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Őrizzük emléküket XII.

Dr. Zákonyi Ferenc (1909-1991)
Egy teljes élet a Balaton-térség szolgálatában

 Matyikó Sebestyén József
(Siófoki Hírek)

Zákonyi Gruber Ferenc
1909. augusztus 28-án Romonyán (Baranya megye)
született. Ebben az időben a
család a Gruber nevet viselte és csak 1934-ben változtatták Zákonyira. 1911-ben
Siófokra költöznek, mert az
édesapa elnyeri az itt meghirdetett kántortanítói állást. Siófok abban az időben
2800-3000 lakosú község
volt. Kétéves korától Zákonyi Ferenc itt nevelkedett,
itt végezte az elemi iskolát. A
középiskolát Pécsett végezte
el, miközben nagyszüleinél
lakott. Itt jegyezte el magát a cserkészettel. Érettségi
után hazajött Siófokra és a
községházára került jegyzőgyakornoknak.
1936-ban
jogból, egy év múlva állam-

tudományi
ismeretekből
doktorált a pécsi egyetemen.
Az 1920-as évek végén Pécsett egy antikváriumban
megvásárolja Réthei Prikkel
Marian: A magyarság táncai című művét, hogy elméletileg is tájékozódjék, mert
az egyetem tánccsoportja
már felkeltette ilyen irányú
érdeklődését. A kötetben
rátalált a tihanyi verbunkra, s ez ösztönzi arra, hogy
ha majd hazakerül Siófokra,
folytassa a gyűjtést: s kiderítse mi található még a Balaton környékén, ami elkerülte a tudós pap figyelmét.
A fiatal jegyzőgyakornok, ha
a halászverbunkot nem is találta meg, de megismerte a
siófoki csárdást, majd Molnár István akkori római katolikus káplánnal 1928-ban
megalakította a 466. számú
Magyar Tenger Cserkészcsapatot. Molnár lett a parancsnok, Zákonyi pedig az elsőtiszt; a létszám körülbelül 40
fő volt. Vezetőik, elsősorban
Zákonyi Ferenc, felhasználta
a cserkészeket a népi kultúra
megismertetésére. A csapat
kiváló táncegyüttese nemcsak helyi ünnepségeken, de
vidéken és több esetben külföldön is sikerrel szerepelt.
Az 1933. évi gödöllői világtalálkozón Zákonyi 60 fős
siófoki csapattal vett részt.
Táncos bemutatóik rendkí-

vüli sikert arattak. Műsoraikat megtekintette lord Baden
Powel és gróf Teleki Pál is.
Annyira felfigyeltek rájuk,
hogy amikor az 1935-ös jamboree-t rendezték a lengyel
cserkészek 25. éves fennállásának emlékére Spalaban, a
siófoki csapat volt a Magyar
Cserkész Szövetség Tánccsopontja. Ezután még többször felléptek külföldön is.
Zákonyi Ferenc 1937-ben
Balatonszabadiban
segédjegyző, majd 1939-től
Mezőkomáromban,
1943tól
Berhidán
főjegyző.
1945-ben a Bakonyban még
dörögtek az ágyúk, amikor a
siófokiak hazahívták és megkérték, hogy álljon a szétzüllött helyi közigazgatás élére.
A Nemzeti Bizottság, majd
az új községi elöljáróság élén
Soós György (1890-1968)
községi bíró mellett igen
nagy agilitással látott hozzá
a károk helyreállításához, az
építőmunka megindításához. Teljes odaadással, párját
ritkító munkabírással, érett
közéleti tapasztalatával segítette az újjáépítést. Zákonyi javaslatára egyesítették
Siófokot Balatonújhellyel és
csatolták vissza Siófokot Somogy megyéhez - egy 15 kilométernyi partszakaszt, ezzel is megteremtve a várossá
fejlődés lehetőségét.
(folytatás a 2. oldalon)

Mestereink, 18.

Büszke vagyok a fiataljainkra
Beszélgetés Hock Ferenc fogathajtóval

 NF-összeállítás
Ehavi
lapszámunkban
Hock Ferenc fogathajtót,
országos és regionális versenyek kiemelkedő versenyzőjét, a Nemesleányfalui Lovas Klub vezetőjét
kérdeztük a fogathajtásról,
lovassportról, a hagyományok átvételéről és továbbadásáról.
– Kérjük, meséljen fiatal
koráról, családjáról, a lovakhoz fűződő első kapcsolatokról!
– 1959-ben születtem a
szomszédos
Hidegkúton.
Édesapám karbantartó kőművesként dolgozott a Videoton gyárban, édesanyám
a hleyi gazdaságban. Hárman vagyunk testvérek, de
a lovakhoz csak én kötődtem
már gyermekfejjel is. A helyi
termelőszövetkezetben sok
ló dolgozott már akkor is, én
pedig, amikor csak tehettem,
ott voltam a közelükben. A
középiskolai évek alatt tudatosult bennem, hogy hivatás-

Hock Ferenc a község rendezvényein készséggel működik közre. Képünkön egyik fogatán a média munkatársaival tesz falusétát

találkoztam a lovaglás kapcsán. Öt év múlva sikerült
házat vásárolni Nagyvázsony-Nemesleányfaluban,
aminek mind a ketten nagyon örültünk, mert mindig is ide húzott a szívünk.
1998-99-ben, Jobbágyi Jószef
tragikus halála után engem
kértek fel a lovasiskola üze-
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Nemesleányfalu Lovas Egyesület fiataljainak karüsszelbemutatója

szerűen én a lovakkal szeretnék dolgozni. Ezért is jártam
sokat az akkor még nagyon
jól működő Nagyvázsonyi
Kastély Lovasiskolába. Ott
tanultam meg az alapokat
majd 1979-ben vettem meg
az első saját lovamat. 1985től Győrffy Villám Andrással dolgoztam, aki sok , a
Pegazus Utazási Iroda által
szervezett lovas túrát vezetett. Első saját vállalkozásom
1990-ben kezdődött a Balaton-parton, aebben segítségemre volt Jobbágyi József,
a Nagyvázsonyi Lovas Iskola
vezetője, akire azóta is tisztelettel emlékezem.
– Úgy tudni, hogy a lovak
révén ismerte meg feleségét
is.
– Igen, Júliával 1991-ben

meltetésére. Eközben otthon
is építgettük a istállókat, lóállásokat és a kiszolgáló helyiségeket és 2000-ben megalakult a Nemesleányfalui
Lovas Sport Egyesület.
– Közben érkeztek a gyermekek is.
– Két lányunk született,
Zsófi, aki most 11 éves és
bátran állíthatom, hogy már
most kitűnő lovas. Húga,
Luca, 5 esztendős, de ő
egyenlőre még nem érdeklődik a lovak iránt.

– Kérem, mutassa be az
egyesületet is!
– A klub tevékenysége
most már főlet a fiatalok
lovasoktatása az alapoktól
egészen a verseny szintig.
Büszke vagyok rá, hogy a
hozzánk járó fiatalok országos és régiós versenyeken állandó helyezettek és
nyerő lovasok, amit mis
em bizonyít jobban, mint a
klubhelyiségben elhelyezett
számtalan kupa, érem és
díjszalag. A siker főként feleségemnek, Hockné Tillier
Júliának köszönhető, aki az
oktatás mellett maga is aktívan versenyez.
– De Hock Ferenc sem
hagyta abba a versenyzést...
– Nem, de én a fogathajtást választottam. Ebben a
választásban nem kis szerepe volt a már említett Jobbágyi Józsefnek, hiszen tőle
tanultam el a „szakmát” (az
elért eredményeket a mellékelt keretes írásban mutatjuk be - a szerk.). Céljaim
között azonban most leginkább az szerepel, hogy a
nagyvázsonyi és környékbeli gyerekek, fiatalok minél többen vegyenek részt a
lovas oktatásban. Ezúton is
arra kérem a szülőket, hogy
ahol a gyermek érdeklődik
a lovaglás, a lósport iránt,
bátran jöjjenek el, hozzák
el gyermekeiket. Ez a sport
és hagyományvilág csak akkor halad tovább jó úton, ha
a gyermekek idejekorán el
kezdik a lovakkal való ismerkedést. Ők a jövő.

Hock Ferenc fogathajó eredményei
2006: Dunántúli Regionális Bajnokság: III. hely; 2007: II. hely
ugyanezen bajnokságban. 2007, Magyar Derbi: II. hely; 2008 2009,Országos Téli Fedeles Kupa: IV. helyezés.
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Őrizzük emléküket XII.

Dr. Zákonyi Ferenc (1909-1991)
(folytatás az 1. oldalról)
A Balatoni Intéző Bizottság is újjászerveződött 1945ben, Molnár Erik a népjóléti
miniszter új kormánybiztost
nevezett ki az élére, Mihályfi Ernő miniszteri tanácsos
személyében, Zákonyi Ferenc
pedig a BIB főtitkára lett.
Sokirányú elfoglaltsága miatt
azonban nem fogadhatta el a
megbízást és Lukács Károlyt
kérte fel erre a tisztségre, mint
érdemekben gazdag barátját.
1946-ban Zákonyi Ferenc
adta ki az első idegenforgalmi
prospektust – cseh, német,
lengyel és magyar nyelven
– s 1947-ben ő hozta létre Siófokon az ország első idegenforgalmi hivatalát. Az egyre
nagyobb szabású tervek az
irigyek szemében szálkaként
tükröződtek, nem csoda tehát, hogy 1951-ben napok
alatt állították félre igaztalan és koholt vádak alapján.
Az, hogy mit veszített vele
Siófok és mit nyert vele Balatonfüred, mindmáig csak
kevesen tudjuk! A nyertes
a Balaton északi partja lett.
Miért is kellett Zákonyi Ferencnek Siófokról elmennie?
A pártbizottság első titkára mindenáron el akarta távolítani Somogy megyéből
azokat a jegyzőket, akik már
a Horthy-idők alatt is becsülettel munkálkodtak, és nem
voltak a kommunista párt
tagjai. Az európai szellemiségű Zákonyi súlyosabb sze-

mélyiségnek bizonyult, mint
a köpönyegforgatók. Miután
nyilvánvalóvá vált, hogy nem
lehet a kommunista pártba
bekényszeríteni, a következő – a korra jellemzo – eset
történt. Megjelent egy júliusi
napon a megyei első titkár és
azt kérdezte tőle: –„Mondja
meg kérem, mennyi lesz ös�szesen a község búzatermése?” A válasz: –„Katasztrális
holdanként 8 mázsa, vagyis
nagyon gyenge termés várható, mivel rossz a talaj.”
–„Na, majd megnézzük!”
– mondta az illetékes elvtárs.
Három gazdagabb paraszthoz kimentek, próbacséplést
végeztettek, s 12 mázsa holdankénti eredmény jött ki,
persze ezek a földek a legmagasabb aranykorona értékűek voltak. Ezután kiadtak
egy körlevelet minden jegyzőnek, amiben az állt, hogy
„a siófoki jegyző nem ismeri
a saját területét.” Ezen indokkal távolították el aztán Zákonyit. A vád képtelenségét
bizonyítja, hogy végül is a
valós cséplési eredmény átlaga 8.1 mázsára jött ki a településen! Zákonyinak ugyan
mennie kellett, de szerencsére olyan helyre került, ahol
hosszú ideig azt tehette, amit
feladatául róttak rá az égiek.
A Veszprém Megyei Idegenforgalmi Hivatal vezetője lett,
balatonfüredi majd veszprémi
székhellyel. Ekkor kezdeményezésére jöttek létre a Nagy-

vázsonyi Lovas Játékok rendezvénysorozat, amelyet az
állam is felkarolt, így lett falunk az ország egyik kiemelkedően látogatott turisztikai
hely és rendezvényhelyszín.
1970-ben vonult nyugdíjba,
amikor munkáját tovább
folytatva elsősorban kutatással foglalkozott. Nagyvázsony lovas fesztiválján kívül
a térség is sokat gyarapodott
Zákonyi munkásságával: Zákonyinak köszönhető a tihanyi tájvédelmi körzet létrejötte, a sümegi, a cseszneki
és sok más vár- és templomrom helyreállítása, éppúgy,
mint a „Balatoni panteon”.
Mindemellett igen jelentős
írói, publicisztikai munkássága – mintegy félszáz útikalauzt írt és szerkesztett.
Várostörténeti
tanulmányokat adott közre. 1986ban díszpolgárául választotta Balatonfüred, majd
1991. február 7-én Siófok.
Egy eredményekben gazdag,
teljes élet után 1991. május
29-én halt meg Balatonfüreden. Ott temették el; az arácsi
köztemető magaslatán van
a sírja, ahonnan széleskörű
panorámában
álmodhatja szeretett táját, a Balatont.
Zákonyi horizontja sokkal
tágabb, sokkal szélesebb volt,
s az egész Balatonban gondolkodott. Egyike volt azoknak,
akik megbecsülést szereztek
nemzetünknek. Hajtsuk meg
fejünket emléke előtt!

TELESYS

Tungsram márkabolt
Veszprém, Lahner Gy. u.
A Nagyvázsonyi Futár
kiemelt támogatója

„Hogy kell fogni a teniszütőt?”
 Horváth László
Fotó: Csebi Pogány Péter
Az idén is Tenisz-napközi volt három turnusban, amin összesen 18 gyermek vett
részt. A gyerekek nagy kedvvel gyakoroltak.
A napközi célja a teniszsport elméleti és gyakorlati alapjainak megismerésére, elsajátítására és bővítésére irányult. A kedvezőtlen
időjárás alatti kényszerszünetben, elméleti
oktatással és a KRESZ-ismereteivel is gyarapították tudásukat a résztvevők.
„A Fazekas” – az ország ranglista vezető

gimnáziumának tanárai voltak a Tenisz Club
vendégei. A pályán egymás oktatása folyt a
páros mérkőzések keretében. Az évek óta
tartó kapcsolat változó sikerekkel zárult.

Kishírek Nagyvázsonyból
Új akció helyi fiatalokkal
– szépszámú jelentkezők
Szépszámmal jelentkeztek a
helyi fiatalok a Pontes Alapítvány akciójára, a Turistasegítő
Szolgálatra. Az önkormányzat, a
Vázsonyvölgy Étterem, Várcsárda és a várat üzemeltető Kinizsi

Nonprofit Kft. által is támogatott akcióban július 13 - augusztus közepe között, 40 napon át
helyi önkéntes fiatalok segítik
a községünkbe érkező turistákat információval, tanáccsal,
tájékoztatással. A résztvevők
mindezért ebédet, egyenpolót és némi ösztöndíjat kapnak.
Meglepően sokan, közel 30-an
jelentkeztek az első alkalommal meghirdetett akcióra a helyi fiatalok közül, a 12 - 20 éves
korosztályból, de egy idős úr
személyében (Húsvéth Vencel)
lesz szenior tagja is az akciónak.
Az összefogás célja, hogy a várhoz érkező vendégek első benyomása kellemes legyen Nagyvázsonyról a Segítő Pavilonban
lévő szolgálatkész és jókedvű
fiataloknak köszönhetően. Nem
elhanyagolható cél az sem, hogy
a helyi fiatalok jelképes ellenszolgáltatásért vállaljanak némi
önkéntes munkát a községért,
falunk jó hírnevéért.
Pályázatok helyi közösségeknek
Idén két támogatási formára is forrást talált Nagyvázsony
Község Önkormányzata, amelyre a helyi közösségek pályázhatnak. A népi tánccsoport és az
ifjúsági fúvós zenekar a táblaprogram 10-10%-val gyarapodik
- eddig fél év alatt közel 800.000
Ft gyűlt össze támogatóinknak
köszönhetően (a fennmaradó
80% az óvodát és az iskolát illeti). Ugyancsak testületi döntés
alapján ősszel a várat üzemeltető kft. bevételéből egy alap
kerül kialakításra, amelyre a
várnál fellépő civil közösségek
pályázhatnak. A forrásról a vár
kht., a civil fórum, az önkormányzat és a felügyelő bizottságból álló testület dönt majd.
Csapadékvíz-elvezetés
A száradással párhuzamosan megkezdődik valamennyi
nagyvázsonyi utca kátyúzása.
A vihart követően meg lett a
jogi lehetőségünk is arra, hogy
a Kertalja u. végében árkot ásva
biztosítsuk a csapadékvíz-elvezetést. Reméljük, hogy találunk
külső forrást az árok befejezé-

séhez, végleges megoldáshoz.
Ide vonatkozó hír, hogy ha a
pályázati kiírás engedi, beadjuk
a Kertalja u. felújítási pályázatát
(ehhez az szükséges, hogy gyűjtőútnak minősíttethessük ezt
a hosszú nagyvázsonyi utcát).
Pályázati
előkészületekben
vagyunk: beadásra szánjuk a
Kisiskola pályázatot (tervekre
éppen két esztendeje nyertünk
támogatást), beadásra készítjük
elő az iskolafejlesztést is. Kapcsolódó esemény, hogy a kdoptámogatásnak
köszönhetően
szakértői csapatra bízhatjuk az
önkormányzat és intézményei
(körjegyzőség, várat üzemeltető non-profit kft, oktatási intézmények)
szervezetfejlesztését: gazdálkodási, működési
átvilágítását, összehangolását,
hatékonyabb működéskialakítását. Fontos, hogy ezt valóban
szakavatott és kitűnő referenciával bíró csapatot találtunk.
Jó vélemény a benzinmentes
napokról
Hír Tv Keresztmetszet c.
adása és a Népszabadság is foglalkozott pozitív hangulatú, jószándékkal írt illetve készített
tudósításban
önkormányzati
kezdeményezésünkkel, a benzinmentes napokkal. Mindkettő anyag megnézhető, letölthető
a médiaműhelyek internetes
honlapján is.
Egy évig megbízott igazgató
az iskolában
Felföldi Zoltán, korábbi iskolaigazgatót választották meg az
öt fenntartó település képviselőtestületei egy esztendőre megbízott igazgatónak. Ahhoz, hogy
öt esztendőre kinevezhessék az
intézményvezetőt, mindegyik
fenntartónak minősített többséggel kellett volna valamelyik
jelölt mellett letenniük voksukat. Szautner Erika tanárnő, a
másik iskolaigazgató-jelölt és
Felföldi Zoltán között azonban
szavazategyenlőség alakult ki
Nagyvázsony és Barnag képviselő-testületeiben. Pula és Vöröstó
Felföldi Zoltán mellett tette le
a voksát minősített többséggel,
míg Mencshely egyszerű többséggel szavazott szintén a korábbi intézményvezető mellett
Így tehát a nyilt ülésen, de titkos szavazásokkal két településen megosztoztak a szavazatok,
egy településen pedig hiába volt
többsége a jelöltnek, nem volt
minősített többség. Nyilt szavazásra került sor, ahol a képviselőtestületek megállapodtak,
hogy egy esztendőre választank
megbízott
intézményvezetőt.
Ehhez a kinevezéshez is azonban minősített többségre volt
szükség. A minősített többséget
ez alkalommal már Mencshely
is és Nagyvázsony is megadta,
míg Barnagon csak megismételt

szavazással alakult ki a minősített többség, amely lehetővé
tette, hogy Felföldi Zoltán egy
esztendőre, megbízott igazgatóként tovább vezesse a nagyvázsonyi iskolát.
Lassító sávok - biztonságosabb közlekedés
Biztonságunk érdekében sárga lassító sávok felfestésére került sor a Kossuht Lajos utca
Tapolca felé vezető buszmegállójánál. A lassítósávok segítségével az autósok fokozottabb
figyelemmel közelíthetik meg a
buszmegálló környékét. A gyalogosok átkelése azáltal is biztonságosabbá válik, hogy az
egyre sűrűbb festésű sávok tudat
alatt is lassításra kényszerítik a
járművezetőt. Ide vonatkozó hír,
hogy a kistérséggel közösen több
település közterületi térfigyelő
kamerák beszerzésére adott be
pályázatot. Nyertes pályázat esetén az iskola udvarnál (egyben a
Nemesleányfalu felől érkező forgalmat is figyelő), a faluközpontban és a várnál lesznek térkamerák. A kamerákhoz adatrögzítő
rendszer is kapcsolódik, amely
az adatokat az új rendőrségi iroda gépére küldi, majd azokat a
törvényi előírásoknak megfelelően őrzi, a törvényi határidőn
túl automatikusan törli.
Fix traffipax Nagyvázsonyban
A rendőrség a képviselő testületek előtti, éves beszámolóján
jelezte, hogy fix traffipax telepítéssel segíti Nagyvázsony közlekedésbiztonságát. A sebességmérő és adattároló berendezés a
Tapolca felé vezető főútra kerül
majd - tájékoztatta a falut Giczi
Róbert rendőrkapitány és lassításra kényszeríti majd a (teher)forgalmat. Reméljük, minél hamarabb megérkezik a szerkezet.
A Szent János-szobor szoborfülkét Árpád Vilmos átfestette,
megújítva ezzel a híd mellett álló
barokk ékességet. Köszönet a
munkájáért!

Összefogással újul meg
községünk óvodája
Fantasztikus összefogásnak lehettünk szemtanúi
az óvodánál. Több hétvégén át több tucat nagyvázsonyi apuka gyűlt össze,
hogy megújuljon az óvoda
teteje, ezzel gyarapodjon az
a 10 millió forintos pályázati eredmény, amelynek
köszönhetően megújul ez
az oktatási intézményünk.
Piltmann Miklós segítségével jelentős Tondach-felajánlás is segítette a munkát, gyarapodást.

Európai Parlament tagjainak 2009. évi választása - eredmények Nagyvázsonyban
Az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-i választásának nagyvázsonyi eredményei
az alábbiak szerint alakultak:

Elhunyt Steixner Jenő
Steixner Jenő csizmadiamester halála veszteség családjának, veszteség a községnek, veszteség minden jóakaratú embernek. A legidősebb, de haláláig aktív nagyvázsonyi mesterember példát adott emberségből, szeretetből, hazaszeretből.
A 92 éves korában Teremtőjéhez költöző Jenő bácsi emlékét
őrzi 2007. októberi lapszámunk Mestereink sorozatának első
interjúja, amiben beszél gazdag és hitvalló életéről és erőt ad
mindannyiunknak. Isten vigasztalását kérem a családnak és
mindazoknak, akik szerették, tisztelték Steixner Jenő csizmadiamestert.
Fábry Szabolcs
polgármester

Szavazókör
Szavazásra jogosultak
Szavazók száma
Érvénytelen szavazat
Pártok szavazatai
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP
MDF
LMP-HP
SZDSZ
MCF ROMA Ö.
MUNKÁSPÁRT

1. sz.
1145
335
0

2. sz.
313
92
1

206
58
36
22
8
3
2
0

46
17
14
3
6
4
0
1

Összesen
1458
427
1
252
75
50
25
14
7
2
1
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Nyilatkozatok Erdélyről
Nemes Csilla
Erdély nagyon jó volt! Szép
tájakat láttunk, nekem a Medve-tó tetszett a legjobban! Remélem máskor is eljöhetek ide!
Ernhöffer Lívia
Nagyon tetszett a tábor. A
szálláshelyen nagyon kedvesek voltak, a szállás is nagyon
jó volt. Minden élmény, felejthetetlen.
Molnár Fanni
Nekem nagyon tetszett Erdély. Nagyon szép helyeken
voltunk, meglepően jó volt a
szállás és az ellátás. Legjobban
a Szent-Anna tó tetszett és a
Békás szoros. De a többi hely is
felejthetetlen élményeket adott.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Szenger Boglárka
Nagyon jó volt a tábor, igazán tetszettek a szállások, főleg
ahol 5 éjszakát voltunk. Nagy
élmények voltak a csónakázások, a Gyilkos-tó és a SzentAnna tavon. Nagyon szép a
táj, egész Erdélyben, de itt Torockón főleg nagyon csodás.
Örülök, hogy idén is eljöttem
a táborba.
Parrag Ákos
Jó volt a tábor, mert sokat
nevettünk és nagyon szép Erdély. Titokban abban reménykedtünk, hogy látunk medvét,
és még nagyon tetszett az esti
torna.
Fiszter Petra
Erdély nagyon szép hely. Nekem a Medve-tó tetszett a legjobban. Nagyon jó volt a Szent
Anna-tó és a víztározók. Az
esti programok is és a társaság
is jó volt.
Bujtor Krisztina
Csodálatos hely Erdély, nagyon tetszett. Hamar elszállt
ez a pár nap, amit sajnálok.
Nagyon tetszettek a szállások,
ellátás és még sok minden más.
A tábortüzet esténként kicsit
hiányoltam, de így is nagyon jó
volt. Tetszett az egész, jó volt a
társaság.
Ernhöffer Szabolcs
Az erdélyi emberek nagyon
kedvesek. Az idő betartása végett is sok mindent láttunk.
Egyedül a tábortüzet hiányoltam. Berta néni kedves volt,
de spórolós. A lovas kocsizás
is tetszett. A tájak fantasztikusak. Az ételek nagyjából finomak voltak. Nekem nagyon
tetszett.
Sperl Dávid
Nagyon szép Erdély. Nagyok
a hegyek és szépek. Rengeteg
állatot láttunk. Nagyon tetszett
a vetélkedő. Nagyon tetszett a
Futár tábor, remélem jövőre is
lesz.
Holczer József
Nagyon szép Erdély, sok látnivaló van. A szállások jók voltak. A Medve-tóba jó volt fürödni. Jók voltak a vetélkedők.
Az esti torna nagyon jó volt.
Gáll Alexandra
Egy életre szóló élmény volt
ez a hét. Csodálatos helyeken
jártunk, és ezeket a pillanatokat nem veheti el tőlünk senki.
Ezért köszönöm a szervezőnek,
hogy eljöhettem és örök emléket kaphattam. Köszönöm
Zékány Tamás
Jó volt Erdély, finomakat ettünk és jókat buliztunk. Nagyon megszerettük Margit
néni főztjét.
Varga Szabolcs
Szép volt a táj, tetszett minden. Sok minden újat megismerhettünk. Szállások szá-

momra kifogástalanok voltak,
az emberek meglepően kedvesek, segítőkészek. Gyönyörű
volt a környezet, a házak régimódi külseje, kinézete, építése
nagyon tetszett. Nagy élmény
volt a fürdőzés, a Gyilkos-tóban való csónakázás.
Bertalan Márk
Jó volt Erdély, az egyetlen
probléma az oda -és visszaút
volt. A szállások és az ennivaló
meglepően jók voltak, a legjobb élményem a Medve-tavi
fürdőzés volt. A sós víz fenntartott mindenkit a vízen, még
engem is pedig úszni sem tudok.
Nyuzó Áron
Kalotaszentkirály:
A szállás jó volt és a kaja is!
Fürtösváralja:
A szállás jó volt, a kaja kevés.
Torockó:
Csak egy napot voltunk itt,
de minden megfelelt.
Izsán Imre
Jó volt Erdélyben. Érdekes és
sok a látnivaló. A szállás igazi
parasztházban volt. Rengeteg
eldugott kis falvat láttunk. Jó
volt a Medve-tavon fürödni.
sokat játszottunk és vetélkedtünk. Ha lehet még egyszer eljövök.
Piltmann Gábor
Én nagyon jól éreztem magam, azért mert sok szép helyre látogattunk el. Nagyon szép
vidék ez az Erdély. Megérte eljönni.
Molnár Bence
Nagyon szép Erdély. sok látnivaló van. a szállásunk Jó volt.
a Medve-tóban jó volt fürödni.
Jók voltak a vetélkedők. Az esti
torna nagyon jó volt.
Sperl Máté
Elöször járok Erdélyben, nagyon szép. A szállások nagyon
jók voltak.
Szentgyörgyi Bogi
Én Erdélyben születtem, de
még sosem volt alkalmam bejárni ezeket a tájakat, amelyeket most szerencsém volt látni.
Gyönyörű helyeken voltunk,
igazán sok szép élménnyel gazdagodhattunk. Ez a kirándulás
veletek felejthetetlen volt.
Andorkó Martin
Nagyon szép erdély. Az ennivaló jó volt, a fürdőzés jó volt.
Fábry Szabolcs
polgármester
Ha gyermekkorom szüleim
által szervezett útjait leszámítom, akkor idestova 20 éve járom Erdélyt, hol turistaként,
hol hivatalból családdal, barátokkal, hol csoporttal, hol
egyéb társasággal. Mindig
ugyanazzal az érzéssekkel jövök haza: megint valami újat fedeztem fel; megint volt valami,
ahova szerettem volna eljutni,
de ezúttal nem volt rá lehetőségem; az erdélyi magyarság erős
és erőt adó része nemzetünknek. Idén, a nagyvázsonyi fiatalokkal eltöltött idő után egy
plusz érzéssel gazdagodtam.
Büszke voltam fiainkra, lányainkra, viselkedésükre, talpraesettségükre, nyitottságukra és
őszinteségükre. Jó érzés látni,
amikor egymástól 800 km-re
élő magyarok egymásra találnak, megszeretik egymást.
Köszönöm támogatóinknak,
segítőinknek, hogy sikerült ezt
az utat megszervezni és megtölteni gazdagon programokkal, élményekkel.
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Óvodai hírek
 Fülöp Zsóka
A nyári szünidő alatt a
nagyvázsonyi Mesevár Óvoda
és Bölcsőde épülete folyamatosan megújul, megszépül, és
így várja majd a gyerekeket az
augusztus végi, szeptemberi
újrakezdéskor:
Mint már előző lapszámunkban említettük, a TONDACH Magyarország Zrt.
1.840.000,- Ft. értékben
tetőcserepet
adományozott
óvodánknak. A munkálatok
június 20-án kezdődtek, és
a szülők, nagyszülők és köz-

ségünk polgárai (főleg férfi munkaerőre volt szükség)
összefogásának köszönhetően
a tető palával fedett része teljes egészében lecserélésre került. A felújításban önkéntesen résztvevők teljes névsorát
a következő lapszámunkban
közöljük, a munkálatok teljes
befejezése után.
Az ÁNTSZ előírásainak
megfelelően,
árnyékolási
technikával védett levegőztető terasz kerül kiépítésre
az épület bölcsődei részén.
A munkálatokat a „Nagyvázsonyi Óvodáért Alapítvány”

A táborban nagyon tetszett, hogy sokat focizhattunk. Nagyon jók voltak a tábortűznél
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költségvetéséből finanszírozzák, a kivitelezést Kötél András vállalkozó társadalmi
munkában a Bakonykarszt
Víz-és Csatornamű Zrt.
nagyvázsonyi üzemvezetőségének segítségével végzi.
Az Önkormányzati Minisztérium által kiírt óvodapályázaton elnyert 10.000.000,- Ft.
vissza nem térítendő támogatást az óvoda fűtésének korszerűsítésére, a régi, műszakilag elavult villanybojlerek
kiváltására, és környezetbarát
napkollektorok felszerelésére
fordítják.

A badacsonyi tábor élménybeszámolója
A táborban az volt a legjobb, hogy sokat bicikliztünk. (Volt, hogy még éjfélkor is!) De
az volt a legviccesebb, hogy Zita Balatonedericsen az Afrika múzeumban egy műzsiráfra azt mondta, hogy nagyon hasonlít
egy műzsiráfra. Az összes kiállítás gyönyörű volt, a túrák nagyon érdekesek, és a kedvünkért még a Balaton is jól felmelegedett.
Én jövőre is menni fogok a Futár táborba!
Strommer Soma
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való játékok. Az is nagyon tetszett, amikor
egyedül bevásárolhattunk a tábor részére. A
biciklitúrák is nagyon izgalmasak voltak.
Kötél Róbert
Szuper volt a Futár tábor, jól éreztük magunkat. A strand és az éjszakai kerékpártúra
tetszett nekünk a legjobban. Nagy élmény
volt esténként a tábortűznél énekelni, játszani és sokat nevetni. Jövőre is szeretnénk
részt venni a táborba.
Bácsi Blanka
Bácsi Fanni Eszter

06-88/ -289
264
– Menü (hétfőtől-pénteking) – A’la Carte ételek – Pizzák expressz – Rendezvények
lebonyolítását vállaljuk! (esküvők, évzáró bulik, születésnapok, osztálytalálkozók,
stb.) – Szálláslehetőség – Üdülési csekket elfogadunk!

Egész évben nyitva!

Váltsa nálunk NYÍLÁSZÁRÓRA
„gyengélkedő” forintjait!
Műanyag és fa nyílászárók,
árnyékolástechnika, beltéri ajtók
Pula, Fő u. 10
www.fa-nyilaszaro.hu
info@fa-nyilaszaro.hu
20/947-24-14

Pápa
VÁRKERTFÜRDŐ
www.varkertfurdo.hu

Nagyvázsony
Turisztikai kártya
2009

A www.nagyvazsony.hu
honlap új, ingyenes szolgáltatásai:
eladó-kiadó ingatlanok
Nagyvázsonyban, apróhirdetések,
rendszeresen frissülő térségi
állásajánlatok gyűjteménye

Bástya Üzletház
Veszprém

Nagyvázsony hirdetőpartnere

VÁZSONYI
KENYÉR

Kedvezmény 20 helyen
– előny Nagyvázsonyban
Balatonedericsen az Afrika Múzeumnál

A keszthelyi Festetich kastélyban

A Pontes Alapítvány 2009-es Futár-táborait támogatták: Nagyvázsony Önkormányzat, Badacsonytördemic Önkormányzat, Nemzeti Civil Alapprogram, Mobilitás, Kinizsi Bank, Macrotel, Gyertyafény Étterem (Vecsés), Tungsram Telesys Kft. (Veszprém), Viziközmű Társulat, Festetich Kastély
Múzeum, Badacsonyi Strand, Badacsonyi Minigolf-pálya

Nagyvázsonyi gyerekek “középkori utazása
Veszprém vármegyében”
Megyénk ezeréves fennállásának emlékére szervezett rendezvénysorozatba a gyerekeket is bevonták.
A cél: a fiatalabb generáció érdeklődésének felkeltése közvetlen környezetük történelmi értékei,
hagyományai iránt, helytörténeti ismereteik gazdagítása, elmélyítése, hisz ezáltal nyitottabb és értőbb
szemmel járnak az őket körülvevő világban.
Ebből a meggondolásból kiindulva szervezte meg a
Veszprém Megyei Múzeum, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Veszprém Megyei Levéltár a “
Középkori utazás Veszprém vármegyében” című
történelmi vetélkedőjét általános és középiskolásoknak, gazdag és izgalmas ismeretanyagot kínálva
fel olvasásra és feldolgozásra.
Lelkesítő volt a téma, mert a megyéből 100 általános iskolás csapat jelentkezett a vetélkedőre.
A nagyvázsonyiak részvételéről a vetélkedő egyik
győztes csapata – XXI. századi gyerekek a középkorban – számol be.
“Visszafelé forog az idő kereke,
megelevenedik népünk történelme.
Ma időutazás vár ránk.
Vázsonykő várától hosszú utat tettünk,
míg e múzeumi vetélkedőre érkeztünk.
Az 1000 éves megyének kutatói vagyunk,
emlékeit örizzük, míg meg nem halunk.”
4 megye ünnepli 2009-ben ezeréves fennállását:
Veszprém, Fejér, Zala, és Pest.
Ebből az alkalomból történelmi vetélkedőt hirdettek Veszprém megyében. Diénes
Melinda néni felhívására 5 négy fős csapattal jelentkeztünk a vetélkedőre.
Amikor február elsején megkaptuk az első forduló

olvasmányait, akkor döbbentünk rá, nagy fába vágtuk a fejszénket. Rengeteg munkánk volt. Számítógépen kellett beküldenünk az első forduló feladatait. 4 csapat jutott tovább a kistérségi fordulóba.
A második forduló a Megyei Könyvtárban volt.
Nagyon kedvesek voltak a szervezők, sütivel és
üdítővel vártak bennünket, aztán kezdődött a
vetélkedés. Mi lettünk az elsők: a XXI. századi gyerekek a középkorban nevű csapat, Parrag
Ákos, Monostori Barbi, Diénes Virág és Körmendi Attila. Nagy volt az öröm. Bejutottunk a
döntőbe. Tudtuk, hogy további nehéz munka vár
ránk. Ismét sok olvasnivaló és újabb gyakorlati
feladat.
Elérkezett a nagy nap. Helyszín: Laczkó Dezső
Múzeum. Ide már csak kilenc csapat jutott el. Egy
teremvezető segítségével jutottunk el a különböző
helyszínekre. Érdekes feladatok vártak ránk. Ha jól
megoldottunk egy-egy feladatot, kicsi aranytallérokat kaptunk, amelyeket a verseny végén egy középkori vásárban elvásárolhattunk. Gyakorlati feladatként Beatrix királyné koronázását adtuk elő.
Az eredményhirdetésre az osztálytársaink is eljöttek szurkolni. A döntő egyik győztes csapata lettünk, 3. helyezést értünk el. Nagy örömmel, ismét
értékes tárgyi jutalommal és sok gyönyörű emlékkel tértünk haza. És mint győztes csapat, meghívást
kaptunk a négy ezeréves megye (Veszprém, Zala,
Pest és Fejér) ünnepi közgyűlésére Sólyban, ahol
egy-egy gyönyörű, óriási oklevelet adtak át nekünk.
Büszkék voltunk, hogy nagyvázsonyi diákként részesei lehettünk ennek a szép milleniumi ünnepségnek. Köszönjük Melinda néninek a felkészítést,
a fáradságos munkát és azt a sok ismeretet, amit a
felkészülés során szereztünk.

Nagyvázsony
és Mencshely
Községek
önkormányzatai

Nemzeti
Civil Alapprogram
Hock Nyelviskola
Veszprém

Német sarok – Deutsche Ecke
Csebi Pogány Péter
Ein kleiner Sprachführer.
Ha németekkel találkozunk.
(Vagy, ha németek magyarokkal)
Allgemeine Wendungen
Általános kifejezések
ja/nein: igen/nem
Danke/Bitte: Köszönöm/Tessék
Entschuldigung/Verzeihen Sie!:
Bocsánatot kérek / Elnézést kérek!
Ich verstehe nicht.: Nem értem
Ich spreche kein Ungarisch: Nem beszélek magyarul
Guten Tag!: Jó napot!
Guten Abend!: Jó estét!
Gute Nacht!: Jó éjszakát!
Auf Wiedersehen!: Viszontlátásra!
Zum Wohl! Prost!: Egészségedre!
Guten Appetit!: Jó étvágyat!
Einige Fragen/Kérdések
Wo gibt es...,?: Hol kapok...?
Wo ist...?: Hol van...?
Haben Sie...?: Van önnek...?
Wo geht es zur/zum...?: Merre van...?
Wie komme ich nach...?: Hogyan jutok el...?

Spricht hier jemand Deutsch?: Beszél itt valaki németül?
Ich suche...?: Keresem...,
Orientierung/Tájékozódás
Straße: utca
Kreuzung: kereszteződés
Platz: tér
Brücke: híd
Brunnen: kút
Burg/Festung: vár
Denkmal: műemlék
Friedhof: temető
Kirche: templom
Museum: múzeum
Ruine: rom
Polizeistation: rendőrség
Schwimmbad: uszoda (fürdő)
Altstadt: óváros
Statue: szobor
Theater: színház
Zoo: állatkert
rechts: jobbra
links: balra
geradeaus: egyenesen
Eingang: bejárat
Ausgang: kijárat
geschlossen: zárva
geöffnet: nyitva
(folytatás a következő számban)

