárata előtti díszburkolaton lévő 1. sz. és 3. sz. pavilont meg kívánja
vásárolni 1-1 millió Ft vételáron.
- Döntöttek arról, hogy a lakók kérésére a Búzavirág
utcában kialakított zöld szigetre játszótéri
eszközöket szereznek be. A forrás a 2018. évi
költségvetésről szóló 2/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet tartaléka terhére rendelkezésre áll.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
a Zánka, Ifjúság utca burkolaterősítési feladatai
projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást a Firmiter Füred Bt. (képviseli: Harsányi
István felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) által készített döntéselőkészítő javaslata alapján
érvényesnek és eredményesnek nyilvánította.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
a Zánka, Ifjúság utca burkolaterősítési feladatai
projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési
eljárásban nyertes ajánlattevőnek a VIA VOMITO
Mélyépítő és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém,
Kádártai út 27.) ajánlattevőt kihirdeti és az általa
adott nettó 13.899.680 Ft +áfa, összesen bruttó
17.652.594 Ft összegű ajánlatot elfogadta.

Zánka Község Önkormányzatának
2018. augusztus 29. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be
szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támo-
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gatásra. Az Önkormányzat vállalja 1000 Ft/ erdei
m3 + áfa önrész biztosítását és a szállítás költségeit.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
határozott arról, hogy 12.000 Ft/fő települési
(iskolakezdési) támogatást nyújt a településen
életvitelszerűen élő állandó lakóhelyű általánosvagy középiskolás tanulók részére.
- Jóváhagyták a Közösségi és Tömegsportklub
támogatására kért 700.000 Ft összegű támogatást.
Hozzájárultak ahhoz, hogy Zánka község címerét a
futballcsapat neve előtt használja.

Zánka Község Önkormányzatának
2018. szeptember 10. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
a helyi adókról szóló 20/2014. (XI.28.) sz. rendeletet módosította. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 2018 nyarán teljeskörűen felülvizsgálta a hatályos helyi adórendeleteket. A
felülvizsgálat eredményeként megállapította a helyi
adókról szóló 20/2014. (XI.28.) önkormányzati
rendelet az adó bevallását írja elő, amelyet bejelentési kötelezettségre kell módosítani. Az alkalmazás során felmerült további probléma mutatkozott az
építményadó és kommunális adó esetén a mentességek alkalmazásánál. A jelenlegi szabályozás
értelmezési ellentmondást tartalmaz, miszerint az
építményadó és a kommunális adó fizetésének kölcsönös mentessége miatt a két adónem lényegében
vagylagossá, választhatóvá válik. A szabályozási cél
ezzel szemben az volt, hogy a helyben lakók kommunális adót, míg a nem helyi lakosok pedig
építményadót fizessenek. A javasolt módosítás ezen
jogalkotási szándékot valósítja meg.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi
pályázati fordulójához.
- Döntöttek arról, hogy Zánka Község Önkormányzata az egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016.
(II.29.) önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdése
alapján az Idősek Napi Ünnepség keretén belül
7.000,- Ft települési támogatást biztosít minden
zánkai állandó lakcímmel rendelkező 62. életévüket
betöltött személynek. A Képviselőtestület a
támogatás anyagi fedezetét 2018. évi költségvetéséből a szociális feladatokra meghatározott
előirányzat belső átcsoportosításával biztosítja.

28. évfolyam 4. szám
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„Tündérkert” CSOK lakótelepet Zánkára!
Zánkát a közelmúltban „vészharang” hangja járta át! Ez év szeptemberében egy közösségért kondult meg
vészjóslóan a harang, amely még nem lélekharang, de komoly összefogásra buzdító, figyelmeztető jel! A
helyi általános iskolában 7 első osztályos tanuló kezdte meg tanulmányait, akikből egy zánkai csupán.
Zánka állandó lakossága épphogy átlépte az ezer főt, s ebből 100 fő körüli a 15 év alatti gyermek, és 285
meghívót vitt (nekem is!) a postás a napokban megrendezett Idősek Napjára! Vészjósló számadatok! Nem
kell hozzá zseninek lenni, hogy kiszámoljuk: pár éven belül veszélybe kerülnek intézményeink –
óvodánk, iskolánk -, később pedig egyesületeink, s településünk állandó lakossága! Öt-tíz év múlva
kinek fogunk intézményeket felújítani, utakat építeni és strandot fejleszteni? Tíz-húsz év múlva kivel
fogjuk fenntartani az intézményeket, az utakat és a strandot? Zánka fejlesztésével kapcsolatban ezek a
leglényegesebb kérdések, kedves zánkaiak!
Az elmúlt időszakban lépésről-lépésre szebb, komfortosabb lett településünk, s még jócskán van
fejlesztenivaló, hogy igazi üdülőtelepülés legyünk! Üdülőtelepülés azonban nincs állandó lakosság
nélkül! Zánka üdülőtulajdonosainak is egyértelmű érdeke, hogy Zánka állandó lakossága – velük együtt
lélegezve – prosperáljon. Ezért fejleszteni kell! A fejlesztés alapjait azonban nemcsak a kőben és a
bitumenben, hanem a humán erőforrás fenntartásában kell elsősorban meglelni! Zánka állandó
lakosságának reprodukcióját, szerves fejlődését biztosítva kell helytállni az intézményi,
infrastrukturális, idegenforgalmi fejlesztések terén!
Zánka két betelepítéssel is próbálkozott az elmúlt négy évtizedben. A 70-es, 80-as évekbeli sikeres
volt, az ezredforduló utáni azonban felemásra sikerült. Ez messze nem a község vezetésén, sokkal inkább
az Úttörőváros-Erzsébet Központ pozícióinak falunkra vetülő hatásain, a megváltozott társadalmi
környezeten múlott. Az előbbiekből eredően a 80-as években még több mint 100 gyermek járt a zánkai
óvodába, manapság 36 fő. Iskolánkban is felére csökkent a zánkai diákok száma, jelenleg 51 fő, a 123
tanulóból. S még ha azt is számításba vesszük, hogy a 0-7 évesek Zánkán csupán 43-an vannak, akkor
joggal aggódhatunk! Ezek után mit tehetünk?
Egyetlen járható út látszik előttünk: CSOK-os családok sürgősséggel történő letelepítése Zánkára!
Polgármester Úrnak és a képviselőtestületnek informálisan felvetettem már azt az elképzelést, miszerint
nagycsaládosok részére ingyenes építési telek juttatást kellene véghezvinni, szigorú garanciákkal. A 71-es
főút és a Villasori út közötti területen 36 építési telek van betervezve Zánka településrendezési tervében.
Ebből a Villasori út melletti 12 telek gyorsabban kialakítható és meghirdethető, a többi közművesítéséhez
azonban jelentős összegű állami támogatás szükséges. Ennek a nagyszabású projektnek a felkarolására
kérjük fel dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnket, ha Ő mellé áll a „Tündérkert”
létrehozásához, akkor joggal reménykedhetünk!
Ehhez persze rendíthetetlen, egységes elhatározás, nagyvonalúság szükséges a falu vezetése és a
településen lakók többsége részéről. Azoknak a CSOK-os családoknak kell országosan is meghirdetni az
ingyenes telkeket, akik vállalják, hogy gyermekeiket – vagy leendő gyermekeiket – az óvodától az
általános iskola befejezéséig Zánka intézményeibe járatják! Ha valamely okból vállalásuk nem vagy
csak részben teljesül, úgy jogi garanciákkal biztosítva, az építési telek értékének visszafizetési
kötelezettsége terheli őket. Az ingyenes telekjuttatások elnyerési módjának és a feltételek garanciáinak
pontos és részletes szabályozására a projekt indításáról meghozott döntést követően kerülhet sor. Még
egyszer nem követhetjük el azt a hibát, amit a Búzavirág utcai lakótelepnél, ahol – szerződésben rögzített
következmények nélkül – a letelepült családok jelentős része elköltözött vagy nem az intézményeinkbe
járatja gyermekét.
Javaslom, hogy közös akarattal hozzuk létre a „Tündérkert” CSOK lakótelepet Zánkán, hogy
biztosítsuk településünk utánpótlását és a közösségeink megtartó erejét! Azt kívánom, hogy egy
évtizeden belül a jelenleginél 100 gyermekkel több éljen községünkben!
T. Horváth Lajos
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Megújult az óvoda
Intézményeink életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
Június 18-án, gyerekzsivaj helyett szerszámok
zajától volt hangos az óvoda, ugyanis ezen a
napon kezdődtek el a felújítási munkálatok.
Fenntartónk sikeresen pályázott, és elnyert
mindegy 21 millió forintot a beruházásra. Ez az
összeg ugyan nem fedezte a kiviteli munkálatok
egészét, a teljes bekerülési költséget az Önkormányzat, még 10 millió forinttal pótolta ki.
Milyen munkálatokról is szó? Mindig is
büszkék voltunk arra, hogy a csoportszobáink,
eszközállományunk még országos mezőnyben is
előkelő helyet foglal el.
Ezzel szemben fűtésrendszerünk, villanyhálózatunk, vizesblokkjaink nagyon elhasználódtak a közel negyven év alatt. A nyáron
kiépítésre került egy új fűtési rendszer, a régi
villanyvezetékeket rézre, a világító testeket
ledesre cserélték, mosdóinkban a vízvezeték és
csatornarendszer mellett a burkolat is
megszépült, valamint a külsőhomlokzat is
megújult. Nagy álmunk vált valóra ezzel a
hatalmas beruházással. Augusztus utolsó
hetében megtörtént a műszaki, szeptember 19én pedig az ünnepélyes átadás is. Gyerekek és
felnőttek egyaránt boldogan vették birtokukba a
megújult, megszépült épületet. A nyár folyamán
egy másik pályázat is benyújtásra került,
mindegy 20 millió forint értékben, amely a
konyha teljes körű korszerűsítését szolgálja.
Izgatottan várjuk az eredményét.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani
magam, kollégáim és az intézménybe járó valamennyi kisgyermek nevében mindazoknak, akik
lehetővé tették, hogy ilyen szép környezetben
tölthessük a mindennapjainkat.
Kránicz Attiláné
óvodavezető

ZÁNKA A zánkaiak csodálatos környezetben
élnek, fontos, hogy a gyerekek is érezzék, hogy
a fejlődésüket is ehhez méltó körülmények
határozzák meg, segítik elő. Lényeges, hogy ez
a munka ne álljon meg, hogy a kistelepüléseken
is biztosítsuk a családok számára fontos feltételeket. Erről beszélt Kontrát Károly
országgyűlési képviselő a megújult óvoda
avatási ünnepségén.
– Örülök, hogy elkészült a beruházás: a
zánkaiak, az önkormányzat és a kormány
összefogásával.
Örömmel
támogattam
a
beruházást, hiszen a gyerekek határozzák meg a
jelenünket és a jövőnket. Fontos, hogy jó
körülmények között nevelkedjenek az apróságok.
Programomban a kistelepülések mindig fontos
szerepet kaptak, szeretnék mindenhova segítséget
vinni, ezen leszek a jövőben is – mondta Kontrát
Károly. A zánkai gyerekeket érintő jó együttműködés reményében gratulált, és azt kívánta,
hogy a jövőt is ilyen fejlődés jellemezze a
községben, sok gyerek legyen az óvodában,
bölcsődében.
Filep Miklós polgármester az avatási ünnepségen elmondta, hogy a negyven évvel ezelőtt
épült óvoda fűtése, elektromos berendezései mára
teljesen elavultak.
– Sok munkavédelmi problémánk volt, és a
hőszigetelési feltételeknek sem tett már eleget az
épület. Kapóra jött egy belügyminisztériumi
pályázat, amelyhez Kontrát Károly segítségét is
kértük. Sikerült 21 millió forintos állami
támogatást elnyernünk, ehhez az önkormányzat
tízmilliós összeggel járult hozzá. így felújíthattuk
a homlokzatot, új hőszigetelést kapott az óvoda, a
teljes belső gépészet megújult a vizesblokkokkal
együtt. Korszerű, esztétikus lett az épület. A
kivitelező korrekt munkát végzett – mondta a
polgármester, és hozzátette, hogy a konyha még
korszerűsítésre vár, ahhoz ugyancsak segítséget
remélnek.
Örömét fejezte ki, hogy a körzeti óvoda –
amelyben öt település 36 gyermeke nevelkedik két
csoportban – és a bölcsőde is helyet kap,
meglapozhatja a gyermekek utánpótlását. Az
ünnepséget az óvodások műsora színesítette.
[Napló, 2018. szeptember 21.]
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Iskola
Az iskola dolgozói a nyári szünetben is sok plusz
programot vállaltak magukra. Hagyományos öt
hetes önkormányzati napközis tábornak napi 1015 tanuló volt a résztvevője. A változatos
programkínálatot, iskolánkat bázisként használva,
2-2 pedagógus biztosította: sok strandolás, játék,
túra, könyvtári foglalkozás is szerepelt a napi
ajánlatokban.
A németes kollégáink két német nemzetiségi
tábornak is aktív résztvevői voltak. Siposné
Bányai Ildikó sikeres pályázatával komoly
pénztámogatást
nyert
a
fertőszentmiklósi
táborozásunk élményszerű lebonyolításához,
amelybe Harapu-Kiss Tünde is bekapcsolódott. A
másik, a Tolna megyei Lengyelben megrendezett
táborozásnak a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat volt a gazdája, de ennek is Ildikó néni
volt a motorja. Tanulóink mindkét helyről rengeteg élménnyel tértek haza, amelyről a nemzetiségi
beszámolóban részletesebben is olvashatunk.
Ráadásul néhány tanulónk idén is résztvevője lehetett a Városlődi Német Nemzetiségi Tábornak.
Ezen túlmenően és családi nyaralásokon túl is
sokfelé eljutottak a tanulóink a szünidőben:
Geoparkos tábor, katolikus és református hittan
táborok, sport táborok stb. aktív részesei lehettek.
Pályázatokon is indultak diákjaink: Molnár
Márton (5. osztály) a Bakonyi Csillagászati
Egyesület által meghirdetett „Életem a Marson”
című rajzpályázaton különdíjat kapott, amellyel
iskolánk számára egy ingyenes csillagászati
előadást nyert, amelyhez gratulálunk!
Ráadásul
iskolánk
helyt
adott
a
fertőszentmiklósiak cseretáborozásának is. A
természetjáró táborozásuk résztvevői még esti
futballmeccset is játszottak a zánkai bozzaysok
sebtében összeszedett alsós csapatával (eredmény:
2:2), napközben pedig csillagtúrákon ismerkedtek
a Balaton-felvidék szépségeivel. Augusztus
második
felében
soproni
kosárlabdások
pattogtatták a labdát tornatermünkben.
A tanévnyitó ünnepségünket Sántáné Magda
Márta tanító néninek köszönhetően látványos
műsorral színesítettük, amely megadta a jó
alaphangulatot. Bemutattuk két új, ambiciózus
kollégánkat: Vaszkó Enikő 2. osztályos tanítónőt
és Bede Tamás testnevelő tanárt, 5-es
osztályfőnököt. Gyorsan telnek a szeptemberi
verőfényes napok, a 6. és 7. osztályos tanú-

lóinkkal máris a felvidéki (szlovákiai) kirándulásunkra készülünk, amelyet a „Határtalanul!
II. Rákóczi Ferenc nyomában” program keretében bonyolítunk le.
Túl vagyunk a szülői értekezleteinken, ahol
beszámoltunk a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti
Iskola néptánc és képzőművészet tanszakának
indításáról és a Boldogságórák, valamint a minitenisz bevezetéséről is.
Szó esett az iskola fenntartó váltásának
előkészületeiről és a Balaton-felvidéki Iskolák
Találkozója (BAFIT) meghirdetésének terveiről
is, amelyek során nagyon számítunk a szülők
aktív támogatására is. (A BAFIT tervezett
programját mellékelten közzétesszük!)
Sikerekben gazdag, szép tanévet kívánunk
minden diákunknak!
Horváth Lajos
intézményvezető

***
Német nemzetiségi nyelvoktatás
A német nyelv, kultúra és hagyományok
megismertetése tanulóinkkal iskolánkban négy
nagy területen zajlik: 1. A német nyelvi órákon
tanulóink megismerkednek a német ajkú országok
nyelvével, jellemzőivel, irodalmával. Az egyéb
órarend szerinti tanórák keretében is kiemelésre
kerülnek a német kapcsolódási pontok. (Ének,
történelem, technika) 2. A népismeret tantárgy
keretében a hangsúlyt a német nemzetiségű
elődök életmódjának, kultúrájának és hagyományainak megismerésére és ápolására helyezzük.
3. Tanórán kívüli tevékenységeink is jól szolgálják a környékbeli sváb falvakban élő gyerekek
nemzetiségi
identitástudatának
erősítését:
témanapok, témahetek, kiállítás, versenyek
szervezése és azokon való részvétel, előadások,
múzeumlátogatások,
kirándulások
színesítik
tanulóink ismeretelsajátító folyamatát. 4. A nemzetiségi
hagyományok
ápolásának
fontos
építőköve a sváb népzene és néptánc. Tánccsoportunk sikerrel szerepel a különféle kulturális
találkozókon, fellépéseken, és az előző évben
elnyert támogatás segítségével a belföldi
nemzetiségi tábor keretében nagy sikert arattak
Dél-Dunántúli fellépéseik során is. A kézműves
foglalkozásokon elkészített tárgyakból az
iskolában kiállítást szerveztünk, így a többi
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gyermek is megismerkedhet a pályázati programon túl, a nemzetiségi értékekkel.
Az idei évben iskolánk egy 5. elemmel
bővítette a német nyelvtanulás színtereit: nyári
nyelvi és hagyományőrző táborok kerültek megszervezésre, két helyszínen, 46 tanuló részvételével. Az Bozzay suli és a Zánkai Német
Nemzetiségi Önkormányzat is sikerrel pályázott a
táborok költségeinek támogatására.
A sikeres lebonyolításért külön köszönet illeti a
Zánkai Általános Iskoláért Alapítványt és a
nemzetiségi önkormányzatot a pénzbeli támogatásért, illetve a szülőket az utaztatás felvállalásáért. (Cseh Ferenc, Kránicz Attiláné
Márti, Kruczler Ágnes, Simon Csaba, Simonné
Mohos Éva Sipos Tamás, Tóth László.)

Fertőszentmiklósi tábor: 2018. június 24- 29.
Gyermeklétszám: 20 fő (3-6. osztályos tanulók)
Táborvezetők: Harapu-Kiss Tünde és Siposné
Bányai Ildikó
A program lebonyolítása során tanulóink
megismerkedhettek a korabeli kézműves mesterségekkel, a kőkitermelés eszközeivel és
folyamataival. A települések múzeumainak
termeiben szembesülhettünk az elődök nehéz,
embert próbáló mindennapjaival. Múltidéző
programjaink célja az volt, hogy a kézműves
foglalkozások keretében tanulóink kipróbálhassák,
hogy éltek őseink egy internet-mentes, offline
világban. Ember és természet harmonikus kapcsolatára utal a környéken fellelhető gyógynövények begyűjtése és hasznosítása, amelyről a
soproni Patika múzeumban kaphattunk részletes
képet. A tábor nyelvi órái, és a „Stadtrally”-k
erősítették tanulóink német nyelvi ismereteit és
nyelvhasználatát, mivel a feladatok sikeres
végrehajtása érdekében információkat kellett
kérniük a helyi lakosságtól. Az egyes programelemekhez
feladatlapok
kapcsolódtak,
amelyek segítségével mérhettük a tanulók nyelvi
fejlődésének sikerességét. Gyermekeink a napi
történéseket és élményeket naplóba rögzítették.
Így a szülők számára is átélhetővé vált az alábbi
egy hetes tábori program.
1. nap: Magyarpolány, Kálvária, Műemlék utca.
Megérkezés, a táborhely elfoglalása.
2. nap: Sarród, Kócsagvár, Lászlómajor,
Stadtrally, nyelvi óra. Ismerkedés a növény- és
állatvilággal, a régi magyar mesterségekkel,
kézműves foglalkozás.
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3. nap: Nyelvi óra. Sopron: Pék Múzeum, Patika
Múzeum, Poncichter negyed megtekintése, régi
tradíciók, mesterségek, életmód megismerése.
4. nap: Brennbergbánya, Ágfalva, Görbehalom.
Az egykori szén és kőbányászat felfedezése,
korabeli szokások, hétköznapok és ünnepek
megismerése. Nyelvi óra. Kézmúves foglalkozás.
5. nap: Bánfalva, Fertőrákos, Rust. A környék
egyházi építészeti emlékeinek megismerése,
Fertőrákos és környékének felfedezése kisvasút
segítségével. Burgenland, ékszerdoboza - Rust
felfedezése. Kézműves foglalkozás.
6. nap: A hazaút során a csoport meglátogatta a
fertődi kastélyt, Városlődön megismerkedett az
üvegfúvás elméleti és gyakorlati tudnivalóival.

Lengyeli tábor: 2018. július 2-6.
Gyermeklétszám: 26 fő (6-8. osztályos tanulók)
Táborvezetők: Simonné Mohos Éva és Siposné
Bányai Ildikó
A lengyeli német nemzetiségi hagyományőrző
táborral az volt a célunk, hogy tanulóink természet
közeli helyzetekben találkozzanak a legfontosabb
hagyományokkal, az életmóddal és a nemzetiség
kultúrájával, megismerjék a német nemzetiségi
kisebbség mindennapjait. Élményekre építve
szerezzenek ismereteket a német nemzetiség
történeleméről, néprajzáról, nyelvéről. Az egész
napos
programok,
intenzív
és
alapos
ismeretszerzést és képességfejlesztést tettek
lehetővé. Elméleti és gyakorlati ismeretek
közvetítésére is alkalmas volt a program. A tábor
kiváló alkalmat adott arra, hogy a diákok a
megszerzett ismeretanyagot „testközelből” átélhessék. Megtapasztalhatták a tábortűz közösségformáló/közösségépítő
erejét,
megismerkedtek
a
kézműves-foglakozásokkal
(fazekas, kékfestő, csuhéfonó stb.), bepillantást
nyertek egy falu mindennapjaiba, és információt
gyűjthettek a helyi építkezési szokásokról. A
falumúzeum és a Szentkúti-kunyhó megtekintésével gyermekeink rálátást kaphattak a
parasztházak egyszerű szerkezetére, megismerték
a mindennapi élethez nélkülözhetetlen praktikus
használati tárgyakat - úgy azok használatát, mind
pedig azok kisebbségi nyelvi megfelelőit.
Kipróbálhatták a kecskefejést, megismerkedhettek
ehető és gyógyító növényeinkkel és azok
felhasználásával. A tábor programja a következőképpen alakult:
1. nap: Az egykori tiszta sváb település
történelmével való megismerkedés, játékos

Fotó: Vass Gyula
Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: Vass Gyula
Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: Vass Gyula

Fotó: Siposné Bányai Ildikó, T. Horváth Lajos

Fotó: Vass Gyula

Fotó: Siposné Bányai Ildikó, T. Horváth Lajos
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formában, helytörténeti gyűjtemény és óvoda
múzeum illetve pincészet megtekintése.
2. nap: Régi mesterségekkel való megismerkedés,
a csuhé fonás, kipróbálása, régi sváb porta
megtekintése, hagyományos építkezés, kemencében sütés, vályogtégla vetés, kecskefejés,
vacsora, tábortűz.
3. nap: Régi mesterségek nyomában a fazekas
mesterséggel való megismerkedés, ebéd, majd
kincskeresés Lengyel településen, tábortűz.
4. nap: Fűben-fában orvosság, avagy hogyan
orvosoltak egykori elődeink, gyógytea készítés,
kóstolás, ebéd, délután a festőnövényekkel és a
kékfestő mesterséggel ismerkedünk, emlékek
összefoglalása.
5. nap: Vetélkedő az eltelt négy nap ismeretanyagából.
Bővült
iskolánk
sikeres
nyelvvizsgásainak száma: Molnár Richárd és
Cseh András komplex, alapfokú „C” típusú német
nyelvvizsgát tett. Gratulálunk, sikerük és
kitartásuk szolgáljon ragadós például a jövőben
nyelvvizsgára készülő tanulók számára!

Nyelvvizsga:

Továbbképzés: A 2019. évi eljárásba bekerülő
mesterpedagógusok számára a Oktatási Hivatal
Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági
Főosztálya az eljárásra felkészítő képzést tartott a
Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központ
szervezésében, amelyen Siposné Bányai Ildikó
vett részt.

Vándorkiállítás: Az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ a
2017/2018.
tanévi
Országos
Nemzetiségi
Rajzverseny kiállított rajzaiból vándorkiállítást
szervez, amelyre beválogatta Gaál Botond német
nemzetiségi témában elkészített - a pályázatra
benyújtott - nyertes rajzát is.
Iskolánkban tehát minden lehetőség adott
ahhoz, hogy gyermekeink több oldalról megközelítve tanulhassák és gyakorolhassák a német
nyelvet. Nem csak a tanórán, hanem más,
izgalmas helyszíneken is bővíthetik tudásukat,
ápolhatják hagyományainkat.
De ne felejtsük el:

„A tanítók csak az ajtót nyitják ki,
belépned neked kell.”
(Kínai közmondás)
Siposné Bányai Ildikó

Jobb Veled a Világ
2018. szeptember 1-jétől bevezettük iskolánkban a
Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra
programját, mely a pozitív pszichológia módszerein alapul. A programot 1-6. osztályig rendszeresen heti 1 órában kívánjuk megvalósítani.
A Boldogságórákat Magyarországon 2014
szeptemberében indította el a Jobb Veled a Világ
Alapítvány szervezésében Bagdi Bella, az
alapítvány elnöke. 2016-ban az ELTE Pozitív
Pszichológia Laboratóriuma prof. Oláh Attila
vezetésével tudományosan mérte a Boldogságóra
program hatékonyságát. A gyerekek kérdőíveket
töltöttek ki a Jobb Veled a Világ Alapítvány által
működtetett Boldogság Intézet, a kutatásvezetők
és a pedagógusok együttműködésével. Hivatalos
eredmény: tudományosan bizonyított, hogy a
Boldogságórák hozzájárulnak a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllétéhez, javulnak
a tanulmányi eredményeik. „Arra törekszünk,
hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag
feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet.
Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak ”(prof. dr. Bagdy
Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke).
A program kiemelt küldetése, hogy a gyerekek
motivációs képességét és az érzelmi intelligenciáját fejlessze, s ennek megvalósításához ötleteket és módszertani segítséget adjon a boldogságra
való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály
számára. A Boldogságórák célja nem az, hogy
problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé,
hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak,
hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint segítse a testi-lelki egészség
megtartását. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a
Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását,
miközben erősítik önbizalmukat. Így nemcsak
kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az
iskolában is jobban teljesítenek.
Nagyon sok szeretettel és igyekezettel szeretnénk eredményesebbé tenni a gyerekek egészséges lelki fejlődését. A munkához kérjük a családok együttműködő, bátorító támogatását, hogy
jobb legyen a világ a felnövekvő generációnak!
Csékei Marianna, Stumpfné
Vass Violetta
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Fővédnökök:
Filep Miklós Zánka polgármestere,
Somogyi Győző A Nemzet Művésze, Kossuth díjas festőművész, hagyományőrző huszárőrmester,
Vecsei H. Miklós Junior Príma-díjas színművész, a Vígszínház társulatának tagja
Honismereti Nap 2019. május 24. (péntek)
IDŐPONT

900-930

930-1230

Beérkezés, regisztráció, fesztivál
karszalagok kiosztása
Megnyitó: Radeczky Hagyományőrző
Huszárok, Balatonfüredi Fúvós Zenekar

Honismereti vetélkedők, találkozók

800-900

PROGRAM

HELYSZÍN

Iskola bejárata
Iskola udvara
Zánka, Faluház

Bozzay Pál versmondó verseny
felsősöknek, ’48-49-es témakörben
Balaton-felvidéki mesék, regék,
mondák: alsós prózamondó verseny
Képzőművészeti pályázat elbírálása,
díjazott pályaművekből kiállítás
készítése: „Szülőföldünk a Balatonfelvidék” és „A dicsőséges tavaszi
hadjárat” témakörökben

Iskola, Szekeres
terem

Veszprémi Petőfi Színház

Iskola, 4. osztály

Balatonfüredi Kisfaludy Színház

Iskola, könyvtár

Szín-Vonal AMI,
Badacsonytomaj

„Ismerd meg Zánkát!”
Honismereti vetélkedő

Zánka község

„Óvjuk a Balatont!” vetélkedő
Horgászversennyel

Zánka, strand

„Barátunk az erdő!” vetélkedő
„Fűben fában orvosság!” Ki-mit tud?
„Kalandtúrára fel!” Kincskereső
geotúra

WWF Erdőrezervátum, Várhegy
Gyógynövény-völgy
Ökoturiszti-kai
Látogató- és Oktatóközpont Zánka

Zánkai Honismereti Kör,
Veszprém Megyei Honismereti
Egyesület
MTA Limnológiai Kutató
Intézet, Zánka Község
Önkormányzata
Bakonyerdő Zrt.
Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

Hegyestű

Bakony-Balaton UNESCO
Geopark
Kékkúti Ásványvíz Zrt.

EBÉD tarisznyából

Tetszőleges vagy
iskolai étkezde

1300-1400

1849 m-es FUTÓVERSENY

Zánka község

1400-1530

VAD BALATON c. film vetítése
SZABADIDŐS PROGRAMOK:
- Vásári forgatag: népi mesterségekjátékok,kürtöskalács, arcfestés, lufi,
fagyi,
- Népművészeti és kézműves
foglalkozások
- Népi játékpark
- Cirkusz
- POKET zsebkönyvek árusítása
VÍZPARTI PROGRAMOK:
- Vitorlázás
- Vizibiciklizés
- Sárkányhajózás

Zánka Faluház

930-1600

Meghívott iskolák,
Zánka Község Önkormányzata
Iskolák delegációi,
Zánka Község Önkormányzata
Szín-Vonal AMI,
Badacsonytomaj

Balaton-felvidéki Néptánc Találkozó

1230-1300

930-1600

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Zánka Község Önkormányzata,
Kékkúti Ásványvíz Zrt.
Zánka Község Önkormányzata

Iskolaudvar,
Nagysátor

Salföldi Műhely Népfőiskola
Egyesület, Fővárosi
Nagycirkusz,
népi iparművészek,
kézművesek,
Zánka Község Önkormányzata

Zánka, Strand

Pöff-Litkey Vitorlás Iskola,
Zánkai Erzsébet-tábor,
Zánka Község Önkormányzata

28. évfolyam 4. szám
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BALATON-FELVIDÉKI ISKOLÁK TALÁLKOZÓJA
Fővédnökök:
Filep Miklós Zánka polgármestere,
Somogyi Győző A Nemzet Művésze, Kossuth díjas festőművész, hagyományőrző huszárőrmester,
Vecsei H. Miklós Junior Príma-díjas színművész, a Vígszínház társulatának tagja
Sport és Játék Napja 2019. május 25. (szombat)
IDŐPONT

800-900

PROGRAM

Beérkezés, regisztráció, fesztivál
karszalagok kiosztása
Sorversenyek alsó tagozatosoknak
Alsós fiú foci

900-1230

00

00

9 -16

1230-1300

Sportversenyek

Felsős fiú foci
Kapufalövő verseny felsős fiúknak
Kosárlabda felsős lányoknak

Kosárra dobó verseny felsős lányoknak
SZABADIDŐS PROGRAMOK:
- Hegyestűi kirándulás
- Vitorlázás a Balatonon
- Haditechnikai Park látogatása
- Ovis légvár és csúszda
- Vásári forgatag: népi mesterségekjátékok, lufis bohóc, szumó,
kürtöskalács, arcfestés, fagyi, popcorn,
vattacukor
- Cirkusz
- POKET zsebkönyvek árusítása
- Vitorlázás
- Vizibiciklizés

Játsszunk együtt!

Iskola bejárata

Meghívott iskolák

Iskola, tornaterem

Zánkai Közösségi és
Tömegsport Klub

Iskola, műfüves
pálya
Zánka, községi
focipálya
Iskola, műfüves
pálya

Veszprém Megyei Labdarúgó
Szövetség,
Zánka Község Önkormányzata

Iskola, kosárpálya
Iskola, kosárpálya

Veszprém Megyei Kosárlabda
Szövetség

Zánka Község Önkormányzata,
Balaton-felvidéki
Nemzeti Park,
Zánkai Erzsébet-tábor

Tetszőleges vagy
iskolai étkezde

Kékkúti Ásványvíz Zrt.

Iskola, könyvtár

Somogyi Győző

Zánka, Faluház

Veszprémi Petőfi Színház

Sakk szimultán

Iskola, Szekeres
terem

Tapolcai Városi Sportegyesület

RUBIK kocka kirakó verseny

Iskola, 1. osztály

LEGO játszóház és robot
programozás

Iskola, 4. osztály

Balaton-Bakony
Kocka Klub

Buborék foci

Iskola, iskolaudvar

FUTBALLON

Falmászás

Iskola, tornaterem

Strommel László Nagyvázsony

Zánkai Kalandpark

Zánkai Erzsébet-tábor

Zánkai Erzsébet-tábor

Faluház nagyterme

Iskolák küldöttei

Játsszuk el terepasztalon az isaszegi
csatát!
Játsszuk el együtt a János vitéz egy
részletét!

1600-1700

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Hegyestű, Balaton,
Erzsébet-tábor,
iskola tornaterme,
udvara, Nagysátor

EBÉD tarisznyából

1300-1600

HELYSZÍN

Záró Ünnepség gálaműsorral
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FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET

Rovatvezető: Böhmné Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból
Elmúlt a nyár, és az őszi programok ismét
beköszöntöttek a Faluházba, de egy pillanatra
tekintsünk vissza a nyárra.

28. évfolyam 4. szám

Nem bánta meg, aki ezt az estét a Faluházban
töltötte.
Hamarosan kezdődik a színházi évad, mind a
felnőtteknek, mind a gyerekeknek, hiszen a felnőttek a Veszprémi Petőfi Színházban, a gyermekek
itt a Faluházban élvezhetik a színházi világot.
Szeptember 17-től Szabó Csaba Pro Comitatu
díjas táncoktató vezetésével beindult a bozzys
diákok néptánc oktatása, a badacsonytomaji székhelyű Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola
működtetésével.

Június 23-ától egészen augusztus végéig nap
mint nap benépesedett a Strandi Szórakoztató
Tér, ahol kézműves foglakozások, különböző
gyermek, - és felnőtt programok várták az
érdeklődőket. Ez egy teszt nyár volt, nem tudtuk,
hogyan válik be a tér, de óriási volt az érdeklődés,
így reményeink szerint a következő nyárra még
színesebb programkínálattal készülünk.

Szeptember 28-án délelőtt a Népmese Napja
lesz a Faluházban, mely alkalomból az óvodásoknak, és a kisiskolásoknak szerveztünk egy
színházi előadást a Holle Anyó Meseszínházzal
karöltve.

Ebben az évben a 20. Jubileumi Borhetet
tartottuk, ami nagyon jó hangulatban zajlott,
rengeteg nézővel, szórakozni vágyó látogatóval.
Találkozhattunk többek között Soltész Rezsővel,
Baby Gabival, Szabó Ádámmal, volt M.É.Z. ír
est sztepptáncosokkal, ABBA koncert, The Bits
Beatles Emlékzenekar koncert, Népdal és
Néptáncest, fergeteges Copacabana Brasil
Show, Apáca show, utcabálok, Gastro show,
kézműves kirakodóvásár, és még sok más.
Kitelepültek a borházak is, pontosabban a
Canter Borház, Dobosi Pincészet, Gergely
Borház, Kőróka Pince, Lídia Borház, Soma
Borpince, és a Tagyon Birtok. Az idei Borhét
volt talán a legjobb, mind a látogatottságot, mind
pedig a színvonalat tekintve, hiszen a neves
művészek megkoronázták a kéthetes rendezvényt.

A Szüreti Mulatság idén október 20-án,
szombaton délután 14 órakor kezdődik a szokásos
formában. Először a felvonulás a falu utcáin, az
állomásokon keresztül, majd a Faluházhoz érve
ünnepélyes megnyitó, Nyertes Zsuzsa és Heller
Tamás humoros-zenés műsora, majd a finom
vacsora, melynek az elfogyasztásához támogató
jegyet lehet vásárolni a helyszínen, 750 Ft-os
áron. A befolyt összeget a Kertbarát Kör 50.
Jubileumi ünnepségére fordítjuk. Kérjük
támogassák a rendezvényt!

A nyár gyorsan eltelt, de a programoknak nincs
vége.
Szeptember 15-én szombaton délután egy
gyönyörű kiállítás nyílt a Faluházban. „Zánkán
élni jó! – Vallomás szövött képekben” ez volt a
kiállítás címe, melyen Puskás Piroska szövött
képeit mutattuk be. A megnyitón sok érdeklődő
csodálta Piroska néni képeit, amit bizony komoly
munka előzött meg, hiszen elmondása alapján,
van olyan kép, amelyen hónapokig dolgozott.

És már itt is van az október, és folytatódnak
tovább a programok. Az Idősek Napja, melyre
meghívót kapnak az érintettek október 3-án lesz.

Október 23-án ünnepi megemlékezés lesz a Faluházban, melyre szeretettel várunk Mindenkit!
Novemberben ismét lesz Márton napi
libavacsora, Adventi gyertyagyújtás, és már itt
is a Karácsony és a Szilveszter.
Nagyon gyorsan repülnek a hónapok, a napok,
ezért mindenkit arra bíztatunk, hogy minél több
rendezvényen vegyen részt, járjanak a különböző
klubokba, összejövetelekre, legyenek részesei
Zánka közösségének, hogy az élet ne csak
munkával teljen! A szürke hétköznapok és
lehetnek színesek, és vidámak, ha egy csoporthoz
tartozunk, ha van kire számítanunk. A Faluház
nyitva áll mindenki előtt, szeretettel várjuk
Önöket, Benneteket!
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A Faluház nyitva tartása megváltozott!
Hétfő:
13:00 – 21:00
Kedd:
14:00 – 22:00
Szerda:
14:00 – 21:00
Csütörtök:
8:00 – 14:00
Minden hónap 2. csütörtökén:
8:00 – 12:00 és 14:00 – 18:00
Péntek:
14:00 – 19:00
Szombat:
Rendezvényfüggő
Vasárnap:
Rendezvényfüggő
Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Bácsiné Bogáncs Nikoletta, Zánka Faluház

***

alkotásaikat. Mint a költöző madarak, fecskék, akik
feltűnnek mosolygó szívnyitogatásra késztetve minket,
akik megállnak egy pillanatra, tisztelni még élő
civilizációnk alkotóit, a szépségeket átadni próbálókat.
Ez is egy ilyen pillanat. Építsük vele lelkünket,
örüljünk együtt a körülöttünk lévő csodákat meglátóknak, akik ezt megpróbálják megosztani ve-lünk,
gazdagítva mindennapi, egyszerű életünket.
Sára Péter: Balatoni Varázslatok című kötetéből
„Reggeli áhítat” című verse ölelje át párjának,
Puskás Piroskának e kiállításon bemutatott
képzőművészeti varázslatait.

REGGELI ÁHITAT

Idősek napi köszönet!
„Tisztelt Polgármester Úr, Képviselőtestület!
Legyen ez a pár sor a köszöneté, amivel a 90-ik
születésnapomon köszöntöttek, azt szebbé tették.
Örömet szereztek az ajándékkal és a szép virággal.
További munkájukhoz jó egészséget és sikert kívánok:
2018. 10. 03
özv. Réfi Vendelné”

***
Nőklub
Ha ősz, akkor megkezdődnek/folytatódnak a Faluházban a civil szervezetek foglalkozásai, így a
miénk is. Az ősz folyamán tervezünk egy budapesti
kirándulást, munkás részvételt a szüreti felvonuláson, mozilátogatást, előadás szervezés alatt, és
természetesen az alkotó tevékenység folytatását. A
foglalkozások továbbra is kedd délutánonként.
Várjuk a kézművességben alkotni vágyó nők
jelentkezését, továbbá ha a programok felkeltették
az érdeklődést.

Van egy csendes öböl
a Balaton szélén,
onnan szemlélgetem
a világ szépségét:
Friss őszi reggelek
páráznak a fényben.
Nagy fecske csapatok
repülnek a légben.
Zöld nádas ligetek
néha meghajolnak,
barna töveiknél
búvárkacsák úsznak.
Fényezüst sirályok
föl – fölvisítanak,
sima víztükörre
gyakorta lecsapnak.

Kéklő messzeségben
fehér hattyúk úsznak…
Mikor az égre
a Nap is már feljő,
sem égen sem vízen
nem látszik a felhő,
a párás káprázatban
a világ eggyé válik:
víz, fény és levegő
egyetlen alakban
ősanyának látszik.
A csend észrevétlen
már nem is a tavon,
de bennünk hullámzik.

Csékei Marianna

***

Helytörténet-

Marosszékyné Csósza Mária
klubvezető

***
Gondolatok Puskás Piroska
képzőművészeti kiállítására
Egy személyes, szeretetteljes régi barátság késztetett
néhány bevezető gondolat megírására. Fogadják jó
szívvel, különösen Neked ajánlom, Piroska.
A múltból elő – előjönnek egy letűnt kor már – már
elfelejtett hős lelkei. Sokszor csak jóval később
értékeljük igazán tetteiket, értékeinket növelő

honismeret
Rovatvezető: György Péter

Házingatlanok államosítása Zánkán
Az 1952-es esztendő újabb súlyos megpróbáltatást hozott több kuláknak nyilvánított
parasztcsalád és néhány üdülőtulajdonos számára.
Az 1952. évi 4. számú törvény erejű rendelet alapján
államosították egyes házaikat és üdülőiket. Ez a
rendelet egy, a háború idején elkezdődött folyamat
utolsó fázisának és egyben lezárásának tekinthető.
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A háború halálos áldozatai, az elhurcolások és
menekülések hatására sok lakás üresen maradt
országszerte. Ugyanakkor a bombázások és a harci
cselekmények következtében nagyon sok lakás
megsemmisült vagy lakhatatlanná vált, óriási
lakásínség alakult ki. Elkezdődött az önkényes
lakásfoglalás, aki elhagyott házat, lakást, pincét,
melléképületet talált, oda beköltözött. Ezt az
elszabadult folyamatot a Debrecenben megalakult új
hatalom igyekezett -részben utólag- ellenőrzés alá
vonni, szabályozni. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány
1945. január elején rendeletet hozott az elhagyott
lakások igénybevételével kapcsolatban, lényegében
visszamenőleg elismerve a lakásfoglalásokat.
Lehetővé tette a további foglalásokat is oly módon,
hogy a kinézett ingatlanra a közben sebtében
létrehozott lakásügyi hatóságokhoz igényt kellett
benyújtani. A hatóságok a szabályzat alapján 48 órán
belül döntést hoztak, kijelölték a bérlőt,
megállapították a bérleti díjat.
A fogyó lakásállomány és a nem csökkenő
igények hatására a kormány 1948 tavaszán átfogó,
részletes rendezést léptetett életbe. Új elemként
maga a hatóság is igénybe vett ezután különböző
lakható helyiségeket az igénybe vehetőség körének
bővítésével. A bonyolult, mentességeket is
tartalmazó rendeletből annyit érdemes itt kiemelni,
hogy még saját ingatlanban is két személynek csak
egy szoba „járt”, ezen felül a többi helyiségbe bárkit
beköltöztethettek. Így alakultak ki az áldatlan
viszonyokat eredményező városi társbérletek, falun
a
pincékbe,
melléképületekbe,
nyaralókba
költöztetések.
Így érkezünk el a folyamat bevezetőben említett
harmadik szakaszához, mely alapvető változást
hozott. Eddig a tulajdonosi jogok csorbítása zajlott,
az 1952-es rendelet a tulajdonjog megszüntetését
eredményezte
a
törvényesség
látszatának
fenntartásával. A rendelet indoklása szerint a cél
egyrészt a népgazdaság megóvása a házingatlanok
romlásából eredő kártól, másrészt a volt uralkodó
osztályokhoz tartozó elemek házingatlanból eredő,
munka nélkül szerzett jövedelmének megszüntetése.
A rendelet szerint állami tulajdonba vétetnek:
„-mindazok a magántulajdonban álló házingatlanok
(lakóházak, villák, öröklakások, üzletházak,
üzemházak, raktárak, stb.), amelyeket vagy
amelyeknek egyes részeit bérbeadás útján
hasznosítják; -a tőkések, egyéb kizsákmányolók és a
megdöntött társadalmi rendszer népelnyomó
elemeinek házingatlanai, abban az esetben is, ha
azokat nem bérbeadás útján hasznosítják.”
Zánkán ezek szerint érintve voltak mindenek
előtt a kuláknak minősítettek, a kiadással
hasznosított üdülőtulajdonosok, illetve azok az
üdülőtulajdonosok, akiket népelnyomó elemként
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tartott számon a hatalom, jelen esetben a zánkai
tanács. Az üdülőtulajdonosoktól, ha nem az
üdülőben laktak, elvették a teljes berendezést is. A
rendeletben szerepelnek mentességek is. „Nem kerül
állami tulajdonba a kuláknak az a legfeljebb 5
lakószobából álló házingatlana, amelyben lakik, és
ezenfelül mindazok a tanyái és gazdasági épületei,
amelyekre a tulajdonában lévő mező-gazdasági
ingatlanok megművelése érdekében szüksége van.”
Továbbá nem államosították a dolgozók üdülőit sem.
Ez a kitétel később sok vita alapjául szolgált, például
dolgozó-e egy önállóan praktizáló ügyvéd vagy sem.
Visszatérve a kulák-mentességhez, itt nem humánus
megfontolásra
kell
gondolnunk.
Ekkor
a
kulákbirtokok felszámo-lása már eldöntött politikai
cél, sőt folyamatban lévő gyakorlat volt, de ezt más
módon,
gazdasági
kényszeren
keresztül
érvényesítették (adóztatás, beszolgáltatás).
Zánkán 1952. március 22-i dátummal készült el
az államosítandó ingatlanok listája, Szabó Gábor vb
elnök 24-én egyes tételekhez magyarázatot fűzött. A
lista a rendelet megfelelő paragrafusára hivatkozva
megjelöli az államosítás indokát is.
1. Antal Rezső zánkai lakos, kulák, egy fél ház 1
szobával. Már minden földjét felajánlotta a tsz-nek,
nevezett fél ingatlan másik felét egy kisiparos bérli.
Mint nyilas vezető börtönbüntetésre volt ítélve.
2. Balla Imréné budapesti kereskedő és Pricsák
Béla kitelepített gyáros közös üdülője 5 szobával.
3. Haidegger Gyuláné volt alezredes felesége, 1
üdülő 6 szobával.
4. Hajdú János volt miniszteri tanácsos zánkai
lakos 1 ház (üdülő?) 2 szobával.
5. Kerekes Istvánné volt Hangya szövetkezeti
főellenőr, jelenleg bérelszámoló, balatonalmádi
lakos, kulák, 32 kh, 3 ház 7 szobával.
6. Klimt Pál volt nagykereskedő, jelenleg szövetkezeti könyvelő, budapesti lakos, egy ház 6
szobával.
7. Kövér Lajos, volt ezredes, jelenleg mezőgazdasági munkás, öcsödi lakos, 1 ház 2 szobával.
8. Marosszéky Zigler Emil volt csendőr-tábornok,
eltartott, zánkai lakos 1 ház 5 szobával.
9. Neu Soma örökösei, ismeretlen helyen
tartózkodnak, 28 kh, 2 ház 7 szobával.
10. Noé Gábor földműves, tagyoni lakos, kulák, 30
kh, 1 ház 1 szobával.
11. Pálffy Jenő földműves, zánkai lakos, kulák, 80
kh, 4 épület 5 szobával.
12. Simon József nyugalmazott állami mérnök,
szombathelyi lakos, Köveskál községben 6 kh szőlő,
villalakással és alkalmazotti lakással is rendelkezik,
kizsákmányoló kulák, 1 üdülő 3 szobával.
13. Somogyi Endre volt tábornok, kitelepítése után
ostorosi lakos, 1 ház 1 szoba.
14. Takács Miklós volt budapesti vendéglős,
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szentantalfai lakos,1 ház, 2 szoba. (Ellentmondó
indoklás, egyrészt kulák, másrészt dolgozó harmadik
stb. háza).
15. Tringer Gyula földműves, zánkai lakos, kulák,
34 kh, 1 ház 1 szoba.
16. Udvarhelyi Károly volt MÁV főfelügyelő,
Budapestről kitelepítve, 1 ház 5 szoba.
17. Varga Géza földműves, zánkai lakos, kulák, 30
kh, 2 ház 4 szobával.
18. Varga Zoltán földműves, zánkai lakos, kulák,
73 kh, 1ház 5 szobával.
19. Varga Gyula és Zoltán földművesek, zánkai
lakosok, kulákok, 73 kh, 1 ház 2 szobával
20. Csányi Károlyné volt katonatiszt felesége,
budapesti lakos, az államosított ingatlanról a
dokumentum csak annyit közöl, hogy bérbeadás
útján hasznosították.
21. özv. Dr Gyarmaty Lajosné budapesti lakos, 1
ház 8 szoba. Az emeletes villa a háborúban
megsérült, de a tulajdonos nem állíttatta helyre.
A listából kiderül, hogy 13 üdülőtulajdonost, 8
helyi földművest és egy, a holocaust áldozatává vált
személy örököseit érintette az államosítás összesen
28 nagyon különböző értékű épület elvételével.
A helyiek tulajdonának államosítása kulákká
minősítésük ürügyén történt. A rendelet alapján ez
elegendő indoklás lett volna, Szabó Gábor tanácselnök azonban minden esetben szöveges kiegészítést is tett, arra hivatkozva, hogy a tulajdonos
nem lakott az ingatlanban, nem használta, azt
bérbeadás útján hasznosította, valójában nem is volt
szüksége rá stb. A mai olvasó számára úgy tűnik,
mintha a kor bevett osztályharcos ideológiája mögé
bújva valójában erkölcsi felmentést keresett volna
az előterjesztés miatt.
Előterjesztésről kell beszélni, hiszen a döntést
nem helyben hozták. Zánka esetében egyes iratokat
a tapolcai járási vb elnökének, másokat a megyei
tanács vb titkárságának címeztek. A döntést tehát
felsőbb szinten hozták, a határozatokról pedig
értesítették a volt tulajdonosokat. Gondolhatnánk,
hogy ezzel véget is ért az áldozatok kálváriája,
azonban egy megaláztatás még hátra volt. A rendelet
13.§-a értelmében ugyanis: ”Az ingatlan-tulajdonos,
akinek házingatlana a jelen törvényerejű rendelet
értelmében állami tulajdonba kerül, köteles a
törvényerejű rendelet hatályba lépésétől számított 3
napon belül a házingatlan fekvése szerinti illetékes
községi tanács végrehajtóbizottságával igazolhatóan
írásban közölni az állami tulajdonba vett ingatlan
helyét, (címét) és telekkönyvi adatait.” Nem teljesítés esetére a tvr. 3 év börtönt helyezett kilátásba.
Az idézett paragrafus célja feltehetőleg nem a
címzettek további gyötrése volt, inkább talán a
tudomásulvétel ellenőrzése. Ennek ellenére komoly
lelki terhet jelenthetett az érintetteknek.
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Több ilyen nyilatkozat is fennmaradt a levéltári
iratok között. Kapához-kaszához szokott, nehéz
kézzel írt, alig olvasható kordokumentumok ezek.
Megtört emberek, tönkretett sorsok lenyomatai.
Ezek közül egy különösen érdekes, MarosszékyZiegler Emil bejelentése. Az iskolai irkalapra
fogalmazott szöveg jól olvasható, szabatos, a kézírás
határozott. Van valami katonás stílusában, ami
ellenállást sugall. Az irat határozottan groteszk, ha
figyelembe vesszük születésének körülményeit is.
Ráadásul értékes információval szolgál az
államosítás végrehajtásának módjáról, a korabeli
bürokrácia működéséről.
Zánka-Tagyon
községek Tanácsa v.b.-nak
Zánka
A házingatlanok állami tulajdonba vételéről szóló
törvényerejű rendelet 13.§ 1. pontban rendeltek
alapján, tisztelettel bejelentem, hogy f.hó 21én
megjelent házunknál egy 3 tagú politikai bizottság és
házingatlanunk
állami
tulajdonba
vételét
kijelentette.
A ház, Feleségem és saját tulajdonom, a zánkai
Újhegy Bánkőhegyen fekszik, a 1087 tjk. 1. sor 650.
helyrajzi szám alatt van telekkönyvezve.
Zánka, 1952.február 22.
Tisztelettel:
Marosszéky-Ziegler Emil
zánkai lakos
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Az államosított ingatlanok egy részét vállalatok
kapták meg üdülők céljára, a többivel a zánkai
tanács rendelkezett, bérlakásként vagy szolgálati
lakásként hasznosítva ezeket. Nagy számú irat
keletkezett lakáskérelmekből, panaszokból, fellebbezésekből és a tanács ezekre adott válaszaiból. Az
idő előre haladtával a lakáskiutalásoknál háttérbe
szorultak a szociális szempontok, előnyt élveztek a
munkáltatói szempontok. Ez utóbbiak között a helyi
termelőszövetkezet
érdekei
érvényesültek
a
legerősebben.
Érdekes, de nagyon fáradságos kutatás témája
lehetne annak feltárása, hogy az államosított
épületek milyen módon kerültek mai használóik
birtokába.

haza. Szeptember elsején mi zánkaiak adtunk
otthont a szintén hagyományos hittanversenyünknek. A gyerekek nagyon élvezték, jó kis
feladatok voltak, simán vették az akadályokat, és
döntetlen eredmény született. Köszönet lelkészünknek, Németh Szabolcsnak, aki összeállította a
feladatokat. A verseny után a zánkai strandon
ebédeltünk. A finom gulyásról Bor Kálmán és
Erika gondoskodott, akiknek ezúton is köszönetet
mondunk. Továbbá köszönetet mondunk a versenyhelyszíneket biztosító családoknak, a szervezőknek, a szülőknek a sok segítségért. Természetesen a gyerekeknek is a lelkes részvételért!

Források: 1.Péter-Gábor László: Ipi-apacs enyém a lakás,
Internet
2. Magyar Nemzeti Leváltár Veszprém Megyei
Levéltára, Zánka -Tagyoni Közös Községi Tanács iratai 1950-70

Anyakönyvi hírek – akiktől búcsúzunk

György Péter

***

Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Egyházi hírek, események, vasárnapi
istentiszteleti rend
Evangélikus ½ 9-kor, katolikus ¾ 10-kor,
református 11-kor.
Hagyományainkat folytatva idén nyáron is
megszerveztük az evangélikus kirándulást és a
tanévkezdő hittanversenyt. 2018. június 30-án
Ausztriába (Burgerland) kirándultunk, úti célunk
Fraknó vára és a kismartoni Esterházy kastély volt.
Forchtensteinben idegenvezetéssel megnéztük a
várat, az Esterházy család történetét bemutató
Ősgalériát, a kincstárat és a fegyvergyűjteményt.
Az Esterházy-kincstár az egyetlen – eredeti helyén
megőrzött – főúri kincseskamra, így európai
unikumnak minősül. Utána Eisenstadtba folytattuk
utunkat, hogy tovább gyarapítsuk az Esterházy
családról az ismereteinket tárlatvezetőnk segítségével. A fényűzően berendezett pompás
termekben valósággal megelevenedik a hercegi múlt
és az Esterházyak udvari élete. Kirándulásunk a
meleg ellenére nagyon jó hangulatban telt és sok
élménnyel eltelve, kellemesen elfáradva tértünk

Bácsi Krisztina

Szoboszlay Károly (1932), Gőgös Sándorné
Margit (1957), Rádóczy Árpádné Emi (1939),
Szabó János (1943).
Emlékükre álljon itt Kiss József „Alkonyat c.
verséből egy részlet.
„…Maradj
velünk,
légy
menedékünk/Ó
mindenható szeretet!
Maradj velünk – kisérj odáig,/hol örök hajnalod
hasad,
Hol aki nyugodalmat áhít,/Megpihen védszárnyad
alatt:
Ahol jutalmát megtalálja/A küzdő és a szenvedő,
És megszűnik a lét viszálya,/Ha ránk borul a
szemfedő.”
Lapzártakor jött a felkavaró hír, tragikus hirtelenséggel elhunyt Havasi Csaba (37) kertészmérnök, borász. Eszünkbe jut egy dal „csak a jók
mennek el…”

Gólyahír
Nagy szeretettel köszöntjük Barta Szilvia és
Pataki Zoltán Balázs kisfiát, aki Veszprémben
született 2018. augusztus 6-án. Isten éltessen
kedves Pataki Gergő Zente!
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