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Tervszerű fejlődés 
— Interjú Filep Miklós polgármesterrel — 

 
Közeleg az 1956-os magyar forradalom 60. 
évfordulója és a községi kálvária átadási ünnep-
sége. Tudatos volt e két fontos esemény össze-
kapcsolása? Hogyan készülünk e napra? 
 

A két esemény összekapcsolódása nem volt tudatos, 
hiszen tartalmában, jellegében alapvetően két 
teljesen különböző eseményről van szó. A Kálvária 
kivitelezésére volt, illetve van egy érvényes 
kivitelezési szerződésünk, amelynek határideje erre 
az időpontra, illetve környékére esik. A másik talán 
legjelentősebb oka, hogy közeledik Mindenszentek 
és Halottak napja, amely nyilván a temetőbe 
látogatók számát jelentősen megnöveli. Egy félkész 
létesítmény megjelenése nem lett volna jó, egy a 
keresztény világ jelentős ünnepén. 

A meghívott, és a meghívást elfogadó egyházi 
méltóságokkal az időpont egyeztetést is figyelembe 
kellett venni, és úgy gondolom, ez egy igen jelentős 
döntési szempont volt. Egy ilyen kis településen, 
mint Zánka, rendkívüli esemény, hogy az Észak-
Dunántúl három történelmi egyházának első számú 
vezetője együtt, egy időpontban megjelenik és 
szolgálatot vállal. 
 

Szépen, ütemesen, tervszerűen fejlődik a község, 
most ősszel az Iskola utca rendbetétele van soron. 
Milyen munkálatok elé nézünk? 
 

Az Iskola utca aszfaltburkolatának teljes felújítá-
sával, 5,5 m-re való szélesítésével, a dísz-burkolattal 
megépülő 2,0 m-es gyalogjárdával, az úgynevezett 
zöld betonnal ellátandó parkolók burkolatépítésével, 
a teljes parkosítással, kerti bútorok, egységes padok, 
szeméttárolók, táblák elhelyezésével, valamennyi 
előbbiekben felsorolt létesítmény megépítésével, 
Zánka község köz-pontjának kialakítása befejeződik. 
Az ehhez kapcso-lódó közbeszerzési eljárás 
rövidesen lezárul, a szerződéskötést követően, 
várhatóan ez évben elkészülnek az előbbiekben 
felsorolt munkálatok. Ehhez várhatóan 30 millió Ft 
pályázati támogatást tudunk felhasználni. A 
beruházás várható összértéke 54 millió Ft.  
Ezenkívül az óvodai kerítések teljes rekonstrukciója 
is megkezdődött, ahol így ott is, esztétikai és 
biztonsági szempontból is, egy rende-zett állapot 
alakul ki. Ennek költsége 2 millió Ft. 
 

Úgy tudjuk, jó idegenforgalmi idényt zárt 
településünk. Bevált a strand új beléptető rend-

szere? Milyen idegenforgalmi vonzerőt erősítő 
fejlesztéseket tervez Zánka Önkormányzata a 
közeljövőben? 
 
Zánka Község Önkormányzata megtárgyalta az 
idegenforgalmi szezon, ezen belül hangsúlyozottan a 
strand működését. Strandi bevételeink – részben az 
új beléptető rendszernek köszönhetően – a ked-
vezőtlen időjárás ellenére, szinten maradtak. 2016-
ban ez közel 28 millió Ft volt. A beléptető rendszer 
– informatikailag és a kiépített térfigyelő rendszerrel 
együtt – teljesen tiszta, ellenőrzési, elszámolási 
szempontból átlátható rendszert teremtett. A 
bérletek képi ellenőrizhetősége, a be- és kilépések 
szabályozása, a beléptető kapu – a belépést teljesen 
szabályozó – működése gyakorlatilag bármiféle 
esetleges visszaélési lehetőséget megszüntetett. 
Tehát a beléptető rendszer teljes mértékben 
beváltotta a hozzá fűzött elvárásokat.  

A strandon lezárult a régi 3 db fogasos öltözőre 
kiírt tervpályázat. A testület novemberben dönt a 
három változat bírálatáról és a kiviteli terv 
megrendeléséről. Ennek várható költsége 30-40 
millió Ft lesz, és ezzel a strandi rekonstrukció is 
teljesen befejeződik. Ezenkívül folyamatban van a 
strand Ny-i végébe tervezett kikötő kiviteli 
engedélyezési terveinek elkészítése. A tervezési díj 
8 millió Ft. A kivitelezést pályázati lehetőség esetén 
tudjuk indítani. Egyébként ennek várható költsége 
70-90 millió Ft.  

Készülnek a kiviteli tervei a Rákóczi úti járda 
teljes átépítésének, mint a Petőfi úti, Fő úti, Rákóczi 
úti csomópont teljes átépítésének. Ezek – a 
biztonságos gyalogos és közúti közlekedés 
megoldása mellett – jelentős esztétikai változást, 
idegenforgalmi vonzerőt is fognak jelenteni. 
 
Nekem is többen szóvá tették az Erzsébet Központból 
áthallatszó, nyugalmat zavaró hangoskodásokat. Mit 
tehetünk ennek mérsékléséért? Milyen gyermek-
városi fejlesztésekről van tudomásunk? 
 
Az Erzsébet központtal kapcsolatos bejelentések 
sajnos csak októberben jutottak el önkormány-
zatunkhoz, illetve a közös hivatalhoz. A bejelen-
téseket azonnal kell a jövőben megtenni, így lehető-
ség van az azonnali intézkedésre. Egyébként a 
panaszt eljuttattam az intézményhez, az erre vonat-
kozó választ mellékelem. (6-7. oldal) 

Fejlesztési elképzeléseket a képviselőtestület a 
HÉSZ módosítására jóváhagyta. Összességében a 
fejlesztési forrás jóváhagyása esetén az intézmény 
teljesen megújul, de alapvető funkcióját megtartva 
működik tovább. 

Hírmondó ZÁNKAI 
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Zánkának 2017. január 1-jétől új háziorvosa lesz. 
Tudhatnánk erről többet? 
 
A háziorvosi állás betöltésére 6 pályázat érkezett be. 
Az egészségügyi ellátást működtető 7 önkormányzat 
Oláh Kálmán, 35 éves háziorvos pályázatát fogadta 
el. Doktor Úr 2017. január 1-től foglalja el 
munkahelyét, amelyet vállalkozási formában lát el. 
A szolgálati lakás felújítása jelenleg folyik. 
Remélhetően hosszú távra megnyugtatóan 
rendeződik az egészségügyi ellátás Zánkán és 
térségében. 

Dr. Oláh Kálmán háziorvostan szakvizsgával 
rendelkező általános orvos, szegedi lakos. Az 
ambíciózus fiatalember Csongrád megyében, 
Szentestől 13 km-re, Derekegyház községben volt 
háziorvos 2012. február l-től, de itt nem tudott 
letelepedni, Szegedről ingázott. A háziorvosi 
feladatokon túl egy bentlakásos ápoló otthon 154 
lakójának ellátását is elvégezte. Idős, súlyos ágyban 
fekvő betegek ellátásában, iskola- és ifjúság-
egészségügyi feladatok és sürgősségi betegel-
látásban is gyakorlatot szerzett.  

Nős, párja Dr. Nemes Andrea gyermekpszichi-
áter, tapolcai eredetű, kislányuk Emese 1 éves. Sok 
gyermeket szeretnének, ami bölcsödénk, óvodánk és 
iskolánk számára is reménykeltő!  
 
Középtávon milyen községfejlesztési kondíciókkal 
rendelkezünk? Gondolok itt a humánerőforrá-
sunkra, intézményeink, egyesületeink állapotára, a 
község vagyoni, költségvetési helyzetére, infra-
strukturális fejlesztési terveinkre. 
 
A fejlesztési elképzeléseket részben, az előzőekben 
már említettem: 

-  Községközpont kialakítása 
-  Rákóczi út járdaépítés 
-  Hegyi utak felújítása 
-  Óvoda kerítésrekonstrukciója 
-  Orvos lakás rekonstrukciója 
-  Strandi régi öltözők bontása, felújítása 
-  Úthálózat rekonstrukció sorrendiségének meg-

határozása 
-  Kikötő tervezése 
-  Két sporttér pályázata elbírálás alatt 
-  Kálvária átadása 
-  Csapadékvíz csatorna hálózat pályázata elbí-

rálás alatt 
 

A fejlesztések anyagi fedezete biztosított, Zánka 
jelentős lekötött betétállománnyal rendelkezik. 
Intézmények, civil szervezetek támogatása, mű-
ködtetése biztosított. 

T. Horváth Lajos 

 
Önkormányzati hírek 

 
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2016. június 17. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A képviselőtestület határozott arról, hogy a 
Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 
(8251 Zánka, Iskola u. 4.) intézmény 
szennyvízcsatorna bekötésének felújítására, 
cseréjére az alacsonyabb összegű ellen-
szolgáltatást tartalmazó árajánlat alapján Borda 
László egyéni vállalkozót bízza meg. 
 

- A Faluház (8251 Zánka, Rákóczi u. 32.) par-
ketta csiszolására és lakkozására az alacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlat 
alapján Bácsi Jenő egyéni vállalkozót bízza meg. 
 

- A Községi Strand gazdasági bejáró előtti 
területen az aszfaltburkolat bontására, gyökerek 
kiszedésére és újra aszfaltozására a Munkagép 
Kft-t bízza meg. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete partner szervezetként kifejezi együtt-
működési szándékát Örvényes és Káptalantóti 
községek Értéktár Bizottságának a Földmű-
velésügyi Minisztérium által a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondo-
zásának támogatására szóló HUNG-2016 
pályázata benyújtásához. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2016. június 24. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Községi Strandon üzemelő beléptető 
rendszer használatát módosítja: az arcképes 
belépők esetében feloldja a belépő megváltásától 
számított 3 órán belüli ki- és belépésre vonatkozó 
korlátozást. 
 

- A testület megvitatta és elfogadta az ALEXY ÉS 
TÁRSA Tervező-, Szolgáltató és Természet-
gyógyász Bt. (Siófok) Zánka, „Napsugár” kishajó  

Hírmondó ZÁNKAI 
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kikötő létesítési engedélyének bonyolítására és 
kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó ajánlatát.  
 

- Határoztak arról, hogy a Zánka 51/A/2 hrsz-ú, 
25,51 m2 alapterületű, iroda megnevezésű, 
természetben Zánka, Kossuth utca 6/a szám alatt 
lévő társasházi ingatlant, valamint az ugyanitt 
található garázst, megtekintett állapotban 
értékesíti Bárczay Sándor és Magyar Zita vevők 
részére, akik az ingatlan társtulajdonosai. 
 

- A testület tárgyalt a Helyi Építési Szabályzat 
módosításáról az Erzsébet Vagyonkezelő Kft., a 
ZÁNKAZEN Kft., a Fészek Étterem, Tusakos, és 
a Canter Borház kérelme alapján. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
adósságkonszolidációban nem részesült tele-
pülési önkormányzatoknak biztosított kiírás 
alapján Zánka község számára pályázható 20 
millió Ft összegű támogatásra a pályázatot a 
hivatal közreműködésével készítse elő és nyújtsa 
be. A támogatással megvalósítandó fejlesztést a 
következők szerint határozza meg: a Rákóczi utcai 
járda megépítése; a Napsugár tér és Horgász utca 
összekötő útjának tervezése és kivitelezése.  
 

- Szükségesnek tartja árajánlat bekérését a 
Napsugár térnél lévő vízelvezető árok lefedésére, 
valamint a mellette lévő területre 2 db 
közvilágítási lámpa elhelyezésére. 
 

- A képviselőtestület a VIA FUTURA Mérnöki, 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. tervezési ajánlatát a 
Zánka Fő utca - Petőfi utca– Templom névtelen 
útja által határolt terület forgalomtechnika ter-
vezésére 300.000.-Ft+ÁFA összegben, valamint a 
Zánka, Napsugár téri út engedélyezési terveinek 
elkészítésére és az engedélyezésben való közre-
működésre 275.000.-Ft+ÁFA összegben elfogad-
ja. A tervezési díj fedezetét a 2016. évi költségve-
tésből biztosítja. 
 

- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
Belügyminisztérium és az önkormányzat között 
2016. február 29-én létrejött támogatási szerző-
déshez kapcsolódóan jelentse be változásként, 
hogy a projektben érintett Iskola utca szélessége 
az elkészült kiviteli tervek alapján az iskolától az 
Ifjúság utcáig 4 m-ről 5,5 m-re változik.  

További változás, hogy a támogatott beruhá-
záshoz kapcsolódóan önerőből az önkormányzat 
az Iskola utcában járdát, valamint a községháza 

mellett önkormányzati parkolót létesít, amely 
engedély köteles építési tevékenység.  

A teljes kivitelezési munkákra egy közbeszer-
zési eljárás keretében köt vállalkozási szerződést az 
önkormányzat. A teljes beruházáshoz szükséges 
fedezetet a képviselőtestület a 2016. évi költségve-
tésében az általános tartalék terhére biztosítja. 
 

- A testület a hulladékgazdálkodási közszo-
lgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 
8/2015. (VI. 15.) önkormányzati rendelet 
módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet 
elfogadja és 9/2016. (VI. 30.) számon önkor-
mányzati rendeletei közé iktatja. 
 

- A képviselőtestület meghallgatta és elfogadta a 
Balatonfüredi Rendőrkapitányságnak Zánka 
község közbiztonsági helyzetéről készült 
beszámolóját. 
 

- Határoztak arról, hogy a hatályos partvonal 
rehabilitációs tervnek és a HÉSZ-nek megfelelő 
kialakítás érdekében tervezési ajánlatot kérnek a 
Zánka 022/14 hrsz-ú ingatlanhoz vezető sétány 
tervezésére. 
 

- Elfogadták a Zánka parti sétányon 
kandeláberek felszerelésére Molnár László 
egyéni vállalkozó (8272 Szentantalfa) árajánlatát. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2016. július 27. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete visszavonta 122/2016. (VI. 24.) Z. 
önkormányzati határozatát.  

Az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására kiírt pályázati felhívás alapján 
pályázatot nyújt be a pályázati alcélok a) pontja 
szerint, a Zánka, Iskola utcában tervezett járda 
megépítésére. Az igényelt pályázati támogatás 
20.000.000.-Ft. 
 

- Pályázat benyújtásáról határoztak a Nemzeti 
Szabadidős - Egészség Sportpark Programban 
való részvétel érdekében. A testület a településen 
2 db D típusú sportpark kialakítására nyújt be 
támogatási kérelmet, futókör igénylése nélkül. Az 
egyik a Napsugár tér alatti önkormányzati 
területre, a stranddal kibővítve azt, a másik pedig 
az önkormányzat és az emlékpark közötti 
területre kerül elhelyezésre. 
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Zánka Község Önkormányzatának 
2016. augusztus 26. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Zánka, Bozzay Pál u. közvilágításának 
kiépítése érdekében megkeresi a KÖZVIL Zrt-t, 
tegyen ajánlatot a tervezési és a kivitelezési 
munkákra.  
 

- Az önkormányzat a Medicopter Alapítvány 
kérelmére 20.000,- Ft támogatást nyújt a 
légimentő szolgálat szállító eszközei műszerekkel 
történő felszerelése érdekében.  
 

- A testület határozott a strandi dolgozók jutal-
mazása érdekében többletforrást biztosításáról, 
pályázatok elkészítésének díjazásáról. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtes-
tülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
VEB/005/2416-20/2016. ügyszámú végső (záró) 
szakmai véleménye alapján elfogadta a helyi épí-
tési szabályzatról szóló 3/2008. (VII. 1.) önkor-
mányzati rendelet módosítására előterjesztett 
rendelet-tervezetet, és 11/2016. (VIII. 29.) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatja. 
 

- Határozatot hoztak az orvosi szolgálati lakás 
bérbeadásáról.  

*** 
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Országos népszavazás 
– Zánka – Országos, 2016. október 2. 

 

 
*** 

 
Intézményeink életéből 
 

Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

Óvoda 
 
„Gyorsan jött és ment a nyár” 
 
Az esős hűvös nyár után a szeptemberi 
melegben sok időt tölthettünk a szabadban.  

Az első héten megtartottuk a szülői 
értekezletet, amelyen ismertettük a tanév 
rendjét, és újraválasztásra kerültek a szülői 
munkaközösségi tagok és tisztségviselők.  

Szeptember 19-én a balatonfüredi nevelési 
tanácsadó munkatársai részképesség vizsgá-
latot tartottak nálunk. A 12 fős nagycso-
portunk remekül vette az akadályt.  

Remek volt az idő a szüretelésre, ezt 
kihasználva a Szivárvány csoport meghívást 
kapott, amelyet örömmel elfogadott. Szabó 
Gergely és családja fantasztikus élményben 
részesítette a gyerekeket. A vendéglátás kere-
tében szüretelhettek és mustot kóstolhattak, 
megnézhették a szőlő feldolgozás folyamatát. 
Ezúton is köszönjük ezt a remek programot.  

Október 7-én az idősek napi műsoron mi is

szerepeltünk a Faluházban egy mese 
dramatizálással, amely nagy tetszést aratott a 
nagypapik és nagymamik körében.  

Az ősz remélhetőleg még tartogat számunk-
ra jó időt a termények gyűjtögetésére.  
 

Éva néni 
 

*** 
 

Iskola 
 

Rugalmasabb tanévkezdés 
 
Folyamatban van a KLIK átalakítása, 2017. január 
1- jétől 58 Tankerületi Központ lesz az országban, 
ennek egyike lesz a Balatonfüredi-, Tapolcai- és 
Sümegi járás 17 iskoláját irányító tankerület. 
Azonban a jogi átalakulásig is komoly racionális 
intézkedések születtek, pl. önálló munkáltatói 
joggal és önálló költségvetéssel, továbbra is 
Balatonfüred központtal működő egységünk 
rugalmasabban készülhetett a 2016/2017-es tanév 
előkészítésére. Ez megnyilvánult a személyi 
kérdések megnyugtató rendezésében és tárgyi 
feltételeink biztosításában is. 

Pályázat útján sikerült betöltenünk üres 
pedagógus státusunkat: Kis Pálma Izabella 
személyében angol szakos tanárt, egyik alsós 
napközis csoportot vezető tanítónőt és két alsó 
osztályban is éneket tanító kolléganőt 
köszönthettünk nevelőtestületünkben. A szülők-
nek, a kollégáknak és gyerekeknek nagy örömére 
szolgált, hogy Pálffyné Szabó Idát továbbra is 
egész munkaidős pedagógiai asszisztensi 
munkakörben tudjuk alkalmazni. Sikerült 
elintézni, hogy Vidosa Lászlóné, Györgyi néni, 
kiváló tanítónői életpályájának elismeréséért, a 
tanévnyitó ünnepségünkön átvehesse a Balogh 
Zoltán miniszter Úr által adományozott 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Budapesten, a 
Duna Palotában 2016. augusztus 19-én Palkovics 
László államtitkár Úrtól és Pölöskei Gábornétól a 
Klebelsberg Központ elnök Asszonyától magam is 
átvehettem utolsó intézményvezetői ciklusomra 
szóló megbízatásomat. A gördülékenyebb 
tanévkezdést két veszprémi tanévnyitó konfe-
rencia és egy balatonfüredi értekezlet is segítette. 
Nagy tapasztalatú tantestületünk egyébként is 
flottul felkészült az új tanévre: az alsós kollégáink 
mindegyike részt vett a nevelési tanácsadó által 
Balatonfüreden rendezett továbbképzésen (2016. 

 Zánka % Országos % 
Szavazóként meg-
jelent választó-
polgárok száma 

422 48,2 3.646.354 44 

A néjegyzékben 
lévő v.p.sz. 876 100 8.272,625 100 

Érvénytelen 
szavazatok száma 37 8,8 224.668 6,2 

Érvényes 
szavazatok száma 385 91,2 3.418.387 93,8 

Igen szavazatok 
száma 8 2 56.163 1,6 

Nem szavazatok 
száma 377 98 3.362.224 98,4 

Hírmondó ZÁNKAI 



8 26. évfolyam 5. szám 
 

Országos népszavazás 
– Zánka – Országos, 2016. október 2. 

 

 
*** 

 
Intézményeink életéből 
 

Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

Óvoda 
 
„Gyorsan jött és ment a nyár” 
 
Az esős hűvös nyár után a szeptemberi 
melegben sok időt tölthettünk a szabadban.  

Az első héten megtartottuk a szülői 
értekezletet, amelyen ismertettük a tanév 
rendjét, és újraválasztásra kerültek a szülői 
munkaközösségi tagok és tisztségviselők.  

Szeptember 19-én a balatonfüredi nevelési 
tanácsadó munkatársai részképesség vizsgá-
latot tartottak nálunk. A 12 fős nagycso-
portunk remekül vette az akadályt.  

Remek volt az idő a szüretelésre, ezt 
kihasználva a Szivárvány csoport meghívást 
kapott, amelyet örömmel elfogadott. Szabó 
Gergely és családja fantasztikus élményben 
részesítette a gyerekeket. A vendéglátás kere-
tében szüretelhettek és mustot kóstolhattak, 
megnézhették a szőlő feldolgozás folyamatát. 
Ezúton is köszönjük ezt a remek programot.  

Október 7-én az idősek napi műsoron mi is

szerepeltünk a Faluházban egy mese 
dramatizálással, amely nagy tetszést aratott a 
nagypapik és nagymamik körében.  

Az ősz remélhetőleg még tartogat számunk-
ra jó időt a termények gyűjtögetésére.  
 

Éva néni 
 

*** 
 

Iskola 
 

Rugalmasabb tanévkezdés 
 
Folyamatban van a KLIK átalakítása, 2017. január 
1- jétől 58 Tankerületi Központ lesz az országban, 
ennek egyike lesz a Balatonfüredi-, Tapolcai- és 
Sümegi járás 17 iskoláját irányító tankerület. 
Azonban a jogi átalakulásig is komoly racionális 
intézkedések születtek, pl. önálló munkáltatói 
joggal és önálló költségvetéssel, továbbra is 
Balatonfüred központtal működő egységünk 
rugalmasabban készülhetett a 2016/2017-es tanév 
előkészítésére. Ez megnyilvánult a személyi 
kérdések megnyugtató rendezésében és tárgyi 
feltételeink biztosításában is. 

Pályázat útján sikerült betöltenünk üres 
pedagógus státusunkat: Kis Pálma Izabella 
személyében angol szakos tanárt, egyik alsós 
napközis csoportot vezető tanítónőt és két alsó 
osztályban is éneket tanító kolléganőt 
köszönthettünk nevelőtestületünkben. A szülők-
nek, a kollégáknak és gyerekeknek nagy örömére 
szolgált, hogy Pálffyné Szabó Idát továbbra is 
egész munkaidős pedagógiai asszisztensi 
munkakörben tudjuk alkalmazni. Sikerült 
elintézni, hogy Vidosa Lászlóné, Györgyi néni, 
kiváló tanítónői életpályájának elismeréséért, a 
tanévnyitó ünnepségünkön átvehesse a Balogh 
Zoltán miniszter Úr által adományozott 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Budapesten, a 
Duna Palotában 2016. augusztus 19-én Palkovics 
László államtitkár Úrtól és Pölöskei Gábornétól a 
Klebelsberg Központ elnök Asszonyától magam is 
átvehettem utolsó intézményvezetői ciklusomra 
szóló megbízatásomat. A gördülékenyebb 
tanévkezdést két veszprémi tanévnyitó konfe-
rencia és egy balatonfüredi értekezlet is segítette. 
Nagy tapasztalatú tantestületünk egyébként is 
flottul felkészült az új tanévre: az alsós kollégáink 
mindegyike részt vett a nevelési tanácsadó által 
Balatonfüreden rendezett továbbképzésen (2016. 

 Zánka % Országos % 
Szavazóként meg-
jelent választó-
polgárok száma 

422 48,2 3.646.354 44 

A néjegyzékben 
lévő v.p.sz. 876 100 8.272,625 100 

Érvénytelen 
szavazatok száma 37 8,8 224.668 6,2 

Érvényes 
szavazatok száma 385 91,2 3.418.387 93,8 

Igen szavazatok 
száma 8 2 56.163 1,6 

Nem szavazatok 
száma 377 98 3.362.224 98,4 

Hírmondó ZÁNKAI 

Fotó: Vass Gyula Fotó: Simonné Mohos Éva







Fotó: Vass Gyula Fotó: Simonné Mohos Éva



26. évfolyam 5. szám 13 
 
08.26.), Molnár Katalin 30 órás ökoiskolára 
felkészítő tanfolyamot végzett, Sánta Lajos 
kollégánk – pedagógus minősítő szakértői 
kötelezettségei mellett – 60 órás digitális esz-
közök alkalmazását segítő továbbképzésen gyara-
podott és segédkezett. Loch Ildikó intéz-
ményvezető-helyettes kollégám és Kruczler 
Ágnes német tanárnő elszántan készülnek a 
mester pedagógusi minősítésükre. A többiek is a 
tanulóink iránti nagy elkötelezettséggel, nem 
egyszer plusz terheket is vállalva dolgoznak és 
számos nevelési problémával küszködnek. 

Az elmúlt évekkel ellentétben az idén időben 
sikerült elvégezni az iskolánkra háruló szük-
ségszerű karbantartásokat, javításokat. A tavalyi 
teljes körű festés után idén csak javító festésekre 
volt szükség, a nyár folyamán felújítottuk a belső 
nyílászáróink felét, karbantartottuk és javításokat, 
felújításokat végeztünk a vizes blokkokban, a 
fűtési rendszerünkön, a villamossági hálóza-
tunkon. Az EU-s szabványoknak megfelelően 
teljes körű javítást végeztünk el a játszótéri 
eszközeinken. Egy millió Ft-os forrást biztosított 
tankerületünk a tönkrement fényvédő rolók 
cseréjéhez, beszereztek 38 tanulói széket és 8 
padot is. A műfüves pályánk karbantartását a 
zánkai önkormányzat finanszírozásában végeztük 
el. Az anyagi ellátmányunk is zökkenőmen-
tesebbnek ígérkezik, de ez nem azt jelenti, hogy 
nincsenek olyan igényeink, amelyeket csak a 
Szülői Munkaközösség és a Zánkai Iskoláért 
Alapítvány segítségével fogjuk tudni megoldani. 
A bürokrácia csökkentésében azonban még nem 
történt áttörés, pl. pedagógus minősítési eljárás, 
ügyviteli eljárásrendek irracionálisan bonyolultak, 
lélekrombolóak. 

Összességében pozitív irányú átalakulásról 
számolhatunk be, ami erőt adhat a hétköznapi 
kihívások leküzdéséhez is. 
 

Horváth Lajos  
intézményvezető    

 
 

Alsó tagozat hírei 
 
A gyerekek többsége még vidáman lubickolt a 
Balatonban, amikor Szántó Edit néni vezetésével 
néhány szorgalmas kisdiák már a tanévnyitó 
ünnepélyre készült. Aztán a kedves műsor, az első 
osztályosok köszöntése, és Horváth Lajos 
igazgató úr szavai végén elhangzott a bűvös 
mondat: „Ezzel a 2016/17-es tanévet megnyitom!” 

És elkezdődött….. Szorgalmas év elején 
vagyunk túl, beindultak a levelezős tantárgyi és 
egyéb versenyek, megtörténtek a jelentkezések a 
zánkai és veszprémi színházi előadásokra, a 
szakkörökre. Megtartottuk az év eleji szülői 
értekezletet is, melyre nagy örömünkre, szép 
számmal jöttek el a szülők. Fontosak ezek a 
megbeszélések, mert egy-egy félév összes 
programját, tennivalóját beszéljük meg, valamint 
az osztályok életével kapcsolatos mindennemű 
téma napirendre kerül ekkor. 

Szeptember utolsó szerdáján, egy szép, 
napsütéses délelőttön kirándultunk a tagyoni 
gáthoz. Gyerekek, felnőttek nagy örömmel rótták 
az utat, gyönyörködtek az őszi látnivalókban.  

Szeptember 30-án, Pálffyné Szabó Ida, és 
Filepné Kovács Julianna vezetésével, Benedek 
Elek születésnapján iskolánkban is meg-
ünnepeltük a mese napját. Köszönjük a szívet 
melengető programot! 

Október 6-án a 2. és 5. osztályosok, és egy-egy 
3. és 6. osztályos diák ünnepi műsorral 
emlékeztek meg az Aradon kivégzett hős 
tábornokokról. A gyerekek nagy komolysággal, 
odafigyeléssel készültek a műsorra. Felkészítő 
tanárok voltak: Siposné Bányi Ildikó, Balázsné 
Pintér Rita. 

Másnap délután az idősek napján vettek részt 
azok a kisdiákok, akiknek Zánkán nyugdíjas 
nagyszüleik élnek. A gyerekek nagy szeretettel 
szavaltak a Mamáknak és Papáknak. Felkészítő 
tanárok: Dobosné Varró Anna, Szántó Edit, 
Kruczler Ágnes 

A szeptemberi meleget, strandidőt már csak 
kedves emlékként őrizzük, de még nagyon sok 
szép, napsütéses, vidám őszi nap vár ránk, re-
méljük sok csillogó szemű, szorgalmas kisdiákkal. 
Mert igaz, hogy a suli a legjobb hely, ahol 
diákjaink találkozhatnak a barátokkal, ahol jól 
érezhetik magukat, játszhatnak, focizhatnak, 
fogócskázhatnak és labdázhatnak, de azért ne 
felejtsük el, hogy az iskolába alapvetően oko-
sodni, tanulni járnak gyermekeink. Ezeket a 
bíztató mondatokat mondjuk el mi tanítók is 
sokszor a számukra. 

 

Balázsné Pintér Rita mk. vez. 
 
A 2016-2017-es tanévben 16 kisdiák kezdte 

meg tanulmányait iskolánkban. Kis elsőseink 
már igazi bozzaysként töltik mindennapjaikat.
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Hamar beilleszkedtek, nagy kedvvel ültek be a 
padokba. Vidáman, lelkesen, szorgalmasan ismer-
kednek a számokkal, gyakran hallani termükből az 
olvasási gyakorlatokat:„ la, lá, le, lé, li, lí, lo, 
ló…” Büszkék is vagyunk rájuk, hiszen nem csak 
a délelőtti tanulási időben jeleskednek, hanem a 
délutáni szabadidős tevékenységekben is nagyon 
aktívak: többen járnak néptánc foglalkozásra, 
képzőművész szakkörre, ketten sakkoznak és van, 
aki judo-oktatáson, van aki zeneoktatáson is részt 
vesz. Elsőseink szeretik az iskolát, nagy kedvvel 
tanulnak és kíváncsian várják az újabb és újabb 
kihívásokat. 

Sántáné Márta  néni 
 

Magyar Mese Napja 
 

2016. szeptember 30-án a Bozzay Pál Általános 
Iskolában megemlékeztünk a Magyar Mese 
Napjáról. 

Szeptember 30-án, Benedek Elek születés-
napján ünnepeljük a Magyar Mese Napját. 
Óriási mesekincset hagyott ránk a múlt. Benedek 
Elek jókora csokrot gyűjtött össze és hagyott ránk 
ebből a sok színben pompázó világból. Jó 100 
esztendő elmúltával is csorbítatlanok érdemei. Ő a 
népmeséből született gyermekmese igazi meg-
teremtője, és az első színpadi mesemondónk is. 
Ennek elismeréseképpen a Magyar Olvasó-
társaság kezdeményezésére, az Ő tiszteletére ün-
nepeljük születése napján a meséinket, mese-
mondóinkat és mesegyűjtőinket. 

Diákjaink a kiírt rajzpályázatra igényes mun-
kákat készítettek, és a mesetotóra is sok helyes 
megfejtés érkezett. A legjobbak ajándékot és 
könyvjelzőt kaptak. Végül az iskola hat osz-
tályából verbuválódott mesemondó és játszó 
csapat a Didergő király című mesét adta elő a 
közönség tetszésére. 

A kis elsősök ismét felpróbálhatták a jelme-
zeket, bejárhatták a „színpadot”. Vidám és jó 
közös munkálkodás volt mindnyájunk örömére. 

Az előkészítő - szervezőmunkában és próbákon 
a tanulóknak Filepné Julcsi néni és Pálffyné Ida 
néni volt segítségére. 
 

*** 
 

Felsőben történt 
 

A 2016/2017-es tanév felsős színházlátogatási 
programja a következő: 

A Veszprémi Petőfi Színház ifjúsági bérletének 
két előadása:  
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (Rendező: 
Oberfrank Pál Jászai-díjas) 
Arany János műve nyomán: Buda halála (Gál 
Tamás és a Csavar Színház előadásában) 
A Pannon Várszínház előadása: 
Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: A 
Pál utcai fiúk (musical).  
36 felsős tanuló jelentkezett a kulturális 
programra. 
A Tudásvadász Országos Honismereti Versenyre 
9 felsős diákunk nevezett be. 
A Nő a történelemben című online vetélkedőn 13 
tanulónk vett részt. Antal Lili, Török Lara és 
Steierlein Luca jó eredményével múzeumi 
belépőket nyert. 
A „Szent Johanna gimi” irodalmi- olvasó 
vetélkedőn 3 tanulónk indult.   
 

Csékei Marianna,   Stumpfné Vass Violetta 
 

*** 
 

Geoparkos tábor 
 
A tanév folyamán Mikolacsek Réka és Stróbl 
Eszter nyolcadikos tanulóink Kruczler Ágnes és 
Molnár Katalin vezetésével részt vettek a 
Bakony-Balaton UNESCO Geopark a „Mi 
Geoparkunk” vetélkedőjén. Itt végül a 3. helyezést 
érték el az alsóörsi döntőn és egy 2 napos geo-
kirándulást nyertek. Az első napon a Tihanyi- 
félsziget földtani értékeivel ismerkedtek meg, a 
második napon a szentgáli tiszafásba, az úrkúti 
őskarszthoz és a Halom- hegyre túráztak. A 
programot a monoszlói fazekas házban koron-
gozással fejezték be. 
 

Ökoiskola – pályázat 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatot 
hirdetett oktatási intézmények számára az 
Ökoiskola cím elnyerésére. Az Ökoiskola címet a 
fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának, 
valamint a környezettudatosságnak az iskolákban 
történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében 
hozták létre. A cím azon oktatási intézményeknek 
az elismerése, amelyek intézményi keretek között 
átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi 
gyakorlatukban foglalkoznak a környezet-
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Hamar beilleszkedtek, nagy kedvvel ültek be a 
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tudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a 
környezeti- és egészségneveléssel. Iskolánk is 
beadta pályázatát Molnár Katalin vezetésével, aki 
augusztus végén 30 órás ökoiskola koordinátor-
képző tanfolyamon vett részt. Pályázatunk 
elbírálása ez év vége felé történik. 
 

Sporteredmények 
 
Szeptember 27-én, immár 26. alkalommal 
megrendezett Köztársaság Kupa megyei atlétikai 
versenyen vettek részt diákjaink. Nyolc tanulónk a 
rendkívül népes mezőnyben (több mint 750 
versenyző) derekasan helyt állt. Legered-
ményesebb versenyzőink: Gaál Zsuzsa 60 m 
futásban 7., Stróbl Kornél távolugrásban 6., Gaál 
Botond 9., Molnár Richárd súlylökésben 5., 
Horváth Gergő 9. helyezést ért el. 
 

Nagy népszerűségnek örvend a műfüves pálya 
mindennapi használata, a kisebb és nagyobb fiúk 
körében egyaránt. A futballért való lelkesedés 
ennek révén tömegessé vált iskolánkban. Jó idő 
esetén „műfű, műfű” kiáltásokkal rohamozzák a 
kicsik a pálya bejáratát!  
 

*** 
 

Elhunyt H. Szabó Lajos 
 

Lajos bácsi rokoni szálakkal és több évtizedig 
üdülőjével is kötődött Zánkához, iskolánk 
barátjává azonban a ’48-as hagyományok ápo-
lásával és a honismereti munka segítőjeként vált. 
A kiadványokat, tárgyakat is felvonultató 
honismereti foglalkozásai élményszámba mentek. 
A Bozzay történetének fényes lapjain őrizzük a 
BAFIT honismereti vetélkedőit, Kossuth Lajos 
200. születésnapjának megünneplését, az isko-
lánkban rendezett országos Kossuth Szövetség és 
a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 
elnökségi üléseit. S ne feledjük: féltve őrzött 
kincsünket Bozzay Pál bibliáját is Lajos bácsinak 
köszönhetjük! Isten veled Lajos bácsi! 

 

 

*** 
 

M e g h í v ó  
 

Az 1956-os októberi forradalom 60. 
évfordulójának megünneplésére 

hívjuk Zánka lakosságát a Faluházba. 
Időpont: 2016. október 21. (péntek) 1415 óra. 

 
FALUHÁZ -  
    EGYESÜLETI ÉLET 
 

Rovatvezető: Kocsis Szilvia 
 
Júliusi írásunkban a nyári programokról, legfő-
képpen a már hagyományosnak mondható 
Borhétről próbáltunk egy kis ízelítőt adni. Most, 
hogy már októbert írunk, elmondhatjuk, hogy 
vége a nyárnak, lezajlottak a nyári programok. 
Idén is törekedtünk arra, hogy minden korosztály 
megtalálja a neki tetsző műsort, ezért széles volt a 
paletta. 
 

A felvonulás a rossz idő miatt sajnos elmaradt, 
de ennek ellenére sokan eljöttek az ünnepélyes 
megnyitóra, melyet a Zánkai Színjátszókör 
nyitótánca, majd Kontrát Károly a Belügy-
minisztérium parlamenti államtitkára, térségünk 
országgyűlési képviselője és Filep Miklós 
polgármester úr nyitott meg. A megnyitón 
szerepelt a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvós-
zenekar, a Vonyarcvashegyi Mazsorett Csoport, a 
Balatonvin Borlovagrend borlovagjai, a Magyar 
Tenger Népdalkör, majd óriási sikerrel Gregor 
Bernadett és Csengeri Attila lépett színpadra. Az 
első napot a Dinamit utcabál zárta. 
 

A két hét alatt színpadra lépett a Bottom Club 
Singer, a Fonográf Emlékzenekar, Rózsás 
Viktória, Népdal-estet adott a Magyar Tenger 
Népdalkör, a Zalaapáti Népdalkör, a Zalaszántói 
Népdalkör, a Harangláb Zenekar. Volt Nőnapi 
Pomádé Show a Zánkai Színjátszókör férfi 
tagjaival, Sangria zenekar koncert, itt volt velünk 
a Borravaló Együttes, a Galaxy Akrobatikus 
Tánccsoport, Keresztes Ildikó, az Adrenalin 
zenekar, a világhírű a Príma-díjas Fortissimo 
Zenekar, Steve Taylor pánsípművész. A 
Néptáncesten fergeteges műsort adott a Magyar 
Tenger Táncegyüttes, a Bokafogó Néptánc-
együttes, a Veszprém-Bakony Néptáncegyüttes és 
a Kükapu Néptáncegyüttes. Óriási koncertet adott 
a Miskolci Illés Emlék-zenekar, madj a Borhét 
záróra megérkezett a 40 fős Polonez Lengyel 
Néptánc-együttes. A csoport élő zenekarral, jó 
kedvvel táncolt a zánkai színpadon. Őket követte 
egy olasz sláger est a Győri Nemzeti Színház két 
művészével, majd Zánka ***-ai léptek színpadra, 
akik nem mások, mint a Magyar Tenger 
Népdalkör, a Magyar Tenger Táncegyüttes, a
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Bokafogó Táncegyüttes, és a Zánkai Szín-
játszókör. A különleges produkciók után óriási 
tömeg várta a Bythe Way Együttest, majd az 
S.M.S. utcabál zárta a 2016-os Borhetet. 
 

Idén a Canter Borház, a Dobosi Pincészet, a 
Kőróka Pince, a Lídia Borház, a Soma Borpince 
és Tagyon Birtok borháza kínálta a finom nedűket. 
 

A strandon szombatonként zenés estek várták a 
szórakozni vágyókat, augusztus 20-án pedig, ismét 
egy gyönyörű tűzijáték varázsolt el bennünket. 
 

Az ősz ismét a foltvarrókkal kezdődött a Falu-
házban, ugyanis szeptember 10-én megnyitotta 
kapuit a „Folt út a Káli-medencében” című folt-
varró kiállítás, mely két héten keresztül volt 
látható.Október 7-én az Idősek Napját ünnepeltük 
meg, melyre a 62. életévüket betöltött szépkorúak 
voltak hivatalosak. Az ünnepséget Filep Miklós 
polgármester úr nyitotta meg, majd az ovisok, az 
iskolások kedves műsorral lepték meg a 
nagymamákat, nagypapákat. Befejezésképpen 
pedig Illés Gabriella és Széles Zoltán szín-
művészek műsora szórakoztatta a közönséget. 

 

Október 21-én 14.15 órakor október 23-ra 
emlékezünk a Faluházban. Az ünnepi műsort a 
Bozzay Pál Általános Iskola diákjai adják. 

 

Szintén ezen a napon, október 21-én 16 órakor, 
a zánkai temetőben megvalósult Keresztút 
ünnepélyes átadására kerül sor, melyre mindenkit 
szeretettel várnak. 

 

Október 22-én fergeteges Szüreti Mulatságra 
invitáljuk Önöket! 
 

A november is tartogat pár meglepetést, 
november 12-én Esztergályos Cecília lesz a 
Faluház vendége egy önálló esttel, mely óriási 
megtiszteltetés Zánkának. 
 

Természetesen idén is lesz Adventi gyertya-
gyújtás, Karácsony, és Szilveszter, de arra még 
egy kicsit várni kell. 
 

Addig is szívvel-lélekkel készülünk minden egyes 
rendezvényre csak azért, hogy aki eljön 

 

JÓL ÉREZZE MAGÁT! 
 

Tartsanak velünk Önök is! 
Jó szórakozást kívánunk! 

 
 
 

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás  
Zánka Faluház 

Mi történt a Színjátszó körrel előző 
jelentkezésünk óta? 

 
Először is a Borhét programjaiban vettünk részt. 
A nyitótánc az idén is nagy siker volt a rossz idő 
ellenére. A „Grease Show”-ban a fiúk felülmúlták 
Nőnapi alakításukat. A zárónapon a Zánkai 
Csillagokban egy rögtönzött örömzenélést 
mutattunk be.  

Szeptember 3-4-én végre megtartottuk a két 
éve várt kirándulásunkat. Volt erdei vonatozás és 
tüdőt edző hegyi túra, tudományos előadás a 
Csillagdában és libegőzés Eplényben. Este 
paprikás krumplit főztünk és karaoke bajnokságot 
tartottunk a tábortűznél. Hazafelé még benéztünk 
Dreissigerékhez az eplényi Mókus büfébe. 
Mindenki nagyon jól érezte magát… 

Most ismét fellépésre készülünk. A szüreti 
felvonulás próbái már folynak és nemsokára 
kezdődik a felkészülés a hagyományos karácsonyi 
műsorunkra.  
 

A színjátszó kör krónikása 
 

*** 
 

Csoda a Halom-hegyen 
 
Ha olyan szempontból osztjuk két csoportra 
Zánka lakosságát, hogy vannak a szerencsések, 
akik már látták, és vannak azok, akik a jövőben 
feltétlenül meg fogják nézni a mencshelyi Halom-
hegyi vulkán tanösvényt és Kossuth-kilátót, akkor 
a Honismereti kör tagjai és vendégeik az első 
csoportba sorolandók. Az immár hagyománnyá 
nemesült idénykezdő autós kirándulást idén 
Mencshelyre szerveztük, ahol az első számú 
célpontként a helyi önkormányzat által 2012-ben 
elnyert „Panoráma kerékpárút, bringapark és 
vulkán tanösvény”című európai uniós pályázat 
megvalósulását csodálhattuk meg. A hegy 
gyomrában megmaradt és elhagyott bazaltbánya, a 
vulkántörténeti kiállítás mutatós és rendkívül 
ötletes építményei, az új, háromemeletes kilátó 
körpanorámája valóban és szó szerint felejthetet-
len élményt nyújt. Az alapötlet, az igényes, jó 
anyagokból előállított megvalósítás megragadóan 
hangulatos környezetet alakított ki. Elkoptatott 
dicsérő szavak helyett legyen elég annyi, hogy a 
Hegyestű mellett Zánka közvetlen környezetének 
első számú turisztikai attrakciójává vált a Halom-
hegy, bátran ajánlható minden vendégünknek. 
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JÓL ÉREZZE MAGÁT! 
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Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás  
Zánka Faluház 

Mi történt a Színjátszó körrel előző 
jelentkezésünk óta? 

 
Először is a Borhét programjaiban vettünk részt. 
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A színjátszó kör krónikása 
 

*** 
 

Csoda a Halom-hegyen 
 
Ha olyan szempontból osztjuk két csoportra 
Zánka lakosságát, hogy vannak a szerencsések, 
akik már látták, és vannak azok, akik a jövőben 
feltétlenül meg fogják nézni a mencshelyi Halom-
hegyi vulkán tanösvényt és Kossuth-kilátót, akkor 
a Honismereti kör tagjai és vendégeik az első 
csoportba sorolandók. Az immár hagyománnyá 
nemesült idénykezdő autós kirándulást idén 
Mencshelyre szerveztük, ahol az első számú 
célpontként a helyi önkormányzat által 2012-ben 
elnyert „Panoráma kerékpárút, bringapark és 
vulkán tanösvény”című európai uniós pályázat 
megvalósulását csodálhattuk meg. A hegy 
gyomrában megmaradt és elhagyott bazaltbánya, a 
vulkántörténeti kiállítás mutatós és rendkívül 
ötletes építményei, az új, háromemeletes kilátó 
körpanorámája valóban és szó szerint felejthetet-
len élményt nyújt. Az alapötlet, az igényes, jó 
anyagokból előállított megvalósítás megragadóan 
hangulatos környezetet alakított ki. Elkoptatott 
dicsérő szavak helyett legyen elég annyi, hogy a 
Hegyestű mellett Zánka közvetlen környezetének 
első számú turisztikai attrakciójává vált a Halom-
hegy, bátran ajánlható minden vendégünknek. 
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A kirándulás második felében Isó Tünde 
helyi önkormányzati képviselő és Németh 
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kopottas külseje ragyogóan hófehér, remek 
állapotban lévő belteret őriz. Az első ízben 1333-
ban feljegyzett templom építéstörténete szinte 
megegyezik a zánkaiéval. A templomkertben az 
átutazó szemei elől rejtve áll az egykori 
magtárépület, melyben 2003-ban barátságos 
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növények által rejtett, nevezetessége Zsedényi 
István evangélikus lelkész hajó formájú emlék 
műve. A lelkészt az ellenreformáció idején 
Pozsonyban hite miatt gályarabságra ítélték, 
többévi szenvedés után holland katonák váltották 
ki Nápolyban. 

Az evangélikus parókia falán emléktábla 
hirdeti, hogy 1849 nyarán a két Kossuth-fiú, 
Ferenc és Lajos a parókia féltve őrzött menekültje 
volt, itt rejtegették őket üldözőik elől. Befejezésül 
a község egykori egy-tantermes iskolájából 
kialakított múzeumban a helyiek által összeadott 
helytörténeti kiállítást tekintettük meg. Ismételten, 
sokadszorra állapítottuk meg, hogy a nagy 
rohanásban érdemes néha megállni és körülnézni, 
hiszen az orrunk előtt rendkívüli értékek kínálják 
magukat, csak le kell venni a gázról néha a 
lábunkat. 

György Péter 
*** 

 
Nőklub 

 
Nyáron nincs foglalkozás, ám augusztusban volt 
egy kirándulásunk. Úti cél: Budapest, Budavári 
Palota, Mesterségek Ünnepe. Idén 30. 
alkalommal rendezte meg a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége az egész Kárpát – 
medencéből 800 kiállító részvételével és 11 
ország bemutatkozásával. Nem is tudtuk eldönteni 
melyik kiállítónál ragadjunk le. Volt ott minden, 
ami csak egy kézimunkázó nő figyelmét lekötheti. 
Az Oroszlános Színpadon és a Savoyai teraszon 
két óránként műsorok. Mi csángó népzenében, 
valamint egy kínai népi együttes csodás táncaiban, 
zenéjében, kosztümjeiben gyönyörködtünk. Az 
éhség csillapítására finom népi ételek álltak 
rendelkezésre, hideg sörrel, fröccsel. Jó kávé a 
Magyar Nemzeti Galéria kávézójában várt ránk. 
Hazafelé a vonaton a sajgó lábak pihentetése 

mellett, „megcsevegtük” kinek mi tetszett. Nehéz 
volt választani. Reméljük kedvcsinálónak ez a 
beszámoló és az internet segítsége elég lesz a jövő 
évi kiránduláshoz!  
 

Marosszékyné Csósza Mária 
klubvezető 

 
*** 

 
 
    Helytörténet- 
                  honismeret 
 

 
 

Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet 
 

A zánkai malom rövid története 
 

Malomépítésre a Zánkát újratelepítő 
családok már az 1736-os "megszállási 
szerződés" negyedik pontja értelmében jogot 
kaptak, de alkalmas vízfolyás hiányában (a 
Horogi séd vízhozama nagyon csekély volt), a 
zánkaiak inkább a Nivegy-völgyi (csorszai) 
malmokhoz vagy Örvényesre jártak őrletni. 
Csupán a 20. század elején létesült gabona 
őrlésére alkalmas malom Zánkán, az 
úgynevezett Bérdi-féle hengermalom. 

 
A zánkai Gőzmalom Részvénytársaságot 

1920-ban alapították, amikor a budapesti 
Vohánka és Társa gépgyártó cég korszerű 
őrlőberendezéssel felszerelt, 35 lóerős félstabil 
gőzgéppel hajtott transzmissziós malmot 
épített a mai Rákóczi Ferenc utca 96. szám 
alatt.   

Nagy merészség volt a vízimalmokkal teli 
Balaton-felvidéken bankkölcsönnel gőzmal-
mot építeni, ezért a részvénytársaság már 
kezdetben működési nehézségekbe ütközött, 
mivel a Nivegy-völgyi vízimalmok olcsóbban 
üzemeltek, így erős konkurenciát jelentettek 
az új zánkai malom számára. Ezért a 
gőzmalmot már 1924-ben felszámolási eljárás 
alá vonták, és 1925-ben eladásra hirdették a 
Molnárok Lapjában. Ekkor vásárolta meg 
Bérdi Mihály (1881-1968), a malomiparban 
nem, de a technikában jártas vállalkozó. 
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Bérdi hamarosan bérbe adta a gőzmalmot 
Hajdu Imre és Németh Ignác itt letelepedő 
molnároknak, akik kereskedelmi és vámőrlést 
végeztek, s hamarosan nagy őrlési körzetre 
tettek szert. A malmot korszerűsítették, a 
gőzgép helyett szívógáz motorral látták el, 
majd a negyvenes évek elején egy 25 lóerős 
villanymotorral villamosították, ami  
teljesítményét napi 35 mázsa liszt előállítására 
növelte. Bérdi Mihály tulajdonos, akinek több 
malma is volt, feleségével, Fischer Máriával 
a malom közelében, Kisbakonyban épült 
présház-pinceszerű házában telepedett le (ma: 
Rákózci u. 86. sz. alatt álló, átépített 
nyaralóépület). 

1945-ben Hajdú Imre a malom-bérletet 
felmondta, és a tótvázsonyi malomhoz ment 
főmolnárnak, így Németh Ignác maradt a 
malom bérlője 1947-ig, utána Tolnai János 
1951-ig, amikor is a malmot államosították. A 
Veszprém Megyei Malomipari Egyesülés 
1955-ig üzemeltette Stankovics Gyula, Tóth 
László majd Czilli Károly oda kihelyezett 
vezetőkkel. 1955-ben az Egyesülés átadta a 
malmot a helyi tanácsnak, amely csupán 
rövid ideig használta liszt őrlésére, később 
csak daráltak benne. 1965-ben a malom 
berendezéséről a malomipar lemondott, s a 
malom átkerült a Magyar Tenger termelő-
szövetkezethez. A tsz a gépek egy részét 
leszerelte, és csak egy darálót üzemeltetett 
Czilli molnárral. 

A malomból a Malomipari Egyesülés is 
szállított el gépeket, a többit a tsz szerelte le és 
a balatonfüredi MÉH-telepre vitte. A malom 
udvarában rendezték be a tsz gépjavító 
műhelyét. 

A rendszerváltás után a kiüresített 
malomépületet privatizálták; volt ott éjszakai 
diszkó, később vegyeskereskedés, de egyik 
sem hosszú ideig. Az épületet átalakították; a 
vakolattal együtt a nyugati oldaláról leverték a 
tengerszint feletti magasságát (120 m) mutató 
jelet, az épület eredeti bejáratát is 
átalakították. Az egykori molnárlakás is 
elhanyagolt állapotban látható, jelenleg 
lakatlanul áll. Így vesznek el épített értékeink. 
Napjainkban is magántulajdonban áll a 

malomépület, autószerelő műhely működik 
itt. 

Wöller István - Poór Ferenc 
 

*** 
 
 

Harangszó 
 
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 

 
Istentiszteleti rend vasár – és ünnepnap  
 

Evangélikus  8.30- kor 
Katolikus  10.30- kor (megváltozott!)  
Református  11- kor  
Az ettől való eltérés a templomokban kerül 
kihirdetésre. 
Az általános iskolában mindhárom felekezet 
tart hitoktatást. Októberben a katolikus 
templomban csütörtöki napokon du. 5-kor 
litánia. Október 21-én lesz a temetőben a 
Kálvária megáldása. 
 
Anyakönyvi hírek – gólyahír  
Mindig nagy örömmel írjuk meg, ha gyermek 
érkezik egy családba. Most egy kisleányról és 
három kislegényről adhatunk hírt, akiket nagy 
szeretettel köszöntünk!  
Bíró Gábor – Veszprém, 2016. július 1. – Bíró 
Gábor és Bíró Mónika gyermeke 
Kovács Martin András – Keszthely, 2016. 
augusztus 15.- Kovács András és Vidosa 
Gabriella kisfia  
Tóth Klaudia Maja – Veszprém, 2016. 
augusztus 29 – Tóth Krisztián és Tóthné Nagy 
Melinda kislánya 
Kók - Zatkalik Miron – Budapest, szeptember 
9. – Kók Tamás és Zatkalik Szilvia gyermeke. 
 
 
Felelős szerkesztő: T. Horváth Lajos Tel.: 06/20/262-
1608*Felelős kiadó: Lukács Ágnes jegyző*Kiadja: Zánka 
Önkormányzata*Szerkesztő bizottság címe: Zánka Faluház, 
8251 Zánka, Rákóczi u.32. Tel.: 87/468-482*Zánka 
Üdülőgazdák  Egyesülete 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 10. 
Tel.: 06-30-937-3172, e-mail: pista.basa@gmail.hu*Készült: 
650 példányban a zánkai Klepeisz Kft-ben. Felelős vezető: 
Klepeisz Zoltán Tel.: 06/70/424-0010,  
e-mail: zoltan@klepeisz.hu
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