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A felújított könyvtár átadása

2020. szeptember 18-án délután került sor a teljesen felújított Községi Könyvtár hivatalos
átadóünnepségére. Az összesen 27 milliós beruházás nagy részét az önkormányzat saját költségvetéséből
fedezte. A tető 6 évvel ezelőtti cseréje után az épület teljes felújítása, korszerűsítése megtörtént kívül és
belül. A szigetelés, a fűtés korszerűsítése, a nyílászárók cseréje révén az épület energetikailag is megújult.
Az intézményben új iroda és mosdó is kialakításra került. A könyvtár új berendezést is kapott, új bútorok
(az Eötvös Károly Megyei Könyvtár támogatásával új polcok), székek, szőnyegek, függönyök teszik szebbé
az intézményt. A könyvtár előtti rész a Boróka Kertészet által szépült meg.
Filep Miklós polgármester beszédében kiemelte, hogy a település közintézményei közül a könyvtár
felújítása volt az utolsó állomás, így most már minden intézmény európai színvonalon, és minőségben,
megfelelően működik.
Az 1936-ban épült református népházban először 1969-ben nyitotta meg kapuit a Zánkai Körzeti
Könyvtár. A ’90-es években az óvoda épületébe költöztették a könyvtári állományt, majd 1996-ban
költözött vissza és azóta szolgálja a zánkai és nyaraló olvasókat. A polgármester úr megjegyezte, hogy a
felújítással egy korszerű könyvtár jött létre, mely valószínűleg hosszú évekig szolgálja majd az itt élők
kulturális tevékenységeit.
Kontrát Károly országgyűlési képviselő beszédében hangsúlyozta, hogy a kultúrának, a kultúra
megőrzésének napjainkban különösen nagy jelentősége van. Ebben fontos szerepet játszik a könyvtár,
mint közösségi tér. „Itt nemcsak könyvekkel találkozunk, hanem emberekkel is, akikkel lehet beszélgetni
és gondolatokat cserélni” - mondta a képviselő úr, és azt kívánta: „jöjjenek el, találkozzanak és olvassák
a könyveket.”
A balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár képviseletében Tóthné Wittmann Borbála és Kardos
Andrea könyvtárosok is örömüket fejezték ki, hogy végre megújult a zánkai könyvtár, és így már egy szép,
tágas térben tudja fogadni az olvasókat.
A szalag ünnepélyes átvágása után a megnyitón résztvevők is megtekinthették a felújított könyvtárat.
Ezután is sok szeretettel várjuk az olvasókat a már megújult könyvtárban!
Filepné Kovács Julianna

***

Önkormányzati hírek
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária

Zánka Község Önkormányzatának
2020. július 7. és szeptember 17. között
megtartott nyilvános üléseiről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet és a 2019. évi költség-

vetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadta.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete döntött arról, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért
felelős miniszter közösen meghirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására, a c) pályázati célra, belterületi utak,
járdák, hidak felújítása érdekében pályázatot
nyújt be. A pályázat keretében az önkormányzat
tulajdonában lévő alábbi járdaszakaszok burkolatfelújítása valósulna meg a belterületi közlekedési
infrastruktúra fejlesztése érdekében:
Rákóczi utca (896/7hrsz.) 271 m hosszban
- Fő utca 15-29. házszámok között (83/10 és
979 hrsz.) 150 m hosszban
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Fő utca 16-20. házszámok között (83/9 hrsz.)
22 m hosszban
Fő utca 9-11. házszámok között (83/8 hrsz.) 53
m hosszban
a Fő utca – Petőfi utca csomópontban (94
hrsz.) 18 m hosszban

A teljes projektköltség összege: bruttó 35.670.363 Ft
Az igényelt támogatás összege: bruttó 20.000.000 Ft
A saját forrás összege: bruttó 15.670.363 Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a
saját forrás összegét a 2020. évi költségvetésében
biztosítja.
- A testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet elfogadta
és 9/2020. (VIII.10.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatta.
- Rendeletet alkottak a településfejlesztéssel, a
településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól.
- Döntöttek arról, hogy Zánka belterület 978 és 979
hrsz-ú, 489 m2 és 1793 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület és kivett községháza megnevezésű, természetben 8251 Zánka, Fő u. 29. szám alatt
lévő forgalomképes ingatlanokat értékesítik. Egyidejűleg a Zánka belterület 978 hrsz-ú ingatlant az
5/2020. (IV.7.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján forgalomképes, üzleti vagyonnak minősítik át.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1/1 arányú tulajdonát képező Zánka
belterület 311/5 hrsz-ú, 901 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen terület megnevezésű forgalomképes
ingatlant értékesítéséről döntött.
- Zánka Község Önkormányzata meg kívánja
szüntetni az önkormányzati tulajdonban álló Zánka
belterület, 807/4 hrsz-ú ingatlan depóhelyként
történő használatát. Tekintettel arra, hogy tároló
helyet továbbra is biztosítani szükséges, ezért
Zánka külterület 03/7 hrsz-ú, 7386 m2 területű,
„rét” művelési ágú ingatlant megvásárolja.
- A képviselő-testület a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. által elkészített Balatoni Bringakör
Balatonszepezd-Zánka közötti szakaszára vonatkozó nyomvonal alternatíváit vizsgáló tanulmányterv alapján az alábbi nyomvonalat támogatja:
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Keleti irányból közelítve a Kiss utcáig a NIF Zrt.
tanulmányában szereplő déli nyomvonalat, majd
a Kiss utcától nyugati irány felé haladva az északi
nyomvonalat támogatja. A javasolt nyomvonal a
Kiss utcánál keresztezi a 71-es főutat.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy az Európa Kulturális
Fővárosa projekthez csatlakozik és az 1
euró/lakos/év összegű pénzügyi hozzájárulást az
éves költségvetési rendeletekben biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
szerződés megkötésére.
- A testület döntött arról, hogy a belügyminiszter
által, A települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására kiadott Pályázati Kiírás 3. pontja alapján,
mint 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó
település, vissza nem térítendő költségvetési
támogatásra a pályázatot nyújt be. A pályázati
támogatást a Pályázati Kiírás 5. b) pontja szerint 70
erdei m3 kemény lombos fafajtára nyújtja be az
önkormányzat, amely esetben a támogatás mértéke
15.000.- Ft/erdei m3 + áfa. A Pályázati Kiírás 5. c)
pontja alapján Zánka Község Önkormányzata a
támogatás felhasználásának feltételeként előírt
1.000.- Ft/erdei m3+áfa önrész biztosítását, azaz
70.000.- Ft + 18.900,- Ft áfa, összesen 88.900,- Ft
összegben vállalja. Zánka Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a tűzifa szállításának költségeit
vállalja. A Képviselő-testület vállalja továbbá,
hogy a szociális tűzifában részesülőktől a Pályázati
Kiírás 6. pontjában előírt feltételnek megfelelően
ellenszolgáltatást nem kér.
- A testület módosította a községi strand
üzemeltetéséről, működtetéséről és belépődíjairól
szóló 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendeletet.
- A Magyar Falu Program keretében az
önkormányzatot 30 millió forint támogatásban
részesült az Árnyas utca és térsége útfelújítására.
Ehhez a Zánka belterület 250 hrsz-ú (Árnyas u.), a
Zánka belterület 270 hrsz-ú (Mókus u.), a Zánka
belterület 287 hrsz-ú (Tölgyfa u.), valamint a
Zánka belterület 308/9 hrsz-ú (Akácfa u.) utak
felújítása, új útburkolattal való ellátása és
portalanítása tárgyában lefolytatandó beszerzési
eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel
ajánlattételre:
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a) TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. - 8360
Keszthely, Martinovics utca 3.
b) VIA VOMITO Kft. - 8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
c) Nagy Útépítő Kft. - 1054 Budapest, Honvéd
utca 8.
A beszerzési eljárás bírálati szempontja a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.
- Az önkormányzat 3 millió forintot nyert a
LEADER pályázatán a tájház melléképületének felújítására és falukemence kivitelezésére.
Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a beszerzési szabályzat 12. pontja alapján
Zánka, Rákóczi út 2. szám alatt található tájház
mellék-épületének felújítása kivitelezése tárgyában lefolytatandó beszerzési eljárásban az
alábbi gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre:
a) VektorbauInvest Kft. 8353 Zalaszántó,
Keszthelyi utca 38.
b) An-Ga Tető Kft. 8251 Zánka, Árpád sor 9.
c) Bácsi Jenő „e.v.”8251 Zánka, Petőfi u. 6.
d) Szabadi Károly „e.v.” 8251 Zánka, Glóbusz u. 3.
A beszerzési eljárás bírálati szempontja a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.
A tájház falukemencéjének kivitelezése tárgyában
lefolytatandó beszerzési eljárásban az alábbi
gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre:
a) Kovács Gábor „e.v.” – 8247 Hidegkút, Hosszú
u. 27/1.
b) Palásti Attila „e.v.” 2400 Dunaújváros, Szilvás
u. 5/B.
c) Szamosvári Tibor Zoltán „e.v.” – 8297
Tapolca, Csabai u. 4.
d) Gaál Ferenc „e.v.” - 8273 Monoszló, Fő u. 10.
A beszerzési eljárás bírálati szempontja a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2021. évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete az egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2020. (IV.
7.) önkormányzati rendelet 12 §-a alapján,
jövedelem viszonyokra tekintet nélkül egyszeri
települési (iskolakezdési) támogatást biztosít a
településen életvitelszerűen élő állandó lakóhelyű
általános iskolás és nappali tagozaton középfokú

tanulmányaikat végző diákok részére. A települési
támogatás összege: 15.000- Ft/fő. A települési
támogatás igénylésével kapcsolatos adatlapokat
2020. október 15-ig lehet benyújtani a Zánkai
Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 7313 jelű ZánkaGyulakeszi összekötő úton egy TOP-os beruházást
valósít meg. Az út nyomvonala érinti a Zánka
külterület 013/42 helyrajzi számú, kivett közút
megnevezésű ingatlant, amely az önkormányzat
tulajdonában áll. Ezért a képviselő-testület a Zánka
külterület 013/42 helyrajzi számú kivett közút
megnevezésű, 309 m2 alapterületű ingatlan a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 6. § (3c) bekezdése alapján, a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3a)
bekezdésének megfelelően a Magyar Állam
tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
vagyonkezelésébe adásához hozzájárul.
- A B.P. Általános Iskola épületének északi és
nyugati oldalán található, telekhatárt záró kerítés
felújításához hozzájárult.

***

Intézményeink
életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
A nyár gyorsan elrepült kis óvodásaink,
bölcsődéseink számára, de a jó idő velünk még
sokáig velünk maradt a szeptember folyamán is.
Sok időt tudtunk a gyerekekkel a nyáron
elkészült új játszótéren, az óvoda udvarán
eltölteni. Nagyon hálásak vagyunk a fenntartónak a játékeszközök telepítéséért. A gyerekek boldogan és tevékenyen, megszépült
környezetben töltik az udvaron a hétköznapokat.
Intézményünk egész nyáron zavartalanul
műköműködött. A gyerekek számára és örömére teljes alkalmazotti létszámmal tudtuk az óvo-

6

ZÁNKAI Hírmondó

dai, bölcsődei nyári ügyeletet ellátni. A gyermekek
közösségi
életének,
fejlődésnek
biztosítása mellett remélhetőleg megkönnyítettük a szülőknek a munkahelyeken való
helytállást is.
Szeptember első napjaiban folyamatosan
érkeztek hozzánk a tavasszal beíratott kiscsoportos, valamint a nyáron otthon pihenő
gyermekeink. A hónap folyamán pedig több
szülőtől érkezett kérés váratlanul, költözés miatt
óvodai beiratkozásra. Bölcsődénkből szintén
sok kisgyermekek érkezett hozzánk. Olyanok is,
akikre nem is számítottunk, így hónap végére
már 46 óvodással és 10 bölcsődéssel büszkélkedhetünk.
Bölcsődénkbe
várólistáról
kerülnek be a gyerekek, előreláthatólag egész
évben folyamatos lesz a férőhely kihasználás.
A fenntartó mellett, nagyon sok szülői
segítséget is kapott az intézmény az utóbbi
időben. Ruppert Márton jóvoltából a tavasszal
ültetett tujasor támasztékot kapott. Kiss Apor
anyukája egy pályázaton több kg gyurmát nyert
számunkra. Tóth Krisztián és fia Levente
felajánlotta az óvoda belső kiskertjének a
térkövezését, amihez alapanyagot is biztosított.
Lelkes segítőivel együtt, Pádár Tamással és
Tóth Zsolttal sokat dolgoztak, hogy tovább
szépüljön óvodánk. A kiskert kialakítása még
folyamatban van, de az ősz folyamán Tamás
jóvoltából
remélhetőleg
sikerül
még
növényekkel is betelepíteni. A Szülői Munkaközösségtől
nagy
meglepetésünkre
8
futóbiciklit és rengeteg színes papírt és ceruzát
kaptunk, a gyerekek nagy örömére.
Még egyszer ezúton is nagyon köszönjük a
lelkes munkát, és értékes adományokat!
Szeptembert a vírus miatt a többi intézményhez hasonlóan mi is intézkedési tervvel
kezdtük, aminek következtében az óvoda bejárati ajtaját továbbra is zárva tartjuk. Kisgyermeket csak a beszoktatás időszakában kísérhetnek be szülők az óvó-védő szabályok betartásával. Október elsejétől pedig nálunk is bevezettük a kötelező lázmérést a gyermekek óvodába
érkezéskor. Kérjük mindenki megértését és a
járványügyi előírások betartását.
Szeptember 15-én tartottuk meg a szokásos
tanév eleji szülő értekezletünket az óvoda
teraszán. Szekeresné Bucsy Piroska a
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balatonfüredi
Pedagógiai
Szakszolgálat
vezetője személyes látogatott el hozzánk, hogy
a nagycsoportos gyermekek szüleinek részletes
tájékoztatást adjon a beiskolázással kapcsolatos
teendőkről. Az értekezleten a tanév rendjének
ismertetésén túl szülői munkaközösségi tagok
újraválasztására is sor került. Új tisztségviselőket és tagmegújítást is végeztek a
szülők. A szülői munkaközösség élén BorosSzuper Szilvia helyét Ruppert-Pákai Petra, a
gazdasági ügyeket pedig Cseh Eszter helyett
Dr. Nemes Andrea fogja ellátni. Az idei évben
kilenc szülő vállalt tagságot a munkaközösségben. Petra és Andrea munkáját
Forgács Krisztina, Kovács Vidosa Gabriella,
Tóth Adrienn, Veres Zsuzsanna, Antalné Dr.
Angeli Nóra és Kartaly Attila fogja segíteni.
Nagyon köszönjük a leköszönő tagoknak a sok
munkát és segítséget, amit az elmúlt évek során
kaptunk. Az új elnökségnek és segítőiknek
pedig kívánunk lelkes kitartó munkát és
együttműködést!
Ebben az évben is megszerveztük a
nagycsoportosok részképesség vizsgálatát.
Szeptember 21-én a balatonfüredi Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársai látogattak el hozzánk,
hogy felmérjék nagycsoportosaink fejlettségi
szintjét. A vizsgálaton 16 nagycsoportos
gyermek vett részt, és nagyon ügyesen oldották
meg a játékos rajzos és mozgásos feladatokat.
A tanév rendje a megszokottakhoz képest
annyit változik, hogy programot és fakultatív
szakkört a vírushelyzetre való tekintettel nem
tudunk ebben az évben szervezni. Színházlátogatásokat nem tervezünk, bizonytalan a
nemzetiségi tánctalálkozó, Márton-nap, és a
karácsonyi játszóház lebonyolítása. Amit
tervezni lehetett az a tanév rendjében az óvoda
honlapján megtalálható éppúgy, mint minden
fontos információ, ami a szülőket is érinti az
óvoda és bölcsőde életével kapcsolatban.
Kívánok mindenkinek szép őszi aranynapokat az intézmény minden dolgozója
nevében:
Simonné Mohos Éva
óvodavezető
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COVID-19
eljárásrend és egyéb tanácsok
2020. szeptember 21-én a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) új eljárásrendet adott ki a
koronavírus járvány felszámolása/kezelése érdekében, valamint az Országos Házi Gyermekorvosi
Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat is kiadott egy tájékoztatót gyermekes családok számára. Utóbbit teljes
terjedelmében el tudják olvasni ebben az újságban, előbbiről (az eljárásrendről) szeretném röviden
tájékoztatni Önöket.
Az esetek osztályozása:
 Gyanús eset:
Minden olyan személy, akinél az alábbi SARS-CoV-2 koronavírusra jellemző tünetek közül –
hirtelen kezdődően – legalább egy fennáll:
köhögés, nehézlégzés, láz (≥38 °C), szaglás/ízérzés zavara vagy hiánya, de bármi, amit a
kezelőorvos annak tart (pl. hasmenést, hasi panaszokat is okozhat a vírus) – vagyis minden olyan
esetben, mikor a kezelőorvos COVID-19 fertőzés fennállását gyanítja.
 Valószínűsített eset:
Minden olyan gyanús eset, aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatba került
koronavírusos beteggel, VAGY
a tünetek kezdetét megelőző 14 napban olyan bentlakásos szociális/egészségügyi intézmény lakója
vagy dolgozója volt, ahol a koronavírus szempontjából veszélyeztetett személyeket gondoznak és
az intézményben igazolt COVID-19 fertőzés zajlik.
 Megerősített eset:
Minden PCR (száj- és orrgarat mintából végzett víruskimutatási eljárás) vizsgálattal SARS-CoV-2
pozitív eset (nem biztos, hogy vannak tünetei, lehet kontaktkutatás során fölfedezett panasz- és
tünetmentes eset!).
PCR (száj- és orrgarat mintából végzett víruskimutatási eljárás) vizsgálatot az alábbi – kiemelt
klinikai és/vagy járványügyi jelentőségű – esetekben kötelező elvégezni:
 Minden valószínűsített esetben.
 Minden gyanús esetben, ha a beteg egészségügyi dolgozó, VAGY tartós ápolási és gondozási
intézményben ellátott/gondozott, vagy dolgozó. Az ő esetükben akkor is kötelező elvégezni a
vizsgálatot (elrendelni a mintavételt), ha tünetmentes kontaktok.
Kontakt:
 aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatba került koronavírusos beteggel,
VAGY
 a tünetek kezdetét megelőző 14 napban olyan bentlakásos szociális/egészségügyi intézmény lakója
vagy dolgozója volt, ahol a koronavírus szempontjából veszélyeztetett személyeket gondoznak és
az intézményben igazolt COVID-19 fertőzés zajlik.
Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki valószínűsített vagy megerősített COVID-19
fertőzöttel





egy háztartásban él
személyes kapcsolatba került, vagy zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15
percnél hosszabb idő – pl. munkahelyen, osztályteremben)
közvetlen fizikai kapcsolatba került koronavírussal fertőzött személlyel (pl. kézfogás)
védőeszköz alkalmazása nélkül koronavírus fertőzött beteg váladékával érintkezett (pl.
ráköhögött, rátüsszentett)

Teendők a beteg környezetében
COVID-19 fertőzött kontaktja minden olyan személy, aki kapcsolatban volt/lehetett egy COVID-19
beteggel, függetlenül attól, hogy van-e tünete (teljesen tünetmentes is lehet!). Fel kell deríteni minden olyan
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személyt, aki a valószínűsített vagy megerősített COVID-19 fertőzött beteggel kapcsolatba került a tünetek
fennállása idején és a tünetek kialakulását megelőző 2 napban. A tünetmentes megerősített COVID-19
fertőzött személyek esetében a kontaktok felkutatása során a laboratóriumi mintavételezés időpontját kell
figyelembe venni. A kontaktok esetében járványügyi megfigyelés/elkülönítés (karantén) szükséges a
kontaktustól számított 10 napig. A karantén nem oldható fel 10 napon belül, 2 negatív teszttel sem! A
hatósági karantént a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (régen ÁNTSZ) rendeli el. A karanténban
lévő személy nem hagyhatja el a házát, ennek betartását a rendőrség ellenőrzi. Tünetmentes esetben nem
szükséges PCR tesztet végezni, a 10. nappal a karantént feloldják. Amennyiben viszont a karanténban lévő
kontakt személynek tünetei jelentkeznek, telefonon értesítenie kell a háziorvost, aki PCR vizsgálatot kér a
betegnek. 48 óránként kérhető teszt.
Az egészségügyi dolgozók ÉS a tartós ápolási és gondozási intézményben ellátott/gondozott, vagy
dolgozó kontaktok esetén annyiban különbözik csak a történet, hogy az ő esetükben minden esetben (tehát
tünetmentesen is!) kötelező 2 PCR teszt elvégzése. Az első tesztet a zárlat elrendelésekor, a másodikat pedig
a kontaktust követő 10. napon kell elvégezni.
Teendők a COVID-19 pozitív tünetmentes vagy beteg személyekkel
Amennyiben a beteg állapota megengedi, otthonában kell elkülöníteni. Kórházban megfelelő
védőfelszerelés mellett történik a beteg ellátása. Otthonában elkülönített beteg esetén a háziorvos telefonon
keresztül tartja a kapcsolatot a beteggel. Állapotromlás esetén mentőt kell hívni (tel.: 112) és a kijelölt
járványkórházba szállítják a beteget. Tünetmentes esetben 48 óránként lehet kérni tesztet, a
felszabadításhoz 2 db, 48 óra különbséggel levett negatív PCR teszt szükséges. Tünetek esetén legalább 3
napos tünetmentesség után van értelme a felszabadításhoz szükséges PCR teszt elvégzésének, ezesetben is
48 óránként lehet kérni a teszteket. Az első negatív teszt után még egy 48 órás tesztre van szükség, ha az is
negatív, a beteg gyógyultnak nyilvánítható, a karantént feloldják. A tesztet a kezelőorvos (háziorvos, vagy
kórházi orvos) kéri. A mintavételt az Országos Mentőszolgálat végzi. Telefonon egyeztetnek időpontot a
beteggel, mivel a mintavétel előtt legalább 2 óráig nem szabad enni, inni, fogat mosni. Mivel nagyon
leterhelt a Mentőszolgálat, tünetmentes esetben engedélyt kaphat a beteg, hogy a mintavétel idejére
elhagyja az otthonát és felkeresse a kijelölt mintavételi állomást. Ez idő alatt máshova nem mehet, másokkal
nem érintkezhet a karanténban lévő személy. Tünetekkel rendelkező beteg nem hagyhatja el a karanténra
kijelölt házát, a mintavételre mentőautó fog kimenni telefonon egyeztetett időpontban.
PCR vizsgálathoz szükséges száj- és orrgarat kenetből vett minta levétele
A vizsgálat sajnos elég kellemetlen. Egy mintavevő-pálcával az orrnyíláson és egy másik
mintavevő-pálcával a szájnyíláson keresztül benyúlnak egész a garatfalig, ahonnan kaparékot vesznek (egy
vattapálca-szerű eszköz, amit néhányszor megsodornak a garat felszínén).
Minden orvos által elrendelt mintavétel és a PCR vizsgálat TB-finanszírozott ellátásnak minősül,
akinek érvényes TAJ-száma van, annak nem kell fizetni.
Óvó-védő rendszabályok
 Orr és száj eltakarása maszkkal minden lehetséges kontaktusban, amikor a vírust elkaphatjuk (vagy
átadhatjuk – ne felejtsük el, hogy lehet elkaptuk a koronavírus fertőzést, csak tünetmentesek vagyunk)
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 Kézmosás szappannal, illetve otthonunkon kívül kézfertőtlenítés
„Szkeptikusok”
Ne higgyünk nekik! – akkor se, ha a magánvéleményüket mint orvos, vagy bármilyen egészségügyi
szakemberként tudományos, szakmai tényként kommunikálják. Attól az még magánvélemény, nem több,
mint bárki más véleménye. Sok szkeptikusnak megváltozott már a véleménye a járvány vagy a maszk
viselését illetően, miután megjárta az intenzív osztályt, vagy meghalt egy szerette.
Influenza oltás
•

Október végére várható. Minden krónikus betegnek, idősnek ajánlom, de érdemes tudni, hogy jelen
járványhelyzetben mindenkinek, akinek nincs valami oltási ellenjavallata, ajánlott fölvennie az
influenza elleni védőoltást. Az influenza elleni oltások mindig az előző évi és a nagy járványt okozó
vírustörzsekből állnak (pl. az emlékezetes 2009-es járványt okozó H1N1). Ezek ellen bár rövid
immunitással (ezért kell évente oltani), de védelmet biztosít az oltás. Más influenza törzseket,
melyek ellen nem véd az oltás el tudunk kapni, de az immunrendszerünk sokkal felkészültebben fog
reagálni a fertőzésre egy védőoltás után. Ha valaki még életében nem látott se kutyát, se macskát,
azt sem fogja tudni, hogy melyik micsoda. Ha azonban megismeri a kutya és a macska főbb
jellemzőit, akkor könnyedén felismeri a németjuhászt, de a palotapincsit sem fogja macskának nézni
csak azért, mert akkora mint egy macska. Maga az oltás szigorú ellenőrző vizsgálatokon megy
keresztül, mire az oltóhelyekre kerül, ezért biztonságos. Egy esetleges oltási szövődmény
lényegesen ritkább, mint a betegség által okozott szövődmények előfordulása (beleértve a halálos
szövődményeket is). Amint friss információhoz jutunk az idei influenzaoltás elérhetőségével
kapcsolatban, tájékoztatjuk Önöket.

Rendelés
Tekintettel a járványügyi helyzetre, 2020.09.07-től a rendelés ideje és helye:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8:00 – 11:00
9:30 – 11:30
9:00 – 11:00
13:00 – 16:00
8:00 – 11:30
8:00 – 9:00
9:30 – 11:30

Zánka
Zánka
Zánka
Zánka
Zánka
Balatonszepezd
Zánka

Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás a védőnővel egyeztetett időpontban történik!
Rózsa Gabriella – 06 30/984 56 97
Miniszteri rendelet és az Önök védelmében csak sürgős (tartós egészségkárosodás vagy életveszély
lehetősége) eseteket látunk el soron kívül, időpont nélkül. Minden egyéb esetben időpont kérés szükséges.
A rendelőben – a rendelő várótermében is – egyszerre csak egy ember (illetve az ő kísérője) tartózkodhat.
Maszk viselése kötelező!
Időpont kérés és állandó gyógyszer felítása: 06 87/468 181 és 06 30/978 78 84 telefonszámokon lehetséges,
a rendelési idő miatt lehetőleg 12:00 – 13:00 óra között!
Sürgős esetben engem hívjanak a 06 30/283 44 33 telefonszámon.
Nehéz, embert próbáló helyzetet élünk meg most mindannyian, de minden krízis lehet
közösségformáló, pozitív hatású is. Ilyenkor különösen fontos az egymás szempontjait kölcsönösen
figyelembe vevő kommunikáció. Kérjük, hogy jelezzék, ha valamivel nem értenek egyet, vagy nem értik,
hogy miért történik Önökkel valami. Igyekszünk legjobb tudásunk szerint segíteni. Viselkedjünk
mindannyian felelősen magunk, családunk, gyermekeink és közösségünk iránt.
2020.10.09.
Dr. Oláh Kálmán, háziorvos
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Országos Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat

Gyermekorvosi tájékoztató szülők, gyermekes családok számára
A Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Szülői Fóruma anyagai alapján
Az Országos Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat ajánlásával
Koronavírus-fertőzés gyermekkorban
Sokan érzik ma úgy, hogy felelőtlenség közösségbe engedni a gyereket, mások pedig épp ellenkezően, hogy
túl sok a korlátozó szabály az óvodákban, iskolákban, miközben koronavírussal fertőzött, komolyan beteg
gyermekről szinte alig hallunk.
Azért van ez így, mert gyermekkorban a koronavírus-fertőzés ritkán okoz tünetet, sőt, lehet tünetmentes is
a fertőzés. Súlyos gond viszont, hogy gyermekek ebben az esetben is tovább adhatják a vírust a
felnőtteknek, idős, vagy krónikus betegséggel élő nagyszüleiknek, tanáraiknak, óvónőiknek, akik számára
ez akár végzetes is lehet. Közös felelősségünk ezért, hogy a gyermekeinket még enyhe tünetekkel se
engedjük a közösségbe!
A betegség tünetei gyermekeknél lényegében hasonlóak, mint felnőttkorban, de szerteágazóbbak és
jellegtelenebbek. Az orvosok számára kötelező járványügyi eljárásrend szerint koronavírus-fertőzésre
gyanúsnak kell tartanunk mindenkit - beleértve a gyermekeket is -, akinél az alábbi tüneteknek akár csak
egyike is fennáll:
• láz
• köhögés
• nehézlégzés
• szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
Ezek azonban gyermekeknél csak a bizonyított esetek felében jelentkeznek, az esetek kb. harmadában
hányinger, hányás, hasmenés, vagy csak kifejezett gyengeség, levertség, fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom
a figyelmeztető tünet.
A betegség teszt nélkül valójában megkülönböztethetetlen más, az őszi-téli náthás-hurutos időszakban
gyermekek között gyakori, banális vírusos betegségtől, egyszerű megfázástól, influenzától, gyomorrontástól, és könnyen belátható, hogy így most szinte minden beteg gyermek COVID-19 gyanús esetnek
tekinthető.
Mielőtt gyermekünket közösségbe engedjük
• Tájékozódjunk, hogy az intézményekben milyen higiénés és járványügyi szabályok vannak
érvényben, és készítsük fel ezekre a gyerekeket!
• Iskolás gyermekeinkkel beszélgessünk el a kézfertőtlenítés, a helyes maszkhasználat, a szociális
távolságtartás fontosságáról, támogassuk őket abban, hogy vegyenek részt az iskolai higiénia
fenntartásában, gyakoroljuk a helyes kézmosást.
• Biztosítsunk gyermekünk számára saját ivóvizes kulacsot, hívjuk fel a figyelmét, hogy ezt kizárólag
ő használja, és most ne ossza meg társával a tízórait, uzsonnát.
• Hívjuk fel a gyermekek figyelmét, hogyha nem érzik jól magukat, ezt azonnal jelezzék a
pedagógusnak.
• Tájékoztassuk az intézményt valamennyi (otthoni és munkahelyi) elérhetőségünkről, és támogassuk
a pedagógusokat a szabályok betartatásában.
• A gyermekeket egy egészséges szülő kísérje, maszkban, és lehetőség szerint az intézmény zárt
terébe ne lépjünk be. Ha mégis be kell mennünk, fertőtlenítsük a kezünket, tartsuk a szociális (2 m)
távolságot, lehetőleg csak saját gyermekünk tárgyait érintsük meg, és a lehető legrövidebb idő alatt
hagyjuk el az épületet.
• Óvoda, iskola utáni közös programok, foglalkozások, szakkörök, tanfolyamok közül csak olyant
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• válasszunk, ami szabad térben végezhető és a megfelelő szociális távolság a gyermekek között
betartható.
• Készüljünk fel, hogy bármikor hirtelen kell mennünk gyermekünkért, ilyenkor igyekezzünk
mielőbb odaérni és gyermekünket saját gépkocsival hazaszállítani.
• Legyen egy családi intézkedési tervünk arra az esetre, ha gyermekünk megbetegszik. Lehetőleg ne
az idős, beteg nagyszülők felügyeletére bízzuk őket, akiknél egy esetleges fertőzés komoly
kockázatot jelenthet.
Mit tegyünk, ha gyermekünk beteg lesz?
• Alapszabály, hogy csak teljesen tünetmentes gyermeket engedjünk közösségbe!
• Ha a gyermekünk betegnek tűnik, maradjon otthon. Ha az óvodában, iskolában észlelik a gyermek
betegségét, ott megfelelő felügyelet mellett elkülönítik őt a többi gyermektől és haladéktalanul
értesítik a szülőket. A gyermeket ilyenkor mielőbb haza kell vinni, de ilyenkor lehetőség szerint ne
vegyük igénybe a tömegközlekedést.
• Ha olyan tünetek jelentkeznek, amiket koronavírus is okozhat (láz, köhögés, nehézlégzés, íz- és
szaglásvesztés, torokfájás, hányás, hasmenés, fejfájás, izomfájdalom, fáradékonyság, hidegrázás,
feltűnő gyengeség), telefonon vegyék fel a kapcsolatot a gyermek orvosával.
Telefonos kikérdezés
• Készüljenek fel minden információval arra, hogy a telefonbeszélgetés során gyorsan, de
megbízhatóan tudjuk megítélni a helyzetüket – mióta beteg a gyerek, mik a tünetek, milyen az
általános állapota, mennyi a láza, milyen az aktivitása, étvágya, van-e koronavírussal fertőzött beteg
a környezetében stb.
• Lehet, hogy az asszisztensi tanácsadás is elegendő, de ha olyan körülmény merül fel, ami orvosi
megítélést tesz szükségessé, természetesen orvossal is tudnak beszélni.
A telefonos kikérdezés alapján alapvetően két döntést kell hoznunk:
1. Szükséges-e a gyermek személyes megjelenésével járó orvosi vizsgálat, és be kell-e ezért őt vinni
a rendelőbe, igényel-e esetleg sürgős kórházi ellátást. Ha be kell őt vinni vizsgálatra, akkor a
gyermek állapotától és a rendelő aktuális leterheltségétől függően egyeztetjük Önökkel ennek idejét.
Szerencsére a legtöbb esetben a diagnózis telefonon keresztül is felállítható, és megbeszélhetők a
gyermek otthoni ápolásával kapcsolatos teendők. Ha vényköteles gyógyszerre van szükség, akkor
az e-receptre történt felírás után ez bármely gyógyszertárban kiválható. Kérjük, hogy kövessék a
telefonon (esetleg e-mailben) kapott tanácsokat, utasításokat. Tisztázni fogjuk azt is, hogy mikor és
hogyan jelezzék felénk a gyermek állapotának változását, ill. mely esetben induljanak az orvosi
ügyeletre, vagy sürgősségi osztályra.
2. A második fontos döntés, amit meg kell hoznunk, hogy a tünetek alapján a gyermek COVID-19
fertőzésre gyanús esetnek minősül-e, vagy sem. Ez nemcsak a betegség lefolyását befolyásolhatja,
de a gyermek szükséges elkülönítésének időtartamát, ill. a gyógyulást követően közösségbe
engedésének idejét is.
Ha a gyermeket COVID-19 fertőzésre gyanús esetnek minősítjük, utasítani fogjuk Önöket a gyermek
otthoni elkülönítésére és a továbbiakban enyhe tünetek esetén távkonzultáció segítségével fogjuk
követni a betegség lefolyását. Arra fogjuk kérni Önöket, hogy amíg a gyermek beteg, tartózkodjon
szigorúan otthonában, és e-mailben, vagy telefonon rendszeres visszajelzést kérünk majd az állapotáról.
Ha a beteget behívjuk a rendelőbe
Ha egyeztetett időpontra érkeznek, kérem, hogy szigorúan tartsák be az alábbi szabályokat:
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A rendelő váróhelyiségébe csak hívásra lehet belépni.
Egy gyermeket egy felnőtt kísérhet!
Csak egészséges kísérő léphet be a gyermekkel a rendelőbe.
Felnőtteknek és 5 évnél idősebbek gyermekeknek arcmaszk használata kötelező!
Belépéskor kérem használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt!
Ha a váróban másokkal is találkoznak, ügyeljenek a szociális távolság tartására, végig viseljék a
maszkot, lehetőleg minél kevesebb felületet érintsenek!
• Vizsgálat után mielőbb igyekezzenek elhagyni a rendelőt!
A gyermekek vizsgálata a lehető legrövidebb időre korlátozódik, célirányosan vizsgálunk. Lehetséges,
hogy ez a korábban megszokottól eltér majd. A játékokat a járvány idejére eltávolítottuk a rendelőből.
•
•
•
•
•
•

Teszt és karantén
• A gyermek háziorvosa intézkedhet a térítésmentes COVID-19 teszt elvégzéséről, amennyiben azt
szükségesnek tartja. A mintavétel a mentőszolgálat hatáskörébe tartozik, a háziorvosi rendelőben
nincs lehetőség tesztelésre. Járványügyi szempontból jelenleg kizárólag az orr- és torokmintából
végzett, a vírus örökítő anyagának kimutatására alkalmas PCR vizsgálat fogadható el, a vérmintából
történő gyorsteszt nem. A mintavétel a beteg lakásán történik, a mentőszolgálat kapacitásától
függően általában 48 órán belül. Ha érkezésükről küldenek előre értesítést, akkor a mintavételig ne
egyen, ne igyon a gyermek és fogat se mosson. A mintavétel gyors, de kicsit kellemetlen, erre
érdemes gyermeküket felkészíteni.
• Eredmény általában 24-48 órán belül várható, erről a vizsgálatot elrendelő orvos egy online
felületen értesítést kap, de a szülő a saját ügyfélkapuján is meg tudja nézni, ha ahhoz a gyermek
előzetesen „hozzá lett rendelve”.
• Pozitív eredményről hivatalos tájékoztatást kap a lakcím szerinti népegészségügyi osztály és a
hatósági karantén elrendelése mellett megkezdi a kontakt személyek felkutatását. Ugyanez történik
akkor, ha az óvodában, iskolában a gyermekünk csoporttársáról, osztálytársáról, esetleg a
pedagógusról, vagy intézeti dolgozóról derül ki, hogy COVID-19 pozitív. A hatósági zárlatban elrendelt utasítások betartását a rendőrség ellenőrzi.
• COVID-19 fertőzésre gyanús, de pozitív PCR teszttel nem igazolt beteg gyermek tünetmentes
testvérei, szülei, családtagjai nem minősülnek kontakt személynek, így közösségbe, munkába járhatnak, nem kötelező karanténban maradniuk. Célszerű, - és ezt az iskola, óvoda el is várja – ha a
gyanú felmerüléséről tájékoztatják a közösséget, ahová a gyermek jár.
• Akinek az első tesztje negatív, de a gyanús tünetek továbbra is fennállnak, annak 48 óra múlva egy
második tesztet is érdemes csináltatni.
Mikor engedhető vissza a közösségbe gyermekünk?
• Láz, köhögés, nehézlégzés, valamint a szag- és ízérzés hirtelen zavara esetén a gyermek akkor
vehető vissza a közösségbe, ha a fenti tünetek kezdete óta legalább 10 nap eltelt, a gyermek több,
mint 3 napja láztalan, és több mint 3 napja nincsenek légúti tünetei. Mivel az említett tünetek utalhatnak COVID-19 fertőzésre, egy esetleges negatív teszt sem mentesít a 10 napos otthoni karantén
alól.
• Egyéb panaszok esetén, mint: torokfájás, orrfolyás, fejfájás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás,
hasmenés, szemváladékozás, hasfájás, bőrkiütés, ha a COVID-19 fertőzés gyanúja nem merült fel,
a gyermek 24 órás teljes tünetmentesség esetén visszavehető a közösségbe.
• Igazolás, táppénz, beutaló
• Receptet, táppénzt, igazolást, beutalót telefonon, vagy e-mailben kérjenek, kéréseiket igyekszünk
24 órán belül teljesíteni. Adminisztratív tevékenységet „sürgősen” nem tudunk végezni, kérjük,
vegyék ezt figyelembe!

Fotó: Böhm Tamás

Fotó: Bognár-Egyed Katalin

Fotó: Böhm Tamás

Fotó: Bognár-Egyed Katalin

Fotó: T. Horváth Lajos

Fotó: T. Horváth Lajos
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A legtöbb megkeresés a hiányzások igazolásával kapcsolatosan történik. Orvosi igazolást kizárólag
betegség esetén adhatunk, ha a mulasztás első napján erről a szülő értesíti az orvost, és csak azokra
a napokra, amikor a gyermek valamilyen fertőző betegség miatt mulasztott. Nem írhatunk igazolást,
ha azt nem betegség miatt kérik. (Pl. sportoláshoz, szabadidős tevékenységhez, elalváshoz, stb.)
• Az orvosi igazolásra vonatkozó jogszabályok kizárólag annak az időszaknak a meghatározását írják
elő az orvos számára, amikor a gyermek a közösséget betegség miatt nem látogathatja. Ezért a
gyermek személyi azonosító adatain kívül az orvosi igazolásokon az alábbi kötelező adattartalom
szerepel: "Fent nevezett gyermek …-tól …-ig betegség miatt nem látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt” Az oktatási intézmények által az igazolás szövegével kapcsolatban támasztott további
igények (pl. “egészséges”, “közösségbe járhat”, stb.) jogilag nem megalapozottak és nem kötelező érvényűek az orvosok számára. Ugyancsak nem jogosult az iskola a szülőktől egyéb orvosi
zárójelentést, szakorvosi leletet, COVID-19 teszt eredményt, vagy más GDPR-érzékeny személyes
egészségügyi adatot tartalmazó dokumentumot bekérni hiányzás igazolása céljából.
•

•

•
•

Az orvosnak lehetősége van az igazolásokat közvetlenül e-mailen keresztül is eljuttatni az
óvodákba, iskolákba, az igazolás átvétele miatt tehát nem kell a szülőnek orvoshoz menniük, vagy
egészséges, gyógyult gyermeket igazolás miatt a rendelésre vinni.
Aki hatósági karanténban van, az annak elrendeléséről szóló határozattal egyben igazolja a
hiányzását is, külön orvosi igazolásra ilyenkor nincs szükség.
Az e-receptek írására továbbra is lehetőség van, az így felírt gyógyszereket a gyermek TAJ
számával tudják kiváltani a gyógyszertárban. Felírási igazolást ehhez Önöknek nem kell
bemutatniuk.

Védőoltások, szűrővizsgálatok,
• A státusvizsgálatok és a védőoltások beadása szigorúan meghatározott időben, de egyelőre
folytatódik, ezekre időpontot telefonon kérhetnek.
• Igyekszünk az egyszerre beadható oltásokat összevonni, ennek megfelelően egyes védőoltások
időpontja módosulhat. Előfordulhat olyan alkalom, amikor gyermeke egyszerre három, vagy négy
oltást is kap, vagy egy végtagba akár két oltást is adunk.
• Hangsúlyozzuk, hogy a védőoltások nem gyengítik az immunrendszert, nem jelentenek fokozott
kockázatot a koronavírus-fertőzés szempontjából és hatékonyságukat sem veszélyezteti, ha esetleg
lappangási időben történik kerülne sor a beadásukra.
• Az egészséges tanácsadások a betegek ellátásától térben és időben elválasztva, előzetesen
megfelelően fertőtlenített helyiségben történnek.
• Kiemelten fontos a gyermekek számára a szezonális influenza elleni védőoltás felvétele. Várhatóan
október közepétől lesz elérhető az oltóanyag a gyógyszertárakban. Az oltás beadását érdemes az
október és december közötti időszakra időzíteni. Amint friss információhoz jutunk az idei
influenzaoltás elérhetőségével kapcsolatban, tájékoztatjuk Önöket.
2020. szeptember 21.

összeállította: Dr. Kovács Ákos gyermekorvos
felhasznált forrás: Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Szülői Fóruma
https://www.facebook.com/BiztosKezekAlapellatoGyermekorvosokTarsasaga/
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Iskola

nem látott barátok, osztálytársak, iskolatársak is
találkozhattak egymással.

A járvánnyal is szembenézve!

Szántó Edit néni vezetésével nagyon kedves
tanévnyitó ünnepségnek lehettünk részesei. A
szereplők (Filep Botond, Resze Zsanna, Vass
Natália, Filep Sára, Szász Attila, Resze Máté,
Sibak Dóra, Stumpf Attila, Illés Janka, Simon
Júlia) ügyesen, kedvesen mondták a verseket és
köszöntötték a kis elsősöket. Márti néni 15
kisfecskéje könnyen beilleszkedett a Bozzayba.
Hamar elsajátították az iskolai szabályokat még
ebben a különleges helyzetben is. Minden reggel
mosolyogva jönnek, vidáman köszönnek,
szerintem ez mindent elmond.

Az iskola normális életéhez szükség van a
személyes jelenlétre – a hosszúra nyúlt távoktatás,
bármennyire is helyt állt ennek során gyermek,
pedagógus, szülő, csupán „pótkávé” jellegű
megfelelésre biztosított lehetőséget. A személyes
kommunikáció és a közösségi élmények hiánya, a
felfokozott várakozás izgalmai előzték meg a
várva-várt szeptember elsejét!
Felemelő érzés volt újra együtt lenni az iskola
udvarán, a tanévnyitó ünnepségen! Büszkeséggel
töltött el mindannyiunkat, hogy bátran, alkalomhoz
illő műsorral álltak ki szereplést vállaló tanulóink,
igy köszöntve a 2020/2021-es tanévet és az iskola
kapuját először átlépő 14 kicsi első osztályosunkat.
Szívvel-lélekkel végzett 17 évi iskolatitkári
munkája után, Bozzaysokhoz méltó tiszteletadással
búcsúztunk a nyugdíjba vonuló, Tóthné Bőczi
Ildikótól.
Emberségből,
igazságszeretetből,
helytállásból, sokoldalú tettrekészségből örök
példát mutatva írta be nevét iskolánk történetébe.
Közösségünk tagjává fogadtuk az őt váltó Egyedné
Kovács Margitot és a napközis feladatokat vállaló
Bácsi Krisztina tanárnőt.
Amikor a kicsi elsősök, többsége nem éppen
megilletődve átvette ajándékait, köztük a bozzays
iskolajelvényt, úgy éreztem készenállunk az újabb
kihívásokra. Iskolánk –nagyon sok városi iskolát is
felülmúlva – teljes szakos ellátottsággal, nagy
elkötelezettséggel vágott bele a COVID vírus
járvány által megnyírbált új tanévbe. Az iskolai
szintű közösségi rendezvények, fellépések,
versenyek, röplabda edzések, stb. máris hiányoznak, hiszen a járványügyi szabályok betartása
fontosabb. Reménykedünk, hogy intézményi
szinten talpon maradunk a járvánnyal szemben és
nem kényszerülünk digitális oktatásra!
Horváth Lajos
intézményvezető

***
Alsó tagozat hírei
Szeptember elsején kinyílt iskolánk kapuja, és
elkezdődött az idei tanév. Mindannyian nagyon–
nagyon örültünk ennek, mert hosszú volt (ahogy a
gyerekek hívták) a karanténtanítás, és végre a rég

Sajnos a pandémia miatt kicsit más az iskolai
életünk, mint eddig volt. Maszkot hord kicsi és
nagy, rendszeresen (és gyakran) fertőtleníteni kell
a kezünket, reggelente hőmérsékletmérés van, és
még sok más apró „kellemetlenség” nehezíti meg
mindennapjainkat.
Szeptember
16-án
szülői
értekezletet
tartottunk. Köszönjük a kedves szülőknek, hogy
nagy számban részt vettek a megbeszéléseken!
A magyar népmese napján Szabó Ida néni
felkészítésével a 3. osztályosok, (Bánó Weisz
Benedek, Dobosi Gergely, Green Anna, Hegyi
Barbara, Inhof Zorka, Nagy Johanna, Szász
Attila) az iskolarádióban mesélték el az „Adj Isten
egészségemre”
című
népmesét,
Klemens
Barnabás furulyakíséretével. Köszönjük Bede
Tamás bácsinak a technikai segítséget!
Ünnepeltünk osztálykeretben is, mindenhol volt
még plusz napi mese, valamint a 2. osztályosok
különféle, — a népmeseszereplőkre jellemző –
jelmezekben és különböző „varázslatos” eszközök
segítségével tanultak ezen a napon.
Ebben az évben online, illetve levelezős
tanulmányi versenyek lesznek. A Bendegúz
versenyre az alsó tagozatból a 2. osztályos
Somogyi Julcsika jelentkezett. A Zrínyi Ilona
matematikaversenyen a 3. osztályból Dobosi
Gergely indul. Minden szorgos kisdiákunknak jó
felkészülést kívánunk! Hajrá gyerekek, csak
ügyesen, okosan!
Elindultak a szakkörök. A gyerekek mini
teniszre, focira, röplabdára, sakkra, néptáncra, és
képzőművész szakkörre járhatnak. E tanévben is
nagyon népszerű a „műfüves”. Köszönjük Horváth
Lajos bácsinak, hogy szinte minden délután
focizhatnak ott a fiúk!
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Reméljük, hogy nemsokára színházba, és
bábszínházba is tudunk menni! Már nagyon várjuk
ezt az időt.
Jó egészséget, sok vidám, jókedvű, szorgalmas
iskolás napot kívánok a tanító nénik nevében:
Balázsné Pintér Rita
munkaközösség vezető

***
Szülői értekezletek
A szeptember 16-i szülői értekezleten az
osztályfőnökök tájékoztatták a szülőket a
járványügyi helyzet időszerű tennivalóiról és az
éves programokról. Ez utóbbival kapcsolatban sok
minden megváltozott. Sajnos a hagyományos
versenyeinket, programjainkat, műsorainkat el
kellett halasztanunk, ill. más formában
megrendeznünk. Nagyon fontos a szülők, diákok,
tanárok együttműködése ebben a nehéz helyzetben.
Az eddigiekben ez jól megoldódott, reméljük,
minél előbb visszatérhetünk hagyományos
hétköznapjainkhoz és ünnepségeinkhez.

***
Radnóti nyomában
Szeptember 23-án kerékpárral érkezett iskolánkba
Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi tanár, aki 7. és
8. osztályos tanulóinknak tartott interaktív előadást
Radnóti
Miklósról.
A
költő
verseivel,
visszaemlékezéseivel,
szenvedélyes
hangú
előadásmódjával megérintette a gyerekek lelkét.
A tanár úr megtapasztalta az „erőltetett menetet”,
hiszen tavaly végigjárta Radnótiék útját Bortól
Abdáig: 850 km-t, 25 napon és három országon át
gyalogosan. A versvándor a költő születésének
110., halálának 75. évfordulója alkalmából
vállalkozott az embert próbáló zarándoklatra.

***
A szabadságharc vértanúi
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
mártírjaira emlékeztünk október 6-án. A
járványügyi helyzet miatt az iskolarádión keresztül
szóltunk alsós- felsős diákjainkhoz. Kossuth- nóta

furulyán vitt vissza minket a távoli múltba
felidézve a történelmi eseményeket. Az
osztályokban gyertyagyújtással emlékeztünk
nagyjainkra. Köszönjük a közreműködést
tanítványainknak: Bácsi Nóra, Csonka Ajsa,
Klemens Barnabás, Lengyel Jázmin, Simon Júlia,
Szabó Csoma és Varga Babett tanulónknak.

***
Az ’56-os forradalom évfordulójára
Felsős tanulóink Csékei Marianna és Stumpfné
Vass Violetta tanárnők irányításával verses-zenés
ünnepi műsorral készülnek az október 23-dikai
nemzeti ünnepünkre, a Bozzay rádió sugárzásában

***
Bozzay rádió
Töretlen a Bozzay Rádió sikere!
Szeptembertől iskolánkban frissített tartalommal
ismét szól a Bozzay Rádió!
Az élő adásokban iskolánkat érintő hírek, időszerű
események bemutatása mellett jelentős hangsúlyt
fektetünk a diákok közösségi életének fellendítésére.
Sajnos az aktuális helyzet miatt közös összejövetelekre nincs lehetőség, így a rádiót
kihasználva juttattjuk el tanulóinkhoz az ünnepekhez és egyéb eseményeinkhez kapcsolódó
megemlékezéseinket, melyhez a diákjaink
nyújtanak nagy segítséget. Így volt ez a Magyar
Népmese Napján és október hatodikán,1848-as
mártírjainkról megemlékező ünnepi műsor
alkalmával is.
Ebben a tanévben mérföldkőhöz ért a rádió,
ugyanis a Diákönkormányzat vezetése meghirdette
a „SZERKESZD TE A BOZZAY RÁDIÓ
ADÁSÁT!”
felhívást, melyre több osztály
képviselője is jelentkezett. Az első élő műsort
október másodikán hallhatta a diákság Csonka
Ajsa és Simon Júlia hetedik osztályos tanulók
szerkesztésben, ezúton is gratulálunk a színvonalas
élményért!
Bede Tamás
diákönkormányzatot segítő pedagógus
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Módosított intézményi járványügyi protokoll
2020.október 1.
Hazánkat is elérte a koronavírus járvány második hulláma, minden erőnkkel törekedni kell arra, hogy
iskolánk megőrizze a Cov19 vírus okozta járványtól az érintetlenségét! Közös erőfeszítéssel csak így
érhetjük el, hogy iskolánk normál tanítási rendben működjön és ne kerüljön sor – a csoportosan fertőzött
intézményekre vonatkozó – tantermen kívüli digitális munkarendre. Ennek érdekében a tanév során
(visszavonásig vagy módosításig) a központilag kiadott intézkedési terv (protokoll) szerint és az ennek
alapján, az alábbiakban megfogalmazott intézményi szabályok szerint működik iskolánk.
1. Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó látogathatja. Szülők az
iskolaépületbe nem jöhetnek be. Ez alól kivételt képeznek az első napon a nyáron érkező új tanulók
szülei, és az első héten az első osztályosok szülei, valamint kifejezetten szülők részére szervezett
programon való részvétel céljából, a maszk használat és a távoltartási szabályok betartásával.
2. Fokozott figyelemmel, folyamatosan eleget teszünk az épület központilag előírt takarítási,
fertőtlenítési és higiénés szabályoknak. Az iskolába belépéskor mindenkinek kötelező a bejáratnál
elhelyezett érintés nélküli kézfertőtlenítő adagolók használata. Az osztályokban és
mellékhelyiségekben használatos fertőtlenítőket naponta többször használjuk, különös tekintettel az
étkezésekkor és mellékhelyiségek használata után!
3. A nagyobb csoportosulások megelőzésére és az osztályok közötti (1,5-2 m) távolságtartás
megtartása érdekében: az épület közösségi tereiben kerüljük az iskolai szintű összejöveteleket, az
osztályok keveredését, felfüggesztjük az őszi úszásoktatást. Iskolakezdés előtt és a szünetekben –
az épület fokozott szellőztetése mellett – jó időben az udvaron tartózkodunk, egyébként az
osztálytermekben. Az étkeztetést és az öltözők használatát szigorú időkorlátokkal külön
szabályozzuk.
4. A távolságtartás szabályainak betartását segíti, ha a tanulók a tanórákon, a napközin és a
szakkörökön stb. kívül nem tartózkodnak az iskola területén. Mivel a napköziben vegyes csoportok
vannak, itt a fertőzés veszély nagyobb, ezért kérem csak indokolt esetben vegyék igénybe napközis
szolgáltatásunkat! Intézményünkkel jogviszonyban álló egyéni munkarendben tanuló, külföldön
tartózkodó diákjaink tanulásszervezését és vizsgáztatását digitálisan kérjük lebonyolítani. Velük és
szüleikkel az iskolában a hatósági házi karantén teljesítése után vagy 2 db negatív SARSCOV2(PCR) -teszt megléte esetén kerülhetünk személyes kontaktusba.
5. Az iskolaépület közösségi tereiben (aula, folyosó, mellékhelyiségek) – mivel a távolságtartás nem
biztosítható – mindenki számára a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező! Tanórán a
maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
6. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú (láz, köhögés,
nehézlégzés, szaglás-ízlelés hiánya) vagy fertőzés áll fenn, egyidejűleg gondoskodjanak orvosi
vizsgálatról! Amennyiben mi tapasztalunk az iskolában hasonló tüneteket, az orvosi szobában
elkülönítjük a tanulót , értesítjük a szülőt és az iskola egészségügyi orvost.
7. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyetetett csoportba
tartozik, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, hiányzását igazolt hiányzásnak kell
tekinteni. Ez vonatkozik a hatósági karanténba került tanulónkra is. Az a gyermek, tanuló vagy
pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával
vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a
járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges
bemutatni.
8. Koronavírus érintettség esetén az intézményben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli
szünetet.
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2020. október 1-jétől visszavonásig a szigorodó járványügyi rendelkezéseknek megfelelve, az
iskola épületébe az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási
munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a
tanulóinkon és az alsó tagozatos diákjainkat kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem
léphet be. (Postai, illetve futárszolgálat alkalmazottai sem!)
Ha az alsós tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a
maszkot megfelelően (orrot és a szájat eltakarva) viseli és nem lázas, az intézménybe a
testhőmérséklet-mérési pontig beléphet. Azt a tanulót, akinek testhőmérséklete meghaladja az
országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket,(37,8 ºC) a kísérő felnőttel haza kell küldeni,
illetve az orvosi szobában a többi gyermektől el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes
képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek
alávetni, az alábbiak szerint:
Az iskolába érkezéskor minden tanuló és kísérője és minden dolgozó és minden belépésre jogosult
személy digitális testhőmérséklet-mérésen esik át, az épületbe lépést követően.
Mérési pontok: Bejárat mögötti előtérben, a szenzoros kézfertőtlenítő adagoló mellett.
Mérést végző személyek: Scherné Bácsi Mónika és Egyedné Kovács Margit intézményünk
munkatársai ill. helyettesítő személyek.
Zánka, 2020. szeptember 30.
Horváth Lajos
intézményvezető

***
FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Böhmné Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból
Szinte alig kezdődött el a nyár, és már októbert
írunk. Csak úgy repültek a napok, a hónapok a
nyárból az őszbe.
Amikor januárban önfeledten koccintottunk a
2020-as évre, még nem is sejtettük, hogy milyen
szomorú, aggodalommal teli év vár bennünket.
Nos, a nyár elkezdődött, de sajnos a járvány miatt
mind az intézkedések miatt, mind pénzügyileg is
egy szűkített programmal kellett beérnünk, de ettől
függetlenül minden nap program várta a strandolókat és a szórakozni vágyókat Zánkán 2020.
július 4. és augusztus 23. között, a Strandi
Animációs Téren.
A gyerekeket nap mint nap kézműves foglalkozás-

sal vártuk, heti három alkalommal zumba, 2 alkalommal vízi torna várta a mozogni vágyókat.
Minden szombaton vidám gyermekprogramok,
esténként felnőtt koncertek várták az érdeklődőket.
Vendégünk volt a Pápai Musical Stúdió, a GardaBenkő Blues Duó, Sebestyén Ivett, az Eurodance
Táncszínház, a Kvint Operett, a Pro Musica
Fúvósötös, a Veszprém-Bakony Tánc-együttes,
Farkas Kata és Kiss Attila, a Téti Ifjúsági
Fúvószenekar, a Bicskei Fúvószenekar, a
RépaRetekMogyoró, Óvóbácsi Zsongodája, Rudi
Bohóc, és Lang Rudolf mesemondó.
Kézműves foglalkozást tartott, Nagyné Panni,
Nagy Viola, Délné Krisztina, Bácsi Konstantina,
Rab Márta, a zumbát és a vízi tornát pedig Dr.
Oláh Évának köszönhetjük!
Sajnos idén a nagyobb rendezvényeket elhalasztottuk a vírus miatt, de bízunk benne, hogy jövőre
ismét vidám, színvonalas, és változatos programokat szervezhetünk a Zánkán élő, és itt nyaraló
vendégeknek egyaránt!
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A szeptember szomorú hírrel köszöntött ránk:
LOCH OTTÓ életének 89. évében, hosszú
betegség után örökre itt hagyott bennünket.
Szeptember 5-én fájó szívvel búcsúztunk Ottó
bácsitól:
„Drága Ottó bácsi!
Végtelen szeretettel
emlékezünk Rád!
Rád, aki szinte minden
klubnak oszlopos tagja
voltál, aki élt halt Zánkáért, az itt élő emberekért. Amíg egészséged
engedte nem múlt el
nélküled egyetlen rendezvény sem. Szerettél
a Faluházba járni. Szeretted a kultúrát, szeretted a
közösséget. A 80-as éveidben egyre többször
megfordultál a színpadon, verset mondtál, táncoltál
és főszerepet játszottál a nőnapi műsorban.
A Zánkai Nevesincs Színjátszókör volt az utolsó
csapat a földi életedben, akikkel minden szerdán
együtt készültél a következő fellépésre. Még ma is
látunk magunk előtt, ahogy izgulsz a színfalak mögött, mint egy kisgyerek. Féltél, hogy elrontod a szöveget, hogy elfelejted a tánclépést, de nem adtad fel.
Szerettél minket, a Zánkai Embereket, szerettél itt
élni.
Drága Ottó bácsi, saját versed utolsó versszakával búcsúzunk Tőled! Szeretnénk, ha valóra
válna az álmod!
Nyugodj békében! Emléked szívünkben örökké
élni fog!
"Álmodom, hogy Zánka szebb lesz, mint valaha,
Hogy összefog a falu apraja és nagyja,
Mindenki békében építi otthonát,
Egyszerre épít házat és hazát.”
Részlet Loch Ottó verséből
Szeptember 21-én A Kulturális Örökség Napjai
alkalmából kiállítás nyílt a Faluházban, „Egy szelet
Zánkából” címmel, melyben bemutatkoznak
klubjaink.
A kiállítás megtekinthető a Faluház nyitva tartási
idejében 2020. szeptember 21 – december 20-ig.
Szeptember 30-án ünnepeltük A Magyar Népmese
Napját.

30. évfolyam 4. szám

Idén kicsit rendhagyó formában ünnepeltünk,
hiszen ezen a napon az ovisoknak, és a kisiskolásoknak Zánka Község Önkormányzata és a Faluház, minden évben egy népmese előadással szokott
kedveskedni, most azonban a járványügyi helyzetre való tekintettel online formában tettük ezt meg.
Október 1.
A következő levéllel köszöntöttük a Szépkorúakat, az Idősek Világnapja alkalmából!
„Az Idősek napja szép és fontos ünnep. Minden
társadalmat minősít, hogy miként bánik az
idősekkel” - tartja a közmondás.
Kívánjuk a Szépkorúaknak, hogy családtagjaik
szeretete aranyozza be hétköznapjaikat és
ünnepeiket, ajándékozzák meg őket vidámsággal,
békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel!
Fontolják meg a következő idézetet!
„Nem kell felhagynod a nevetéssel, csak, mert
öregszel, de gyorsan megöregszel, ha felhagysz a
nevetéssel!”
Szóval nevessenek, és vegyék észre az élet apró
örömeit, és szépségeit, melyek Önöknek szólnak!
Szeretettel: Zánka Faluház”
Október a Szüreti Mulatság ideje…
Az elmúlt években ilyenkor már szüreti hangulat
uralkodott Zánkán. Szalma bábuk, hordók
díszítették a falut, úton, útfélen hirdetve, hogy
Szüreti Mulatságra készül a falu apraja, nagyja!
Sajnos a jelenlegi vírus helyzetben, az Önök, a Ti
védelmetek érdekében ebben az évben a Szüreti
Felvonulás Elmarad! Most sokkal fontosabb az
egészség, mert csak akkor tudnunk majd az
elkövetkező években önfeledten mulatni, ha most
vigyázunk Egymásra, vigyázunk Magunkra!
Ettől függetlenül a Faluházat szerény szüreti díszbe
öltöztettük, hogy egy kicsit legalább nosztalgiázzunk!
Közben elindult a klubélet is a Faluházban,
szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Működő klubjaink:
Életmód Klub, Honismereti Kör, Kertbarát Kör,
Nyugdíjas Klub, Színjátszókör, Magyar Tenger
Népdalkör, Nőklub, szóval lehet válogatni, és
csatlakozni.
Új havi műsor sorozatot indítunk, Ismeretlen
Ismerős címmel, melynek keretében minden
hónapban bemutatunk valakit, a nem, vagy kevésbé
ismert oldaláról is.
Október közepétől elindul a Kerekasztal
beszélgetés programunk is, ahol a Régi Időkről
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beszélgetünk, azokkal az ismert zánkai emberekkel, akik saját maguk is részt vettek a 60-as 70es években, a falu kulturális életében.
Ezeken kívül természetesen tervezzük még az őszitéli esteket is, és egyéb programokat.
Minden programunk a járványügyi szabályok
betartása mellett, megfelelő távolságtartással
zajlik a Faluház nagytermében, vagy szabadtéren.
Zárt térben a maszkviselés kötelező!
Szép őszi napokat kívánunk egészségben, boldogságban, szeretetben!
Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Bácsiné Bogáncs Nikoletta, Zánka Faluház

házigazdáink Vargáné Klári, és Farkasné Judit
vendégeként. Köszönet nekik a szép élményekért!
Menyi kincset rejt szülőföldünk! Fel is vetődött a
gondolat, a környező falvak/ többek szülőfalujának
megismerésére persze megvárjuk/ „kibekkeljük” a
korona elmúltát... ezúttal addig is az otthoni
kézműveskedés örömeit osztjuk meg egymásal.
Masrosszékyné Csósza Mária
klubvezető

***

Helytörténethonismeret

***
Nőklub
A közösségi életet is próbára tette/teszi ez a
Covid 19. Tavasszal telefonon, e-mailban, messengeren tartottuk a kapcsolatot egymással.
Beszámoltunk „apró örömeinkről”, így tartva
egymásban a lelket. Mik voltak ezek az örömök?
Ízelítőül egy kis válogatás az elmentett szösszenetekből:
„A különleges lila hagymáim megjöttek!” „A
kenyérkovászt tovább fogom etetni és készíteni.
Igaz a csuklóm bedagadt…de majd rendbejön!”
„Függönymosás, ablakpucolás, vasalás…a lelkem
egy kicsit megnyugodott, el is fáradtam derekasan.” „Meglestem egy harkályt, amint dobol a
fán…” „Bizakodva várhassuk a húsvéti feltámadást!” „Otthonunkat a frissen sütött, kovászos,
krumplis házikenyér illata töltötte be!” „A muskátlik túlélték a telet…kikelt a büdöske és a margaréta.” „Anyák napjára csodás ajándékot kaptam,
megszületett az első unokám!” „Örülök, hogy
örömöm megoszthatom a barátaimmal!”
Azért a nyári találkozót csak összehoztuk,
ezúttal Monoszlón! Engedve a szíves intiválásnak,
elmentünk a Magyar Provance Levendulabirtok
újonnan megnyílt fagyizójába és nem bántuk meg!
Megcsodáltuk a szépen felújított református
templomot, ahol énekszóval dícsértük az Urat. A
Fazekasház sem maradhatott ki, hisz itt Gaálné
Krisztával, mesterünkkel találkozhattunk, akivel
már belekóstoltunk az agyagozás/alkotás rejtelmeibe. A kellemes délutánt a Villa Silvestris Erdei
Iskola és Panzió, közismertebb nevén Monoszlói
Erdei Iskola büféjében fejeztük be, idevalósi

Rovatvezető: György Péter

A zánkai lakótelep története
2.
A Zánkai Hírmondó 1999. októberi számában
foglaltam össze a lakótelep építéstörténetét, és
röviden felsoroltam a lakosokra jellemző adatokat.
Az elmúlt két évtized sok változást hozott,
kiegészült, lényegében felépült a lakótelep. Az
építtetők mára jórészt nyugdíjba vonultak, a gyerekek felnőttek, a Búzavirág utcában honfoglalók új
nemzedéke telepedett le. Itt az ideje az újabb számvetésnek és a téma lezárásának.
A 2000-es évek beköszöntésekor tehát a zánkai lakótelep két utcájában – az Ifjúság és a Naplemente utcában – 79 lakásban 223-an éltek, köztük
100 gyermek. Az első ütemben felépített 36 lakás
társasházakban létesült, ezután épült fel 43 családi
ház. Készülőfélben volt 6 családi ház, és 11 lakás
nyaralóként szolgált.
A későbbiekben ezen a területen lassuló ütemben még 12 családi ház épült, jelenleg egyetlen,
hosszú évekre leállt, majd tulajdonosváltást követő
kivitelezés zajlik. A lakótelep újabb nagyarányú és
gyors fejlődését a Búzavirág utca kiépítése jelentette. A tervek először Zánka község Új településrendezési elveinek előkészítésekor jelentek meg egy
2004. március 24-ei önkormányzati előterjesztésben „Lakóterület kialakítása a leendő József Attila
utca és az iskola feletti területen” címmel. (A József
Attila utca a 80-as évektől kezdve szerepel a térképeken is, az Ifjúság utcát és az Iskola utcát kötné
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össze a patakmeder és a Rákóczi utca közötti
területen.) A képviselőtestület következő ülésén,
május 27-én el is fogadta az előterjesztést, és
hamarosan nekikezdtek a kivitelezésnek. A július
13-i ülésen határoztak „az Ifjúsági lakótelepen
kialakított építési telkek ivóvízellátásának megvalósításáról. A beruházás előkészítésével és lebonyolításával a DRV Rt-t bízta meg a testület.” –
tudósít a Zánkai Hírvivő.
Az érdekelteket érintő döntő lépésre a képviselőtestület 2005. június 30-i ülésén került sor,
amikor elfogadták a 9/2005. (VII. 04.) rendeletet az
Önkormányzat tulajdonát képező építési telkek
értékesítésének elveiről. Annak érdekében, hogy
fiatal családok telepedjenek le, és tervezzenek
hosszú távon Zánkán, jelentős kedvezményeket
határozott el a testület. Feltételként szabta, hogy:
- a megvásárolt telkeken legfeljebb öt éven belül
családi házat kell építeni,
- melyet állandó lakásként,
- életvitelszerűen, lakóházként legalább tíz évig
kell használni.
Az építési telkekre a beépítési kötelezettség
teljesítéséig az ingatlannyilvántartásban elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztettek be.
Mindezek fejében a következő kedvezményekhez
lehetett jutni: Az eladási ár, mely 25% ÁFÁ-t
tartalmaz, ha
a, az igénylők fiatal házasok (35 év alatt),
legalább a házastársak egyikének állandó
lakóhelye 10 éve Zánkán van, és első lakáshoz
jutónak minősülnek; 50%-kal csökken
b, az igénylők fiatal házasok és a házastársak
egyikének állandó vagy ideiglenes lakóhelye
vagy munkahelye legalább 5 éve Zánkán van,
és első lakáshoz jutónak minősül; 35%-kal
csökken
c, az igénylő állandó lakóhelye vagy munkahelye
Zánkán van, itt kíván letelepedni, és olyan
lakástulajdonnal
rendelkezik,
melyről
jogszabály rendelkezik; 25%-kal csökken.
A képviselőtestület a rendelethez hirdetményt
csatolt, melyben november 11-re 21 telket jelöltek
ki árverésre. A telkek ára területüktől függően
változott, a legkisebb, 720 nm-esek árát
3.240.000+ÁFA Ft-ban, a legnagyobb, 2238 nm-es
árát 10.071.000+ÁFA Ft-ban határozták meg.
Az árverés eredményeként az első szerződéseket 2006 februárjában meg is kötötték, és hamarosan elkezdődtek az építkezések. A Búzavirág
utcában 2020-ig 19 családi ház épült fel, ezekben
28 gyermek nevelkedik-nevelkedett, hiszen van
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közöttük csecsemő és már felnőtt is. Miután lejárt
a szerződésben kikötött határidő, három ház gazdát
cserélt, ezekben nem az eredeti tulajdonosok élnek.
További három épületből elköltöztek a lakók, ezek
most üdülők. Két telek beépítetlenül áll.
A lakótelep többi részén sem állt meg az élet.
A község által adományozott telken a Magyar
Posta új, korszerű épületet emelt 2002-ben. Az
általános iskola 2010-ben önerős beruházás
eredményeként tágas tornateremmel és egyéb
kiszolgáló helyiségekkel bővült, 2014-ben ugyanitt
pályázat útján nyert műfüves labdarúgópálya
létesült lelátóval, kerítéssel és világítással
kiegészülve. Az Iskola utca, mint a tervezett új
faluközpont teljes átalakuláson ment keresztül. Az
új községháza átadására 2015. augusztus 17-én
került sor, 2016-ban pedig járdát, új burkolatot,
szép fasort kapott az utca. Az iskola új kerítése és
a 2019. március 30-án felavatott Okály Iván
emlékmű és park kulturált környezetet teremtett a
község e forgalmas pontján. A legutóbbi jelentős
változást az Ifjúság utca felső szakaszának
rendbetétele hozta, új burkolat készült, és szilárd
burkolatot kaptak a csatlakozó közök is. A község
erőfeszítései mellett az itt lakók is mindent
megtesznek a rendezett környezetért. Megnőttek a
fák, sok a virág, a tulajdonosok a házuk előtt is
nyírják a füvet, eldobott szemetet elvétve látni.
A Magyarországon elérhető infrastruktúra
1999-re a lakótelepen lényegében megvalósult. Az
elmúlt húsz év újdonságaként mindenki számára
elérhetővé vált az internet, használata a mindennapok részévé vált.
Az Ifjúsági lakótelepen 2020 őszén 116 lakást
találunk 80 családi házban, 7 négylakásos és egy
nyolclakásos (jogilag két négylakásos) társasházban. Egy családi ház épül, 10 az üres telkek száma.
Jelenleg 28 lakás is „üres”, itt azonban már nem árt
az óvatosság. Üres lakás, ház alatt az értendő, hogy
tudjuk, nem lakják állandóan, annak ellenére sem,
hogy valaki talán be van jelentve állandó lakosnak.
Ezek a lakások, házak üdülők, vagy tulajdonosuk
befektetésnek szánta, máshol a tulajdonos meghalt.
A lakosság számának meghatározása is óvatosságot igényel. Itt lakónak számoltam a kollégiumban élő, de állandó lakos, hazajáró tanulót, a
csak hétvégére hazatérő dolgozót. A folyamatosan
külföldön dolgozó, de állandóra bejelentettek nem
szerepelnek a létszámban. A helyzet napról-napra
változik. Így hát az adatok fenntartással fogadandók, tájékoztató jellegűek. Ezek alapján a lakótelep
lakóinak száma 2020. szeptember végén 240 fő,
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ebből 60 gyermek, bele számítva a felsőoktatásban
tanuló eltartottakat is. A Búzavirág utcában 33
felnőtt és 26 gyermek, a régebbi részeken 147
felnőtt és 34 gyermek él. A még mindig szép számú
gyermeksereg örömére két játszótér szolgál.
Összehasonlítva az eltelt húsz év demográfiai
adatait azt tapasztaljuk, hogy a lakótelep népessége
minimális mértékben nőtt (223 – 240). Jelentősen
növekedett a lakások száma (79-116), ez elfedi a
régebbi részek lakosságának csökkenését (223173). Szembetűnő a gyermeklétszám csökkenése
(100-60, illetve 100-34 a régebbi részen). Mindez
annak ellenére van így, hogy a Búzavirág utcai
településrészen történteket kétségtelen sikerként
könyvelhetjük el.
A fenti tények és adatok Zánka lakosainak és
önkormányzatának erőfeszítéseiről és sikeres munkájáról adnak számot. Kitűnik belőlük, hogy egy
kis, korlátozott erőforrású közösség az országos
tendenciákat, a demográfia törvényeinek hatásait
csak szépíteni, késleltetni tudja, megváltoztatni
nem.
György Péter

***

Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Vasárnapi istentiszteleti rend falunkban:
evangélikus
8.30.,
katolikus
9.,
református
11 órakor.
Egyházi élet
Szerencsére az evangélikus egyház által már
hagyománynak számító nyári komolyzenei
hangversenyeket meg lehetett rendezni. A következő előadók, művészek léptek fel Nagyvázsonyban és Szentantalfán, a hívek és a vendégek
örömére.
Szilágyi Gyula orgonaművész, Varga Anna
énekes,
Györkös
Dorottya
zenetörténész,
Gerencsér Zoltán hegedűművész, Németh Sándor
karnagy, Németh Zsuzsa orgonaművész.
Az evangélikus imaház padlózata az évek során
többször javításra szorult. Istennek hála ezen a
nyáron sikerült felújítani teljesen.

Október 31-én Reformáció Napja. Az ehhez
kapcsolódó istentiszteleti megemlékezés időpontja
és helyszíne az evangélikus ill. a református
templomban kerül kihirdetésre.
A zánkai katolikusok jövőre szép ünnepnek néznek
elébe: 1931. augusztus 23-án szentelte fel Rott
Nándor veszprémi püspök a Marosszéky házban
kialakított kápolnát. 1986. augusztus 10-én
szentelte fel Szendi József veszprémi püspök az új
katolikus kápolnát. 2021-ben kerek évfordulót
köszönthetünk: a magánházban 55 év, az új
kápolnában 35 év. Ez a 90 év ünneplésre méltó!
Már októberben elkezdjük a temetői látogatásokat,
felkeressük elhunyt szeretteink sírját, rendbe
tesszük. Elgondolkodunk, felidézzük a velük
kapcsolatos eseményeket. De eszünkbe juthatnak
híres őseink, történelmi nagyságaink, méltán
példaképeink. A Verses Öröknaptár c. könyvben
leltem rá az alábbi versrészletre, melyet Zrínyi
Miklós a híres költő és hadvezér, a szigetvári hős
dédunokája írt, „Az idő és hírnév” címmel –
részlet a versből.
„Az idő szárnyon jár, / Soha semmit nem vár, / És
foly, mint erős folyás:/
Vissza soha sem tér, / Mindent a földre vér, /
Mindeneken hatalmas: /
Ő gazdagot, szegént / Öszveront egy szerint, / Nincs
néki ellenállás./
Csak egy van, időtül / S az ő erejétül / Aki békével
marad:/
Nem fél kaszájától, / Nem sebes szárnyától, / Üdő
rajta elolvad: /
Az tündöklő hírnév, / Mely dicsősségre rév, / Az
mindenkor megmarad. /
(A vers nyelvezete szokatlan, ami nem csoda, hisz
a XVII. században íródott.)
***
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ELHUNYT LOCH OTTÓ
Loch Ottóra emlékezünk, aki 89 esztendő földi életének tapasztalataival lépett át az
örök fénybe.
Óhatatlanul is eszünkbe jut, mennyi élményt, mennyi tapasztalást adott számára e
földi út, melyen 1931-ben indult Tolna megyéből, családjába hat fiúgyermek közül
negyedikként érkezve.
Már egészen fiatal korában megismerkedett a mindennapos, kemény munka
világával. Szorgalmas jó képességű diák volt, mégsem tudott akkor továbbtanulni,
nem adta meg a sors ezt a lehetőséget számára.
Komlón, a Mecseki Szénbányák Béta aknai üzemében kezdett dolgozni, ahol
már három testvére is alkalmazásban volt. A kemény, embert próbáló munkában
megértette, miért üdvözlik egymást a bányászok a „Jó szerencsét!” köszöntéssel. A munka mellett önmagát folyamatosan képezve járta égig a ranglétra fokait, alaposan megismerve a különböző munkaterületeket.
Mindeközben egy szerencsés véletlennek köszönhetően találkozott későbbi feleségével, akinek 1955-ben
ujjára húzhatta összetartozásuk jelképét, hogy egymást támogatva, segítve haladjanak az úton 65 esztendőn át, együtt élve meg életük szép és fájdalmas perceit. Gyermekeik megszületésével vált teljessé az
életük. Lányuk tanár, fiuk gépészmérnök végzettséget szerzett. És milyen boldog volt, amikor unokája,
Robin megérkezett, és így megismerhette a nagyapai érzés csodáját.
A szénbányász éveket követően a komlói kőbányába hívták, ahol először robbantásvezető főbányamesteri, majd üzemvezetői kinevezést kapott. Mindig tisztelettel fordult beosztottjai felé, hiszen ő maga is
ismerte azt a kemény munkát, melyet végeznek.
Az 1983-as esztendő nagy változást hozott életében, amikor üzemszervezésben és geológiai robbantási
feladatokban jártas bányászati szakembert kerestek észak-afrikai munkavégzésre. Nagy odaadással vetette magát a munkába, a városok, autópályák, hidak építéséhez megfelelő kőzetek felkutatása, a bányák
felszerelése, az üzemeltetés szerteágazó feladatai jelentették számára az újabb kihívást. Ez idő alatt körbeutazta Líbiát, Algériát és Észak-Afrika számos ismert pontját. Szívesen ismerkedett az ottani emberekkel, ottani szokásokkal.
A családtól való távolság, a szülőföld hiánya egyre erősödő honvágyat szült benne. Amikor hazatért, a
nagyegyházi bauxitbányánál bízták meg vezető feladatokkal, ott dolgozott 1990. évi nyugdíjba vonulásáig.
A nyugdíjas évek közeledtével - feleségével egyetértésben - Zánkán vásárolt családi házat. Hamar megkedvelte a falut és lakóit, és az volt a vágya, hogy bekapcsolódhasson Zánka pezsgő életébe. A közösséghez
tartozás igényével, Zánka klubéletét tovább színesítve létrehozta az Életmód klubot, és szívvel-lélekkel
szervezte annak szakmai programját. Több klub életébe is tevékenyen bekapcsolódott. Közösségi munkájáért 2011-ben „Zánka Községért” kitüntetést kapott.
Energiáiból arra is maradt, hogy családi házát átalakítsa, majd néhány év múlva új építkezésbe kezdjen.
Házuk ajtaja mindenki számára nyitva állt, bátran fordulhattak hozzá kéréssel, kérdéssel egyaránt. Otthonuk falai számos alkalommal teltek meg a vidám családi és baráti összejövetelek hangulatával, ahol idős
korában is a társaság lelke tudott lenni.
Ám a lendületnek megálljt parancsolt egy betegség, ami lassan betegágyba kényszerítette őt.
Azóta családjának ápoló, gondoskodó szeretete segítette napról napra, megpróbálva számára a lehetőségekhez képest minél több örömet adni, hogy sokáig közöttük tudhassák még.
De hiába volt minden törekvés, az utolsó két évben a test lassan feladta már a küzdelmet, végül elengedte
a lélek ezüstfonalát, hogy a földi élet tapasztalataival gazdagodva visszatérhessen oda, ahonnan származott.
S az élet már nem ad számunkra más lehetőséget, mint hogy őt elengedve, de emlékét megőrizve kimondjuk a búcsú szavát.
Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép,
míg csak élnem kell, sose lesz másképp.
A család köszönetet mond a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, hogy osztozni igyekeztek
fájdalmukban! Köszönet a Faluházban működő kluboknak a szívet melengető megemlékezésért!

A titokzatos Bálint-hegy elfeledett értékei
Eldugott rompincék, hajdanvolt szőlők, kanyargó kőfalak, elpusztult hodályok,
és sok más érdekesség nyomában
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