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BAFIT hírlevél
Kedves BAFIT Résztvevők!
Kedves Igazgató Kollégák, Pedagógus Kollégák és Diákok!

Nagy izgalommal várunk Benneteket a BAFIT-ra! Tanulóink, szüleik és
pedagógusaink példaértékű összefogással készülnek a házigazda szerepkörre.
Tájékoztatlak benneteket, hogy rendezvényünkre 20 iskolából 660 tanulót neveztek, ez
kiegészül a 110 fő képzőművészeti pályázaton résztvevő diákkal. (Az alkotásokat a
badacsonytomaji székhelyű Szín-Vonal AMI igazgató asszonya, Baranyai Zoltánné bírálta el.
A díjazott alkotók névsorát mellékelten küldöm, remélem, az érintettek itt lesznek a péntek
délutáni eredményhirdetésen! A legsikerültebb munkákból a könyvtár helyiségben kiállítás is
nyílik.)
A meghívóban is feltüntetett védnököknek, együttműködő partnereknek is
köszönhetően színvonalas találkozó elé nézünk. A megnyitó ünnepségen szerepet vállal Szabó
Csaba, Pro Comitatu-díjas néptánc oktató is. Megkérem a nagyobb táncosokat, hogy
lehetőség szerint már a megnyitón is viseletben jelenjenek meg! A néptánc találkozón
fellépőket Ramasz László örökös aranysarkantyús táncos minősíti. A versmondó verseny
zsűri elnöke Palásthy Bea, a mesevetélkedőé Módri Györgyi, a Veszprémi Petőfi Színház
színművészei lesznek. A honismereti vetélkedő György Péternek, a Zánkai Honismereti Kör
vezetőjének és Márkusné Vörös Hajnalkának, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
elnökének szakmai irányításával zajlik. Az „Óvjuk a Balatont!” programot az MTA Balatoni
Limnológiai Kutatóintézet munkatársai: Kern Bernadett és Kardos Vivien állították össze és
irányítják. A „Barátunk az erdő!” vetélkedőt a Bakonyerdő Zrt. védnökségével Simon György
és Kercselics Balázs erdészek vezetik. A „Fűben-fában orvosság!” házigazdája a zánkai
Gyógynövény-völgy szakmai vezetője, Takács Ferenc országosan is jegyzett szakember és
családja, valamint Vókó László a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa lesznek. A
hegyestűi kalandtúrára Ancsin Gergely (Bakony-Balaton UNESCO Geopark) szakmai
vezetésével vállalkozik 38 diák és kísérőik.
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Reméljük minden jelenlévő megnézi a látványos huszárbemutatót és a téma iránt
fogékonyabbakat utána várjuk a Szekeres-terembe, ahol Somogyi Győző Kossuth-díjas
festőművész a szabadságharc csatáit varázsolja elénk! Közben az 1849 m-es futóverseny
résztvevőinek szurkolhatunk. Az első nap szabadidős programjait (népművészeti és kézműves
foglalkozások, a Fővárosi Nagycirkusz artistáinak bemutatóját, a falmászást, a golfozást)
mindenkinek ajánljuk! A Balaton parti vitorlázás, a Gyógynövény-völgy és a Hegyestű
csoportos látogatása a BAFIT fesztivál karszalagosainak pénteken és szombaton is ingyenes
lesz!
A szombati sportversenyekkel kapcsolatos információkat külön mellékletben közöljük.
Fontos változás az eredeti terveinkhez képest, hogy – több iskola kérésére – az alsós fiú focit
csak a sorversenyek után kezdjük, így az ügyesebbek mindkettőn részt vehetnek. A
nevezésekben történő változásokról és a kísérő tanárokról e-mailen tájékoztassatok
bennünket, mert az oklevélben és éremben nem részesülőknek emléklapot szeretnénk adni!
Hasi (Vecsei H. Miklós) közönségtalálkozójára mindenkit szeretettel várunk, és a „Játsszunk
a János vitézből!” vetélkedőre – eltérően a versmondó és mesemondó vetélkedőtől – is várjuk
a közönséget, a könyvtár befogadó képességéig. A sakk szimultánt Istvándi Lajos nemzetközi
sakk mester, a Rubik-kocka kirakó versenyt Pintér Gábor tanár úr (Padányi Gimnázium,
Veszprém), a Lego játszóház és programozást Hollósy Szabolcs mérnök úr (Balaton-Bakony
Kocka Klub) vezeti.
További fontos információk:
 A találkozó résztvevőinek biztonságáért, viselkedéséért a kísérő pedagógusok és a
helyszínek házigazdái felelnek!
 A BAFIT nyilvános esemény lesz, amelyen fotók és videó felvételek is készülnek,
a szülők ezzel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatairól ne feledkezzetek meg!
 A találkozó ideje alatt orvosi ügyeletet biztosítunk!
 A közlekedést rendőrök és polgárőrök segítik. Ajánlott parkolási lehetőségek:
Orvosi rendelő melletti, Faluház melletti, Theodóra Étterem előtti, Strandi
parkolók, az Iskola utca parkolói, illetve a Naplemente utca futballpálya felőli
oldala.
 Az iskolában megfelelő mennyiségű illemhely áll rendelkezésre. A tornatermi
részben 3 fiú, 3 leány, a földszinten és az emeleti részen további 2-2. (A községi
labdarúgó pálya mellett nincs WC, erre kérem hívjátok fel a gyerekek figyelmét!)
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 A BAFIT-ra egész napos hideg élelemmel és itallal készüljetek! Büfé lesz.
mértéktartó zsebpénzzel jöjjenek a gyerekek, a kísérő pedagógusok és szakmai
segítőink ingyenes kávét és ásványvizet kapnak.
 A helyszínfelelősöknek és a kísérő pedagógusoknak bármilyen rendkívüli
eseményt azonnal jelenteni kell a rendezőknek. Elérhetőségük a BAFIT
honlapján!
 A BAFIT honlapján (www.bafit.bozzaysuli.hu) folyamatosan közzétesszük a
találkozóval kapcsolatos fontos információkat, dokumentumokat! Tegyük próbára
a közösségi oldalakat is!

Zánka, 2019. május 21.
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