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Filep Miklós polgármester avató beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégeink, kedves Zánkaiak!

Tisztelettel köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Külön nagy tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm Dr. Márfi Gyula érsek urat, Steinbach Józsefet, a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspökét, Szemerei János urat, a Nyugat (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, 
püspökét és Polgárdi Sándort, a Veszprémi Evangélikus Egyházkerület esperesét, településünk 
történelmi egyházainak képviselőit, Anda Györgyöt, Regdon Lászlót, a polgármestereket.

Nagy ünnep ez Zánkának, mint ahogy valamennyi településnek, ha épül, szépül, gyarapodik 
közössége. Az ünnep rendkívüliségét fokozza, hiszen egy olyan művészeti, történeti, hitélethez 
kapcsolódó, vallástörténetet megörökítő művészeti alkotást fognak Zánka történelmi egyházainak, a 
Dunántúlnak első számú egyházi vezetői megáldani, átadni, amely úgy gondolom nem mindennapos és 
önkormányzati megvalósításban talán még ennél is kevesebb ilyen alkalom adódik. Zánka az élet 
valamennyi területét átfogó tevékenysége mellett mindig gondot fordított szakrális emlékeinek 
felújítására, történelmének megőrzésére. Árpád kori templomunk felújítása, a millennium évében 
restaurált Hegyestű lábánál lévő Orbán kereszt, a 3 éve megépített mindenki keresztje, és temetőnk, 
ravatalozónk a hely szelleméhez, méltóságához illő gondozása, az egyházak lehetőségeink szerinti 
támogatása mind ezt jelentették.

Pár szót szólnék a tervezésről és az előkészítésről. Személyes élményem volt Salgótarjánban az ottani 
Kálvária lépcsőinek rendszeres végigjárása, amelyet akkoriban nagyapámmal sokszor megtettünk és 
ámulva, csodálkozva hallgattam a keresztút stációinak történetét. Zánka történelmi múltja is kötelezte a 
képviselőtestületet, hiszen Szent László korabeli templomunk, amely a XI. sz. végén épült, éppen Szent 
Istvánt választotta védőszentjéül. A 2 éve ünnepelt, bizonyítottan 850 éves Zánka (1164-es oklevél említi 
Zánkát először), amely dokumentumát Érsek Úr személyesen adta át településünknek, szintén 
kötelezettséget jelentett. Mindezek egyértelműen bizonyítják Zánka, és a magyarság európai, keresztény 
kultúrkörhöz való tartozását. Ezek megfelelő alapot biztosítottak arra, hogy a dicsőséges nemzeti múlt és 
a nemzeti tragédiák évszázadokat átívelő hullámzásában megmaradhattunk. S ez bizonyára így lesz 
minden kedvezőtlen törekvés és világpolitikai szándék ellenére. 1000-1100 évvel ezelőtt is révedezett 
némelyek tekintete Bizánc és Passau között, végül azt a keresztény kultúrát vállalták, amely 
megmaradásunkat biztosította. Ehhez az országos és európai többségi szándékhoz talán Zánka is hozzá 
tud járulni egy kis szelettel a mai nappal, a Keresztút mai áldásával, átadásával. 

A helyszín kiválasztásáról pár szót: meghívónkon szerepel Pál apostol tanítványától, Timotheustól 
származó idézet: „Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül.” A temetés, 
szeretteinktől való elválás mindig szomorú esemény. A Keresztút itt való elhelyezése, reményt, 
megnyugvást, biztatást ad az ide jövőknek. A megvalósulásról és kezdetekről szeretnék megemlékezni. A 
már említett személyes és egyéb, Zánka, az ország történelmét is meghatározó okok miatt, jó pár éve 
foglalkoztatott a gondolat, a Keresztút megvalósítása. Szerencsém volt ismerni Udvardi Erzsébet
festőművész asszonyt, Szekeres Károly zánkai Munkácsy- díjas keramikust. Mindkettőjükkel szóba került 
a Keresztút megvalósítása, de az élet másként hozta. Pár éve a ravatalozó melletti urnasor és mindenki 
keresztje építésekor megismerkedtem Gelencsér Ferenc kőfaragó mesterrel, akivel – mostanra, talán már 
mondhatom – barátság alakult ki, és amikor egyik beszélgetésünk alkalmával szóba került a Keresztút 
megvalósítása, Ő csak annyit mondott, rendben, álljunk neki. A munka elkezdődött. A munka fázisait 
végigkísértem és csak ámultam, hogy egy Tapolca- Diszelben lévő, szinte egy garázs méretű műhelyben, 
hogyan bontakozik ki a 14 stáció, Jézus, a latrok, a keresztek. A formába öntés, a gipsz levésése, 
csiszolása. Úgy gondolom, Gelencsér Ferenc Balaton-felvidék népi iparművességének maradandó 
alkotását hozta létre és idő kérdése a megfelelő besorolás, védettség. Ő szerényen csak monogramját 
véste az I. stáció hátfalába, igy az utókor GF monogram alapján is megőrzi az alkotót. Gelencsér Ferenc
sok maradandó köztéri szobrot alkotott, és Mester Úr nem véletlenül lett a Magyar Kultúra lovagja, amely 
kitüntetés címet többek között Andrásfalvy Bertalannal együtt vehetett át.

Köszönöm mindenkinek, aki tanácsaival, gondoskodásával segítette a Keresztút létrehozását. Külön 
köszönöm Sólyom Gyula falugondnoknak, aki az ev. gyülekezet gondnoka, aki napi munkájával sokat tett 
ezért. És természetesen Gelencsér Ferenc barátomnak, akit Zánka képviselőtestülete egyhangú döntése 
alapján, egyik legrangosabb kitüntetését, a Zánka Közösségért kitüntető címet adományozta.
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Nehéz év a szőlőtermesztésben …

Szüreti jelentés 2016. október 15.

Az elmúlt év – 2015 – nyarának időjárása kedvező volt a szőlő rügy differenciálódásának, mely azt 
jelentette, hogy a beérett vesszők abszolút és relatív termékenységi együtthatója magas értéket mutatott a 
téli átmetszéses rügyvizsgálatok során. Egyszerűen fogalmazva jó termés ígérkezett, az előző évinél 
magasabb terméshozammal kiváló minőséggel, ehhez igazítottuk a technológiai terveinket – metszés, 
tápanyag visszapótlás, a növényvédelemhez szükséges anyagbeszerzés, üzleti terv.

Ez évi első csapást a tavaszi fagy jelentette, amely a széljárásnak megfelelően károsította elsősorban a 
szerencsére egyre nagyobb arányú új ültetvényeket. A fagykár általában a mélyen fekvő területeken 
jelentős, mivel a hideg levegő nehezebb a meleg levegőnél, ezt sugárzott fagynak hívjuk, és a levegő 
keverésével, mozgatásával akár védekezhetünk is ellene, erre jó példákat láttam Kaliforniában, ahol a 
Napa völgyben levő ültetvényekbe nagy teljesítményű ventillátorokat helyeznek el, védekezve a tenger 
felől a völgybe húzódó hideg levegő ellen, annak keverésével. Ez okoz nálunk gyakrabban kárt, és szinte 
látni lehet a rétegvonalak – azonos magassági pontok összessége – mentén, hol van ebből a szempontból a 
biztonságos szőlőtermelés határa. Ez évben nem ez történt, hanem amerre a szél járt, lehetett az 
alacsonyan vagy magasan, ott károsodtak a szőlők a szállított fagy hatására.

A második csapást az erőteljes peronoszpóra – Plazmopara viticola – gomba fertőzése okozta, a 
gyakorlott növényvédelmi szakembereket is próbára téve. Az új ültetvények fiatal hajtásain lévő új 
leveleket szinte lehetetlen volt megvédeni, de az idősebb ültetvényekben is jelentős kárt okozott, annak 
ellenére, hogy a szokásos vegyszer felhasználás akár többszöröse történt, a sokkal gyakrabban történő 
védekezésekkel. A szőlőtermesztés költségeinek ugrásszerű növekedése ellenére sem sikerült a tökéletes 
védelem magvalósítása, aki kellően nem figyelt oda, ott a kár akár jelentős is lehetett, melyet a szüretnél 
könyvelt el.

A harmadik csapás nagyon váratlanul ért bennünket 2016. július.13-án egy hatalmas jégeső
formájában. A mi szűkebb térségünkben, a Nivegy-völgyben a tőkék nyugati felét megverve okozott 20-
30%-os kárt, míg Balatonfüred térségében ez 150 százalékos volt, mely azt jelenti, hogy a hajtások 
jelentős sérülése miatt a következő két év termésmennyiségére is kihat. A kárt követő napokban kértem a 
badacsonyi szőlészeti és borászati kutatóintézet szakmai segítségét a károk felmérésében és az 
alkalmazásra kerülő technológiai javaslatok kidolgozására, melyet megtettek és erről tájékoztattam az 
érintetteteket, egyben támogatásért fordultam az FM miniszterhelyetteséhez, akivel személyesen is 
találkoztam. Dr. Gál Péter FM helyettes államtitkár ezekben a napokban vett részt Zánkán, a Fészek 
étteremben a bor eredetvédelmével kapcsolatos Balaton Borrégiós tanácskozáson, így közvetlenül a 
helyszínen tudtuk tájékoztatni a helyzet súlyosságáról.

A negyedik csapás során soha nem látott lisztharmatfertőzés lepte meg a szőlőültetvényeinket, 
mely során a károsodás mértékétől függően a szőlőbogyók lemaradtak a fejlődésben, kirepedtek és a 
préselésnél alig tartalmaztak levet, így jelentősen csökkentve a lé nyeredéket. A szőlészek, de főleg a 
borászok tudják, hogy a szőlőfeldolgozás során főleg a lére megy a „játék”, bocsánat a szakmaiatlan 
kifejezésért.

Az ötödik csapás a seregélyek jelentős kártétele szeptemberben és október elején szerencsére 
elmaradt, de sajnos az őzek, vaddisznók, szarvasok fogyasztása megnövekedett, a növekvő 
védekezések – kerítés, vadriasztó, villanypásztor, puskás ember – ellenére, nekik sem volt „savanyú” a 
szőlő.

Az időjárás ebben az évben kedvezett a szüretnek – jó idő volt eddig – a gazdák féltek egy esős 
időszaktól ezért a sérült bogyók rothadásától félve, kicsit előbbre hozták/hoztuk a termés betakarítást.

A boraink ebben az évben kicsit gerincesebbek, savasabbak – de jól áll nekik – reméljük a szép 
környékünkön – egyesek Kis-Toszkánának is hívják – termettek elnyerik a fogyasztóink tetszését és nem 
lesz hatodik csapás, hanem csak szakmai siker, pozitív üzleti eredménnyel.

Javaslom, hogy a szőlőtermesztést még az is tekintse komoly szakmának, aki ezt nem tette eddig, mert az
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idei év bebizonyította, hogy nemcsak szőlősgazdának, de szőlésznek kell lenni ahhoz, hogy valaki pozitív 
eredménnyel zárja az évet. Ezúton is gratulálok azoknak a szakmai kollegáimnak akik sikerrel zárták az 
idei szüretet.

A hegyközségek ez év december 8-án ünneplik a 20 éves megalakulásuk évfordulóját, ünnepi 
Hegyközségi Nemzeti Tanácsának tanácsülése alkalmával. A jövő év sok változást hoz a gazdák számára 
–1000 hl alatti termelőknél - egyszerűbb adminisztráció, ügyfélkapun történő ügyintézés, remélhetőleg 
országos szinten 650 ha mértékig, bár változott formában, de az új telepítések támogatása.

A fő fajtánk elnevezése tekintetében egyesek új gondolatokat vetnek fel, hogy legyen a neve: Oris, 
Nemes, ….., magam részéről maradnék a régi névnél - Olasz rizling külön írva helyett – kisebb 
módosítással – Olaszrizling egybe írva.

A jelentés megírásához zánkai Olaszrizlinget fogyasztottam…

Varga Zoltán
okl. kertészmérnök, vállalatgazdasági szakmérnök, 

Szentantalfai Hegyközség elnöke, Balatonfüred-Csopak borvidék elnöke

***

Önkormányzati hírek

Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária

Zánka Község Önkormányzatának
2016. szeptember 26. napján megtartott 

nyilvános üléséről

- Fábián Mónika rendőr őrnagy tájékoztatta a 
testületet a határvadász pályázat feltételeiről.

- A képviselőtestület határozott arról, hogy 104 
m3 tűzifát igényel szociális célra.

- Zánka Község Önkormányzata támogatási
kérelmet nyújt be a Zánkai Közös Önkormányzati 
Hivatalban a közigazgatás adminisztratív 
terheinek csökkentését célzó, utófinanszírozású 
projekt megvalósítására. A pályázat keretében 
benyújtandó támogatási igény: 6.000.000.-Ft 
vissza nem térítendő támogatás.

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett 
és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 
pályázati fordulójához.

- Miután a 7 település képviselőtestülete 
kiválasztotta Dr. Oláh Kálmánt a háziorvosi 
teendők ellátására, a képviselőtestület elfogadta a 
feladatellátási szerződéstervezetet és fel-
hatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete megvitatta a Via Futura Mérnökiroda
által a Zánka, Petőfi u. – Fő u. – Rákóczi u. 
csomópont forgalombiztonsági szabályozására 
készített munkaközi tervezeteket. Felkérték a 
tervezőt, hogy a terület kétirányú forgalmának 
megtartásával készítse el a helyszín forgalom-
szabályozására vonatozó tanulmánytervet.

- A testület megvitatta a Via Futura Mérnökiroda
által a Zánka, Rákóczi utca járda (Iskola u. –
Dózsa Gy. u. között) engedélyezési tervének
elkészítésére adott 1.100.000.-Ft+ÁFA összegű, 
60 napos határidejű tervezési ajánlatot és 
elfogadta. Szükségesnek tartja a készítendő 
tervben a meglévő kertészeti tanulmányterv 
tartalmi figyelembe vételét és a terv kiviteli terv 
szintű kidolgozását.

- Határozatot hoztak az orvosi szolgálati lakás 
felújításáról, melyhez kérik a társközségek 
támogatását.

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Bálint-hegyi és a Várhegyi külterületi 
utak javítása érdekében úgy dönt, hogy a 
Tapolcán térítésmentesen átvehető zúzalék 
szállítását helyi vállalkozóktól megrendeli és 
felkéri az Erdőbirtokossági Társulatot annak 
eldolgozására.
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- Döntött a testület arról, hogy Zánka település 
digitális földhivatali alaptérképét és digitális 
szintvonalállomány ábrázolását tartalmazó térké-
pét a településrendezési eszközök módosításához, 
valamint a községházán történő elhelyezése 
alapjául megrendeli.

Zánka Község Önkormányzatának
2016. október 20. napján megtartott 

nyilvános üléséről

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Zánka, Iskola utca járdaépítés, 
zöldterület rendezése, parkosítása tárgyú, a Kbt. 
115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott köz-
beszerzési eljárásban megállapítja, hogy -
érvényes ajánlatott nyújtott be:
a Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) 

- A testület az alábbi ajánlatokat elfogadta.
1. részfeladat: Iskola utca burkolat-felújítási 

munkái
Via Vomito Kft. Nettó ajánlati ár 17.765.435,- Ft.
2. részfeladat: Iskola utca járdaépítés 
Via Vomito Kft. Nettó ajánlati ár 15.375.060,-Ft.
3 részfeladat: Iskola utca járdaépítés nem 

önkormányzati területen
Via Vomito Kft. Nettó ajánlati ár (5%-os 

tartalékkerettel együtt) 617.610,- Ft.
4. részfeladat: Iskola utca önkormányzati 

parkoló építése
Via Vomito Kft. Nettó ajánlati ár (5%-os 

tartalékkerettel együtt) 3.226.377,- Ft.
5. részfeladat: Iskola utca zöldterület rendezése
Via Vomito Kft. Nettó ajánlati ár (5%-os 

tartalékkerettel együtt) 4.991.023,- Ft.

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta és elfogadta a Völgyzugoly 
Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. (2083 
Solymár, Bimbó u. 20. képviseli: Ferik Tünde 
ügyvezető) Zánka község településrendezési esz-
közeinek felülvizsgálatára vonatkozóan érkezett 
tervezési ajánlatát 5.200.000,-Ft + ÁFA, valamint 
a településfejlesztési koncepcióra vonatkozó aján-
latát, 500.000,-Ft + ÁFA összegben. Felkérte az 
Ügyrendi Bizottságot, hogy a településrendezési 
szerződéstervezet kidolgozásához tegyen 
javaslatot a képviselő-testület részére az érdekelt
költségviselők hozzájárulásának mértékére.

- Meghatározta a testület a közmeghallgatás
időpontját: 2016. november 25. péntek, 17,00 óra.

Zánka Község Önkormányzatának
2016. november 4. napján megtartott 

nyilvános üléséről

- Az ülésen a képviselőtestület belterületi közutak 
felújításáról tanácskozott. Mivel a pályázati 
eredmény még nem lett közzétéve, a döntést 
későbbre halasztották.

***

Intézményeink életéből

Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
Az októberi hónap még sok lehetőséget 

tartogatott a gyerekekkel a szabadban töltött 
játékra, levélgyűjtögetésre, barkácsolásra. Ked-
venc időtöltéseink közé tartozott az őszi 
levelekkel való számtalan játéklehetőség, préselés, 
állatoknak búvóhely készítés. 

Az őszi szünet után meghívást kaptunk Filep 
Julcsitól, aki a helyi könyvtár világába adott a 
gyerekeknek betekintést. Nagyszerű élménynek és 
nagyon hasznosnak bizonyult a könyvtár 
birodalmának megismerése, ezúton is köszönettel 
tartozunk a lehetőségért. 

November 10-én színházi előadást nézhettünk 
meg, amely az idei tanév első bérletes előadása 
volt a szegedi mini színház előadásában Csizmás 
Kandúr címmel. 

Ezekben a napokban már javában tartottak az 
előkészületek a Márton napi felvonulásra. Nap 
mint nap hallatszott az óvodából a Laternenmond 
és a libás játékos dalok sokasága.  Készültek a 
lámpások, színezők, kislibák. A Márton napi 
időszak még úgy is kellemes emlék marad 
számunkra, hogy azon a napon a felvonulás a 
rossz idő miatt elmaradt. 

November 16-án újabb meghívást kaptunk a 
Faluházba. Egy környezetvédelmi előadás
keretében ismét egy nagyszerű interaktív előadás 
részeseivé válhattunk. Az igazán bátor gyerekek 
nemcsak a szemükkel nézhették, hanem a saját 
kezükkel is megérinthették a különböző 
különleges állatokat, bogarakat.
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Olyan gyorsan eltelt a november, hogy már 
csak azt vettük észre, a Mikulás kopogtat ajtón. 
Arra kért, hogy látogassuk meg a Faluházban ahol 
december 5-én a falu apraját várta piros zsákjával. 
Onnan osztotta ki ajándékait bölcsődéseknek, 
óvodásoknak és a szép számban megjelent leendő 
óvodásoknak is.

A karácsonyi készülődés egy nagyon 
hangulatos adventi játszóházzal folytatódott 
december 14-én. A mézeskalács díszítés mellett a 
gyerekek a szülőkkel együtt különböző techni-
kával készíthettek apró karácsonyi díszeket, 
meglepetés ajándékokat. A Szülői munkaközösség 
munkáját a rendezvény szervezésében és lebonyo-
lításában ezúton is szeretnénk megköszönni. 

A karácsony méltó megünnepléséhez 
óvodásaink lelkesen készülnek egy Pásztor-
játékkal, amelyet december 17-én a Faluházban, 
majd az ovikarácsonyon is szeretnének eljátszani. 
Az ünnepi megemlékezések után remélhetőleg az 
angyalkák a karácsonyfa alá raknak olyan 
ajándékokat, amit örömmel és boldogan fogadnak 
majd a gyerekek. 

Az óvoda minden dolgozója nevében 
szeretettel kívánok minden olvasónak békés 
Karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag boldog Új évet kívánok:

Simonné Mohos Éva

***

Iskola
Október 21-én emlékeztünk meg az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról 
a Faluházban. Filep Miklós polgármester úr 
ünnepi beszéde után a Magyar Tenger Népdalkör 
szívhez szóló dalcsokra hangolt rá minket nemzeti 
múltunk egyik legjelentősebb eseményére. Ezután 
felső tagozatos diákjaink verses- zenés- táncos 
műsora következett, korabeli dokumentumfilm-
részletekkel. A díszlet megvalósításában Török 
Péterné Marika segítségét köszönik a szervezők: 
Csékei Marianna és Stumpfné Vass Violetta.

- Bősz Imre tanár úr október 24-25-én látogatott el 
hozzánk kőzetkiállításával. A sok tanuló fantá-
ziáját megmozgató, előadással kísért bemutató 
mindig sikert arat, hiszen apróbb ajándék 
tárgyakat, színes ásványokat is hazavihetnek 
emlékül a diákok. Ezúttal Imre bácsi 2 db bőr 
focilabdát is ajándékozott az iskolának.

- 2016. október 25-én Tentz Miklós néme
nemzetiségi szaktanácsadó tett látogatást 
iskolánkban. Német nyelvszakos kollégáink 
tájékoztatást adtak az iskolánkban folyó német 
nemzetiségi nyelvoktatás pozitív és negatív 
tapasztalatairól, nehézségekről és eredményekről. 
Hasznos tanácsokat kaptak a szaktanácsadótól 
módszertani kérdésekről, továbbképzési lehe-
tőségekről, a tankönyv választásról, a tankönyv-
rendelési jogszabályokról, rendeletekről. A 
tapasztalatcsere jó hangulatban zajlott, mindkét 
oldal számára hasznosnak bizonyult.

- A balatonfüredi Lóczy Gimnázium Öveges 
Laborjába október 27-én látogattak el 7. és 8. 
osztályos tanulóink. Loch Ildikó 1-1 fizika, míg 
Sánta Lajos 1-1 kémia órát tartott a 
kísérletezésekre és demonstrációkra alkalmas, jól 
felszerelt teremben.

- 2016. november 11-én, pénteken nemzetiségi
napot tartottunk iskolánkban a Zánkai Német 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával, 
amelynek témája a Márton nap volt. A tanulók 
nagyon sok programon vehettek részt: 
sorversenyek, vetélkedők, rejtvények, udvari 
játékok, daltanulás, filmvetítés, kézműves 
foglalkozás és még sok meglepetés várta őket.

Megnyitottuk Márton ajándékboltját is, hiszen 
ezen a napon a segítségnyújtás is - mint ahogy ezt 
Márton is tette-, fontos szerepet játszik. A 
gyerekek egy-egy tárgyat (játék, kis ékszer, 
iskolaszer, könyv, stb.), ajándékként hoztak a 
boltba, amelyekért libankót kaptak. A pénzt 
beválthatták, levásárolhatták, így egy tárggyal 
gazdagabban térhettek haza, miközben másoknak 
örömet is okoztak.

A kézműves foglalkozások(több mint 13 hely-
szín!) után a negyedik osztályosok előadása  
valamint sütemény, libazsíros kenyér és meleg 
tea várta a gyerekeket az iskola aulájában! A 
felvonulás sajnos ebben az évben a rossz idő miatt 
elmaradt. 

Szeretnénk köszönetet mondani a szülői 
munkaközösség tagjainak, az egyház képvise-
lőinek és az iskola személyzetének az egész napos 
program zökkenőmentes lebonyolításában nyújtott 
segítségért.
(Külön köszönjük a témanap megszervezését
Siposné Bányai Ildikónak, Kruczler Ágnesnek!)
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A megyei diákparlamentről

2016. november 16-án Veszprémben a Jendrassik-
Venesz középiskolában tartották a Veszprém 
megyei Diákönkormányzati ülést. Általános és 
középiskolai tanulók is részt vettek a gyűlésen. Itt 
mindenki az iskoláját képviseli: elmondhatjuk azt, 
hogy milyen változásokat szeretnénk iskolánkban, 
milyen gondjaink vannak, amik akadályozzák a 
megfelelő tanulást. Sokan felszólaltak, diáktársaik 
és tanáraik érdekeit képviselve és mindannyian 
ugyanazokat a nehézségeket mondták el.
- Sok az óraszám.
- A magas óraszámok mellett olyan nagy mértékű 
a tananyag, hogy sokszor az adott tanév alatt nem 
tudják befejezni a tankönyvek anyagát.
- A kémia szertárban, technika szertárban anyag-
hiányhiány van az iskolában. 
- Sok helyütt a tantermek, az iskolaépület is javí-
tásra szorul. 
- A tananyag mellett nem marad idő a szak-
körökre, egyéb iskolán kívüli foglalkozásokra.
Mindezzel én is egyetértek, néhány probléma 
nálunk is felmerül. Bár úgy gondolom, mi 
szerencsés helyzetben vagyunk, mert szép 
iskolaépületünk van és tanáraink mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy minél több 
mindent megtanuljunk érdekes feladatok, néha az 
anyaghoz kapcsolódó játékok segítségével.

Pál Kata, 8. osztály
DÖK-titkár

- November 16-án a 7. és 8. osztályos tanulók 
Csékei Mariannával és Kereszturi Lászlóval a 
Szakmák Világnapja alkalmával Nagyvá-
zsonyban az Ipari Kamara által támogatott 
interaktív rendezvényen ismerkedhettek meg a 
szakmákkal és próbálhatták ki a különböző 
foglalkozások szépségeit, érdekességeit. 

- November 18-án, pénteken tartottuk az iskolában 
a magyar nyelv napját. A rendhagyó, lélekemelő, 
ugyanakkor játékos műsor befejezéseként a 
bozzays diákok és dolgozók kedvenc magyar 
szavai is kikerültek a faliújságunkra. A nyelv-
szerettető varázslatot Csékei Marianna, Stumpfné 
Vass Violetta, Siposné Bányai Ildikó és Pálffyné 
Szabó Ida, a technikai segítséget Sánta Lajos
biztosította. Köszönjük a közreműködést Szabó 
Rebeka, Pálfalvy Klaudia, Végh Emese és 
Németh Virág 8. osztályos tanulóinknak.

- November 23-án a 7. osztályosok 
osztályfőnökükkel, Csékei Mariannával a 
Halom-hegyi kilátóhoz és az óbudavári 
mosókúthoz kirándultak. Kedves túravezetőnk 
György Péter, a zánkai Honismereti Kör vezetője 
volt. Ezúton is köszönjük segítségét Neki és a 
közreműködőknek: Antal Bernadettnek, Cseh 
Ferencnek és Szlotta Istvánnak.
- Sikeresen teljesítették a Honismereti verseny 1. 
fordulóját Barátossy Botond, Fenyő Levente,
Stumpf Enikő, Bakonyi Jázmin, Borbély Fanni,
Szász Virág Napsugár, Antal Lili, Steierlein 
Luca, Vörös Noémi.
- Az Arany János magyarverseny 2. fordulójába 
jutott tanulóink: Stumpf Attila 4.o., Sibak Vivien
Szamóca és Simon Zsófia 5. o., Borbély Balázs
6.o., Pádár Ákos 6.o., Tóth Dalma 6.o., Steierlein 
Luca 7.o., Koncz Ábel 7.o., Antal Lili 7.o., 
Molnár Boglárka 7.o., Cseh András 7.o, Pá Kata
és Pusztai Dávid 8.o.

- December 19-én 36 tanulónk Csékei Marianna
és Stumpfné Vass Violetta kísérő tanárokkal a 
Veszprémi Petőfi Színházban Karinthy Frigyes 
Így írtok ti című művének színpadi változatát 
tekintették meg. 

Fiatalkori függőségek prevenciója

Tisztelt Iskolavezetés,
Tóth Dániel vagyok pszichológus. Azért írok 
önöknek mert szeretnék a figyelmükbe ajánlani 
egy most induló oldalt:
http://hogyanmondjamelneked.blog.hu/2016/12/06
/a_fiam_bezarkozik_aszamitogeppel_olvasoi_level
Itt a hasznos cikkek mellett, (tesztek, tippek, 
tanácsok) szülők és tanárok közvetlenül feltehetik 
a gyerekeket-diákokat érintő és őket foglalkoztató 
kérdéseiket, például:

- Mennyit gépezhet egy tizenéves?
- Mit tehet a tanár-szülő hogy a gyerek ne 

legyen Internet függő?
- Hogyan lehet kivédeni a videojátékok 

káros hatásait?
- Hogy kezeljük az okostelefont az 

iskolában/otthon?
- Vagy akár olyan témákban mint drogok, 
szerencsejáték, sexting, trollkodás, vagy bármi 
ami a mai fiataloknál felmerül. 

A kérdésekre igyekszünk pár napon belül írásban, 
vagy videóban válaszolni ahogy csak kapa-
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A megyei diákparlamentről
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DÖK-titkár
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citásunkból kitelik, mindez persze teljesen 
ingyenes.
Üdvözlettel, Tóth Dániel
Virtuál pszichológus
http://nextgenpsyche.eu/iskolaknak
Amennyiben szeretne leiratkozni levelünkről, 
kattintson ide.

***

A Francia Akadémia a Jézuskának

SZEMÉLYESEN
Vass Virág jegyzete

… Sajnos nincs tudományos konszenzus a 
kütyüfüggőség kognitív, pszichológiai és 
kulturális kockázatairól, nem szoktak karácsony
előtt statisztikákat közölni arról, hogy pontosan 
hány órát rabolnak el a mozgástól, a társaktól, a
hallható, tapintható, színes, szagos világtól a 
táblagépek. A kör e-mailek, a snapchat, a 
közösségi oldalak reakcióideje, az azonnali
válaszadási és kiszelepelési kényszer hagy-e időt a 
csendre és az elmélyülésre? A Francia Tudo-
mányos Akadémia azonban ötven szakember 
véleményét összegezve, Európában először, 
határozott felhívást intézett a szülőkhöz: hatéves 
kor alatt egyáltalán nem javasolja a kütyüket, és 
a kamaszok esetében is időkorláthoz kötné a 
kirándulást az online térbe. A barátnőm tanács-
talan, a lánya a Jézuskától netbookot kért. Hogy 
regényeket olvasson. Cili még emlékszik rá, 
amikor Vera nagyi betűtésztából rakta ki neki a 
nevét. A lánya két perc alatt letölti a Háború és 
békét. Nincs az a buta telefon, amely a két világot 
összekötné… (Nők Lapja 2016/49 december 7.)

***
Alsó tagozat hírei

„Ember, ember december, hideg, morcos 
medve…” dúdolják nap-, mint nap a gyerekek, és 
csak csodálkoznak, hogy mennyi minden történt 
velük az elmúlt 1-2 hónapban, hogy elrepült ez az 
idő. Bizony van min ámuldozni…

Október utolsó hetében, osztályonként a 
Gyógynövény-völgyben töltöttünk el egy-egy 
környezetismeret órát, ahol a gyógynövényekkel 
kapcsolatosan bővítették a gyerekek ismereteiket, 

készítettek jegyzeteket, s ezt követően plakátokat, 
rajzokat. 

Kistanító néni járt a 2. osztályban az őszi 
szünet előtt. Máté Veronika 15 órát hospitált, és 
ismerkedett a pedagógus pályával.  

A várva várt őszi szünetben remélhetően 
mindenki kipihente magát, s újult erővel vetette 
bele magát a tanulásba. 

Erre szükség is volt, bár a sok-sok munka 
mellett pihenésre, kikapcsolódásra, szórakozásra 
is jutott idő, mert novemberben egy alkalommal a 
Faluházban nézhettünk meg egy színházi 
előadást, majd a hónap közepén, egy nagyon 
érdekes, interaktív környezetismeret órán 
vehettünk rész a könyvtár szervezésében 
(köszönet érte Filepné Julcsinak), amely a 
rovarok izgalmas világáról szólt.

November 11-én Márton-nap volt isko-
lánkban. Az egész napos izgalmas, változatos, 
érdekes programsorban mindenki megtalálta a 
számára legkedvesebbet. Köszönjük Kruczler 
Áginak, és Siposné Ildinek a szervezést. 

November közepén iskolai- (ahol a 2. 
osztályosok voltak a „nyitókép”, majd Ildikó 
nénitől, Ida nénitől, Mariann nénitől, és Viol 
nénitől sok érdekes idézetet, szövegrészt, 
ismertetőt hallhattunk anyanyelvünk szép-
ségeiről), s ezt követően osztálykeretben, a tanító 
nénik vezetésével izgalmas rejtvényekkel 
ünnepeltük meg a magyar nyelv napját.

Megkezdődtek a komoly felkészülések a
különböző tantárgyi versenyekre is. A tanító 
nénik kiválasztották, nevezték a különböző 
tantárgyakban induló gyerekeket, és már hétről-
hétre szorgosan gyakorolnak.

November végén a 4. osztályosok közül 
néhány kisdiák Dobosné Panni nénivel részt 
vehetett a Gázló Egyesület támogatásával egy 
izgalmas jutalom kiránduláson.

A DADA program keretén belül Szekeres 
Kornél rendőr őrnagy úr meglátogatta a 3. és 4. 
osztályt, és előadást tartott nekik a tél, és a 
közelgő ünnepek esetleges veszélyeiről.

A hónap végén nyílt napokat tartottunk 
iskolánkban. A kis, és nagy alsósok is 
megmutatták mit tanultak az elmúlt időszakban, 
milyen ügyesen írnak, olvasnak, számolnak már. 
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Boldogan, és jogosan büszkélkedtek szüleiknek, 
nagyszüleiknek tudományukról!

December 6-án természetesen a Bozzayba is 
megjött a Mikulás. Előző nap a Faluházban 
nézhettünk meg egy ajándék előadást. Köszönjük 
szépen a programot a szervezőknek!

Advent van, az elmélyülés, a várakozás ideje. 
Igyekszünk mi is meghitté, gyertya és 
mézeskalács illatúvá tenni ezt az időszakot. Osz-
tályonként bontogatjuk az adventi naptár zsákocs-
káit, dobozkáit, sok zenét hallgatunk, énekelünk, 
rajzolunk, készülődünk. Várjuk a karácsonyt, a 
szünetet, a családdal tölthető napokat. Ehhez 
kívánunk mi tanító nénik mindenkinek erőt, 
egészséget, sok örömet!

Balázsné Pintér Rita 

Köszönet a segítőinknek
- Köszönet a szülőknek! Köztudott, hogy iskolánk
eredményességét nagyban a jó szülő- pedagógus 
kapcsolatnak köszönheti. A Szülői Mun-
kaközösség sokoldalú munkájával, az 
alapítványunk anyagilag is támogatja az iskolát
November 29-én Gaál Tiborné, Zsuzsa SZM-
elnök irányításával jó hangulatú Katalin-bálon 
vehettünk részt, november 29-től december 1-ig 
nyílt napokat rendeztünk, ahol a tanulók 
megmutathatták szüleiknek tudásukat és alkalom 
nyílt a kötetlen beszélgetésekre is. Gaál Péter 
ingyenesen felajánlotta a bitumenes pálya új 
kosárlabda palánkjainak elkészítését és 
felszerelését. Az osztályok programjaiban is az 
aktívabb szülők nagy segítségünkre vannak.   

- A tankerületünk jó hozzáállásának köszön-
hetően 1 millió Ft értékben felszerelésre kerültek 
a tantermi ablakokra a sötétítő és hővédő rolók, a 
gázkazánjaink javítását a Remeha szakszervíz 
szakemberei végezték el, s Rózsás Dani befejezte 
belső nyílászáróink felújítását, festését is. Isko-
lánk még a tekintetben is felkészült a télre, hogy a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park ajándékaként két 
zsák madáreleség is rendelkezésünkre áll.

- Iskolánk is részt vett az Európai Hulladék-
csökkentési Hét rendezvényén november 21-én. A 
Gázló Egyesület támogatásával ingyenes autó-
buszos kiránduláson vehetett részt 46 tanulónk 4 
kísérővel: Horváth Lajos, Tóthné Bőczi Ildikó, 
Dobosné Varró Anna, Molnár Katalin. Első állo-
másunk a badacsonylábdihegyi Ökoturisztikai 

Látogatóközpont volt, ahol előadást hallhattunk a 
Badacsony-hegyről és a Balatonról. Második 
megállónk a gyenesdiási Természet Háza volt, 
ahol először megismerkedtünk a látogatóközpont 
interaktív játékaival, ismeretterjesztő tárlóival. 
Ezután csoportonként egy feladatlap kitöltésével, 
ötletes feladatok megoldásával vettünk részt az 
Európai Hulladékcsökkentési Héten. Míg 
munkánkat kijavították, addig megtekintettük a 
Festetics Imre Állatpark ősi magyar állat fajtáit és 
őshonos nagyvadjainkat. Tanulságos volt 
testközelből látni ezeket a különleges állatokat. A 
Természet Házában kiértékelték munkánkat, 
dicséretet érdemeltünk.
Ezúton is köszönjük a Gázló Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesületnek az ingyenes busz 
biztosítását, valamint a két látogatóközpontnak, 
hogy díjmentesen részt vehettünk programjukon.

Ökoiskola lettünk!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatot 
hirdetett azon oktatási intézmények számára, 
amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és a 
mindennapi gyakorlatukban foglalkoznak a 
környezettudatossággal, a fenntarthatóságra 
neveléssel, a környezeti- és egészségneveléssel. 
Iskolánk is beadta pályázatát Molnár Katalin 
koordinálásával. Az emberi Erőforrások 
Minisztériuma által felkért Értékelő Bizottság 
javaslatára, Sipos Imre köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár úr által hozott döntés 
értelmében iskolánk 2017. január 1. – 2019. 
december 31. közötti időszakra elnyerte az 
Ökoiskola címet.

Erdészek jártak az iskolában

December 9-én délelőtt két vendég érkezett az 
iskolába, méghozzá két erdész, Simon György és 
Takács Pál, akik településük polgármesterei is. 
Ők tagjai a Gázló Egyesületnek (5 tanárunk is) és 
még dolgoznak az erdei iskolákban is. Hoztak 
szarvas agancsokat és fenyőféléknek az ágait és 
beszéltek arról, hogy az erdei iskolák mire jók. Az
erdei iskoláknak az a lényege, hogy a gyerekek 
megismerkedjenek a természeti kincsekkel.

Miután beszéltek, ezekről a dolgokról és az 
itteni állatokról, kezdődött a vetélkedő. Előre 
megszervezett csapatok voltak és mindenki

HírmondóZÁNKAI



10 26. évfolyam 6-7. szám

Boldogan, és jogosan büszkélkedtek szüleiknek, 
nagyszüleiknek tudományukról!

December 6-án természetesen a Bozzayba is 
megjött a Mikulás. Előző nap a Faluházban 
nézhettünk meg egy ajándék előadást. Köszönjük 
szépen a programot a szervezőknek!

Advent van, az elmélyülés, a várakozás ideje. 
Igyekszünk mi is meghitté, gyertya és 
mézeskalács illatúvá tenni ezt az időszakot. Osz-
tályonként bontogatjuk az adventi naptár zsákocs-
káit, dobozkáit, sok zenét hallgatunk, énekelünk, 
rajzolunk, készülődünk. Várjuk a karácsonyt, a 
szünetet, a családdal tölthető napokat. Ehhez 
kívánunk mi tanító nénik mindenkinek erőt, 
egészséget, sok örömet!

Balázsné Pintér Rita 

Köszönet a segítőinknek
- Köszönet a szülőknek! Köztudott, hogy iskolánk
eredményességét nagyban a jó szülő- pedagógus 
kapcsolatnak köszönheti. A Szülői Mun-
kaközösség sokoldalú munkájával, az 
alapítványunk anyagilag is támogatja az iskolát
November 29-én Gaál Tiborné, Zsuzsa SZM-
elnök irányításával jó hangulatú Katalin-bálon 
vehettünk részt, november 29-től december 1-ig 
nyílt napokat rendeztünk, ahol a tanulók 
megmutathatták szüleiknek tudásukat és alkalom 
nyílt a kötetlen beszélgetésekre is. Gaál Péter 
ingyenesen felajánlotta a bitumenes pálya új 
kosárlabda palánkjainak elkészítését és 
felszerelését. Az osztályok programjaiban is az 
aktívabb szülők nagy segítségünkre vannak.   

- A tankerületünk jó hozzáállásának köszön-
hetően 1 millió Ft értékben felszerelésre kerültek 
a tantermi ablakokra a sötétítő és hővédő rolók, a 
gázkazánjaink javítását a Remeha szakszervíz 
szakemberei végezték el, s Rózsás Dani befejezte 
belső nyílászáróink felújítását, festését is. Isko-
lánk még a tekintetben is felkészült a télre, hogy a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park ajándékaként két 
zsák madáreleség is rendelkezésünkre áll.

- Iskolánk is részt vett az Európai Hulladék-
csökkentési Hét rendezvényén november 21-én. A 
Gázló Egyesület támogatásával ingyenes autó-
buszos kiránduláson vehetett részt 46 tanulónk 4 
kísérővel: Horváth Lajos, Tóthné Bőczi Ildikó, 
Dobosné Varró Anna, Molnár Katalin. Első állo-
másunk a badacsonylábdihegyi Ökoturisztikai 

Látogatóközpont volt, ahol előadást hallhattunk a 
Badacsony-hegyről és a Balatonról. Második 
megállónk a gyenesdiási Természet Háza volt, 
ahol először megismerkedtünk a látogatóközpont 
interaktív játékaival, ismeretterjesztő tárlóival. 
Ezután csoportonként egy feladatlap kitöltésével, 
ötletes feladatok megoldásával vettünk részt az 
Európai Hulladékcsökkentési Héten. Míg 
munkánkat kijavították, addig megtekintettük a 
Festetics Imre Állatpark ősi magyar állat fajtáit és 
őshonos nagyvadjainkat. Tanulságos volt 
testközelből látni ezeket a különleges állatokat. A 
Természet Házában kiértékelték munkánkat, 
dicséretet érdemeltünk.
Ezúton is köszönjük a Gázló Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesületnek az ingyenes busz 
biztosítását, valamint a két látogatóközpontnak, 
hogy díjmentesen részt vehettünk programjukon.

Ökoiskola lettünk!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatot 
hirdetett azon oktatási intézmények számára, 
amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és a 
mindennapi gyakorlatukban foglalkoznak a 
környezettudatossággal, a fenntarthatóságra 
neveléssel, a környezeti- és egészségneveléssel. 
Iskolánk is beadta pályázatát Molnár Katalin 
koordinálásával. Az emberi Erőforrások 
Minisztériuma által felkért Értékelő Bizottság 
javaslatára, Sipos Imre köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár úr által hozott döntés 
értelmében iskolánk 2017. január 1. – 2019. 
december 31. közötti időszakra elnyerte az 
Ökoiskola címet.

Erdészek jártak az iskolában

December 9-én délelőtt két vendég érkezett az 
iskolába, méghozzá két erdész, Simon György és 
Takács Pál, akik településük polgármesterei is. 
Ők tagjai a Gázló Egyesületnek (5 tanárunk is) és 
még dolgoznak az erdei iskolákban is. Hoztak 
szarvas agancsokat és fenyőféléknek az ágait és 
beszéltek arról, hogy az erdei iskolák mire jók. Az
erdei iskoláknak az a lényege, hogy a gyerekek 
megismerkedjenek a természeti kincsekkel.

Miután beszéltek, ezekről a dolgokról és az 
itteni állatokról, kezdődött a vetélkedő. Előre 
megszervezett csapatok voltak és mindenki

HírmondóZÁNKAI

Fotó: Simonné Mohos Éva

2016 Z.Hírm.6.sz.középső ív.indd   2 2016.12.08.   20:09:35



Fotó: T. Horváth Lajos

2016 Z.Hírm.6.sz.középső ív.indd   1 2016.12.08.   20:09:15



Fotó: T. Horváth Lajos

2016 Z.Hírm.6.sz.középső ív.indd   1 2016.12.08.   20:09:15



Fotó: Simonné Mohos Éva

2016 Z.Hírm.6.sz.középső ív.indd   2 2016.12.08.   20:09:35



26. évfolyam 6-7. szám 15

választhatott csapatnevet. 8 csapat volt és 3 
állomás, ebből kettőn két feladat volt és némelyik 
állomáson várakozni kellett. Főleg felismerős 
feladatok voltak, például fel kellett ismerni a 
szarvas agancsát, állatok trófeáit és fenyők ágait.

Említették, hogy egy kirándulást terveznek az 
iskolának, amin a gyerekeknek új élményekben és 
új tudásban lehet részük. Személyes véleményem 
szerint tanultam sok új dolgot és szerintem remek 
feladatok voltak. A legjobb a fenyő felismerés 
volt. 

A legvégén az én csapatom lett a 2. helyezett. 
Alig várom, hogy megvalósuljon az interaktív 
kirándulás.

Pádár Ákos
6. osztályos tanuló 

Adventi kirándulás Bécsbe
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ségével. A kirándulás bécsi városnézést, a 
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városnézést és a soproni csokimúzeum megte-
kintését foglalta magába. A kísérőtanárok Siposné 
Bányai Ildikó, Csékei Marianna, Molnár Kata-
lin, Stumpfné Vass Violetta voltak. A program a 
kópházi vendéglőben tartott vacsorával ért véget.

Köszönjük a lehetőséget, szívesen részt 
vennénk legközelebb is egy hasonló kiránduláson!

Nincs karácsony szeretett nélkül

Az advent a karácsonyt megelőző várakozás, 
készülődés időszaka. Iskoláink tanulói is lelkesen 
készülődtek a karácsonyra, november végétől a 
karácsonyi műsor próbái foglalták le a gyerekeket. 
Tanulóink közül, az 1-5. osztályos zánkai 
gyerekek vettek részt a műsor elkészítésében. 
„Nincs karácsony szeretet nélkül” címet viselő 
zenés, verses műsorral örvendeztetik meg Zánka 
község lakóit december 17-én a Falukarácsonyon. 
Majd december 21-én ünnepi hangulatot 
varázsolnak az iskolánkban is. 

***

FALUHÁZ -
EGYESÜLETI ÉLET

Rovatvezető: Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból

Ismét eltelt egy év, hiszen már a karácsonyra 
készülünk.
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ezen a rendezvényen. Híres, mert a környékbeli 
települések már hozzánk igazítják a 
programjaikat, nehogy erre a napra kerüljön 
valamilyen más rendezvény, hiszen az emberek 
úgyis ide jönnek. Sőt, volt olyan közeli szálloda, 
ahol Zánkát ajánlották program lehetőségként.

Mint mindig, most is rengeteg segítséget 
kaptunk, amit hálásan köszönünk. A helyszíneket 
a klubok készítették el, és a vendéglátásban is 
számíthattunk a segítségükre, éppúgy, mint a 
borosgazdákéra.

A felvonulók között természetesen élen jártak a
Lovasok Bábel Feri vezetésével, a Magyar Ten-
ger Népdalkör, a Magyar Tenger Táncegyüttes, a 
Bokafogó Néptáncegyüttes, a Zánkai Neve-sincs 
Színjátszókör, a Zánkai Perszónák Tánc-csoport,
a Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők, a
Hórihorgas Hujákolók, a falu apraja-nagyja. Aki 
elfáradt, felülhetett a badacsonyi kisvonatra, vagy 
éppen valamelyik lovaskocsira.

Idén is Szarka Lala volt a kisbíró, aki ismét 
remekelt. A zenét természetesen Borda Lajos
szolgáltatta. Mihez is kezdenénk nélküle? De ne 
feledkezzünk meg a vacsoráról sem, hiszen amíg 
mi meneteltünk végig a falun, a Faluháznál nagy 
volt a sürgés-forgás, Bor Kálmán vezényletével 
készült a finom vacsora.

A felvonulók állomásról-állomásra mutatták be 
produkcióikat, majd a Faluházba érve a Zánkai 
Színjátszók nyitótáncával megkezdődött a műsor. 
Péringer Miklós, Böhmné Kocsis Szilvia és 
Böhm Tamás köszöntötte a megjelenteket, majd 
Leblanc Győző és Tóth Éva lépett színpadra. A 
színvonalas előadás után megkezdődött a vacsora, 
majd a hanalig tartó bál várta az érdeklődőket, 
Kardos Józsi vezényletével.

- November 12-én abban a megtiszteltetésben volt 
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részünk, hogy Esztergályos Cecíliát Zánka 
színpadán köszönthettük. Egy olyan színésznőt 
láthattunk vendégül, aki Jászai Mari-díjas, 
érdemes és kiváló művész, és egy remek ember.
Fantasztikus estet produkált nekünk, sajnálhatja 
mindenki, aki nem találkozhatott vele szemé-
lyesen.

- November 19-én a Bozzay Pál Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége idén is megszervezte a 
Katalin Bált, melyre a zenét az Adrenalin Zenekar 
szolgáltatta.

- November 27-én, Advent első vasárnapján
ünnepélyes keretek között meggyújtottuk az első 
gyertyát. A műsort a Magyar Tenger Tánc-
együttes, a Bokafogó Néptáncegyüttes és a 
Magyar Tenger Népdalkör adta. A gyertya-
gyújtás után finom forralt bor, meleg tea, és zsíros 
kenyér várta a vendégeket.

Az adventi rendezvény keretében került sor az 
Okályi Iván Kertbarát Kör és a Faluház által 
meghirdetett „Zánka képekben” fotópályázat 
eredményhírdetésére.
Az első 3 helyezettet szakmai zsűri döntése 
alapján díjaztuk, valamint lett egy különdíjas kép 
is, a Magyar Tenger Népdalkör döntése alapján.
I. helyezett: Szőnyi István
II. helyezett:  Vas Kovács Sándor
III. helyezett: Gaál Tibor
Különdíjas: Báthori Theodor

Szívből gratulálunk a győzteseknek és minden 
résztvevőnek!

Minden pályázó oklevelet kapott a részvétel 
emlékére. A díjakat a Kertbarát Kör, a Honis-
mereti Klub, a Nőklub, és a Magyar Tenger 
Népdalkör ajánlotta fel, melyet ezúton is 
köszönünk nekik!

Még egyszer köszönjük mindenkinek, aki 
pályázott!

- December 5-én a Szegedi Miniszínház 
Mikulása várta a kicsiket a Faluházban, hogy 
megajándékozza a jókat, no meg a kicsit 
rosszalkodókat is. A gyerekek jól szórakoztak 
aznap délelőtt.

És már nem maradt más, mint a Karácsony és a 
Szilveszter.

Jó lenne, ha ebben az évben is sokan ünne-
pelnénk együtt december 17-én, ezen a karácsony 
előtti szombat délután, az Albert Család által fel-
ajánlott gyönyőrű karácsonyfa körül, melyet 

ezúton is nagyon szépen köszönünk Nekik!
- December 31-én pedig táncoljunk át együtt a 
2017-es évbe, egy jó kis Retro bulival!

Ha visszatekintünk a 2016-os évre sok minden 
villan fel előttünk. Volt ez is, az is, történt jó is, és 
rossz is.

Voltak jó programok, és bizonyára voltak 
olyanok is, melyek nem tetszettek mindenkinek. 
Mindig igyekszünk úgy szervezni a rendezvé-
nyeket, hogy többrétű, és változatos legyen, hogy 
legyen benne ilyen is, olyan is, de nem könnyű 
minden elvárásnak megfelelni, sőt, nem is lehet.

Szívvel lélekkel dolgoztunk, de ennek ellenére 
ez az év a sok jó mellett, nagyon sok szomorú 
pillanatot, napot tartogatott számunkra, ami 
rosszul érintett bennünket. Kicsit el is gondolkod-
tunk, hogy van-e értelme a munkánknak? Van-e
tovább? Vagy inkább legyen-e tovább? Sok 
beszélgetés, álmatlan éjszakák, sok töprengés után 
mégis nekivágunk a következő évnek, aztán majd 
kiderül, hogy jól döntöttünk-e?

Mindenesetre büszkék vagyunk arra, hogy 
sokan, és sokszor emlegetik Zánkát, sokan 
jönnek hozzánk más telpülésekről a programok 
miatt. Tartsanak velünk Önök is, tartsatok 
velünk Ti is!

Kellemes ünnepeket, és nagyon Boldog Új Évet 
kívánunk Mindenkinek!

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Zánka Faluház

***

Magyar Tenger Népdalkör
Tagjaink 2016. II. félévben is aktívan próbáltak,
mert folyamatos felkéréseink voltak. Július 12.-én
Balatonakali borhéten szerepeltünk.
Július 16.-án a Zánkai borhéten felvonultunk,
elénekeltük a borhimnuszt. Július 21-én Zánkai 
borhét keretein belül volt a népdalestünk. 
Vendégeink voltak a Zalaszántói Pávakör és a 
Zalaapáti Rozmaring Népdalkör, továbbá a 
zalaegerszegi Harangláb Együttes. A Magyar 
Tenger Népdalkör a „Csillagok, csillagok” című 
népdalcsokrot és az új Bordalcsokrot adta elő. 
Színvonalas műsorral kedveskedtek a 
közönségnek a vendég népdalkörök és együttesek.
Jó volt hallgatni a sok szép ismert és ismeretlen 
népdalt. A Harangláb együttesnek is nagyon
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tartalmas szórakoztató műsora volt. A műsor előtt 
vacsorával fogadtuk a vendégeket, a műsor után 
volt borkóstoló, zsíroskenyér- partival a vendé-
gekkel közös éneklés. Népdalkörünk és a 
vendégeink is jól érezték magukat. Zánka Község 
Önkormányzata, és Óbudavár község polgár-
mestere Vég Tamásné Ági, továbbá Zánka és 
Környéke Pinceszövetkezet szponzorálta Népdal-
körünket. Ezúton is köszönjük a támogatásukat. 
Köszönetet mondunk a Faluház dolgozóinak és a
népdalkör tagjainak, akik segítettek az est 
rugalmas lebonyolításában.

Július 30-án Zánka „csillagai” műsor 
összeállításban, operett dalokat énekeltünk. Már 
műsorunk kezdetén tapssal fogadtak bennünket, 
ami végig szólt a fellépés alatt. Mi pedig vidáman 
énekeltünk, táncoltunk. Sok gratulációt kaptunk.

Augusztus 14-én Zalaapátin VII. Katonadalos 
Fesztiválon vettünk részt. 20 népdalkör lépett 
színpadra, 270 szereplővel, nagyszabású rendez-
vény volt. Mi a 10. fellépők voltunk nagy 
sikerünk volt, de mi is sokat tanultunk a többi fel-
lépőtől. A fellépés után megvendégeltek bennün-
ket. A jól szervezett, színvonalas, jó hangulatú 
rendezvényt a meghívott együttesek közös műsora 
követte. Három katonadaltól zengett a rendezvény 
záróéneke: „Honvéd banda szól a Stefánián”
Kellemes nap után késő este indultunk haza.

Október. 8-án. Balatonhenyei Szüreti Felvo-
nuláson nagy vendégszeretettel fogadtak ben-
nünket. négy állomáson ismert szüreti dalokat 
énekeltünk, a Kultúrház előtt adtuk elő 
bordalcsokrunkat. A Kultúrházban finom vacso-
rával látták vendégül dalkörünket.

Az október 23-i ünnepségen hazafias dalokat 
énekeltünk, a helyi általános iskola rendez-
vényének keretében.

Október 22 -án Zánkai szüreti hangulatos 
színes felvonulást sétavonaton utazva tudtuk 
követni. Nagyon jó hangulatban Óriási Maskarás 
Bábuk kíséretében érkeztünk a III. állomásra, az 
ABC parkolóba, ahol mi is házigazdák voltunk.
Elénekeltük, eljátszottuk a bordalcsokrot. A végén 
még táncra is perdültünk a közönségből 
kiválasztott táncpartnereinkkel.

A november 27-i Adventi koszorúnál gyertya-
gyújtás. Adventi Hírnök című dalt kánonban 
énekeltük, végül a Nyíljon ki szívetek című adventi 
dalocskával köszöntöttük advent első vasárnapját,
az első gyertyagyújtást. Szeretettel és izgatottan 
készülünk a Falukarácsonyi fellépésünkre.

Megköszönjük a Zánka TV- nek, hogy rend-

szeresen felveszi és leadja műsorunkat. Nagyon 
hasznos együttműködés alakult ki személy szerint 
Vass Gyulával, aki elkészítette kérésünkre 6 év 
anyagából a karácsonyi CD albumot, továbbá a 
2016. évi népdalestről és a 2014. évi katonadalos 
műsorunkról DVD-t. Ezúton is köszönjük 
feleségének, Margónak is a segítő közre-
működését. A kézhez kapott CD és DVD-k,
továbbá a Sárffyné Mariann által varrt egyen 
válltáskák lettek a népdalkörnek a nagy örömöt és 
meglepetést okozó karácsonyi ajándékai.

Köszönjük tisztelettel Zánka Község Önkor-
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Albert Ferencné
klubvezető

***

Az Életmód klub 2016. évi működéséről

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is fontos 
szerepe volt a klub életében a mozgásnak. Tor-
nagyakorlatainkat, hogy helyesen végezzük arról, 
Rédlingné Csilla gyógytornász gondoskodott, 
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Rózsa Gabriella védőnő hasznos egészségügyi 
tanácsokkal látott el bennünket. 

Korgáné Jánosik Zsuzsa biokonyhász,
Biopraktikákkal a konyhában és a háztartásban 
címmel tartott előadást. 

Szajkiné Klári vezetésével zajlanak a túráink, 
az aszófői téltemető csodálatos tavaszi pompáját 
néztük meg, következő alkalommal a tihanyi 
aranyházakhoz túráztunk.
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Nagy létszámmal segítettük a Gyógynövény-
völgyben a kicsi növények átültetését.

Németh Albertné szervezésében éves nagy 
kirándulásunk útvonala: Sopron, Kismarton, 
Ruszt. Most is nagyon sok szépet láttunk és jól 
éreztük magunkat. 

A májusi rossz időjárás miatt csak júniusban, a
családi és gyermeknapon főztünk a Nők klub-
jával együtt. 

Az őszi foglalkozások -a torna mellett- a szüre-
ti bábuk előkészítésével telt. A szüreti felvo-
nulásra vendéglátással, valamint a Faluház 
feldíszítésével készültünk. 

Hagyományosan elkészítettük az Adventi 
koszorút, két alkalommal kézműves foglalkozá-
sokon vettünk részt a Nők klubjával együtt.

Klubéletünket színesíti karácsonyi ünnep-
ségünk, melyen nagy létszámban vettünk részt. 

Köszönjük az önkormányzat anyagi támo-
gatását, a Faluház dolgozóinak segítségét, hogy 
ilyen színes, tartalmas klubéletet tudunk 
fenntartani. 

Szeretnénk a következő évben is tartalmas, 
egészségfenntartó klubéletet folytatni, megtartva a 
hagyományokat, de nyitva az új lehetőségek felé 
és nyitottak vagyunk új tagok felvételére is. 

Egészségben, szeretetben gazdag Boldog Új 
Évet Kívánunk az Életmód Klub Vezetősége 
nevében. 

Takács Andrásné 
klubvezető

***

Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
2016 évi működéséről

Mozgalmas évünk volt! Egy kis emlékeztető az 
előzőleg írt félévről: Januárban ünnepeltük 30 
éves jubileumunkat, civil szervezetek kö-
szöntötték klubunkat. Köszönjük! 30 év tör-
ténéseiről fotókiállítás volt látható a Faluházban,
több héten át. Örömmel emlékeztek tagjaink egy-
egy kép láttán.

Februárban fánksütő verseny, és vezetőség 
választás előkészülete volt. Márciusban választás 
történt, mivel esedékessé vált. Áprilisban a
Költészet Napját közös versmondással ünne-
peltük.

Májusban Molnár László Családi Pincészetét 
látogattuk meg. Júniusban Családi közös főzésen 
vettünk részt a Faluháznál. Érdekes előadást
hallottunk Takács Feri bácsitól és feleségétől, 
Katikától, gyógyteákról, és a gombákról. Júli-
usban Filep Miklós polgármester úr tájékoztatást 
adott az önkormányzat tevékenységéről.

Augusztus 25-én tatai nagy kirándulás, 54 
fővel vettünk részt. Elkísért bennünket Filep 
Miklós polgármester úr, és kedves neje, Éva.
Nagyon szép, kellemes napot töltöttünk; Vár 
látogatással, városnézéssel, amit kisvonattal 
tettünk meg, sétahajózással, és délutáni estebéd-
del, amelyet egy luxus hotel teraszán, kedves fog-
adtatásban és gyors kiszolgálással élvezhettünk. 
Akik nem tudtak, vagy nem merték vállalni az 
utat, nekik egy kis tatai emlékkel kedveskedtünk.

Október 7-én, az Idősek Világnapján a Falu-
házban az önkormányzat a helyi nyugdíjasokat 
ajándékozta, és vendégül látta.

Október 6-án, a Világ Gyalogló Nap
alkalmából meghirdetett túrát, klubunk a Nivegy-
Völgyben teljesítette, nem kedvezett az időjárás, 
de 35 fővel kitartóan megtettük. Utunk során az 
Aradi Vértanúkra emlékeztünk, mécsest 
gyújtottunk, és virágot helyeztünk el Szent-
jakabfán Mindenki Keresztjénél. Végállomáson, 
Óbudaváron egy meglepetés várt bennünket; 
meleg ebéd. Birkapörkölt, amit Véghné Gyarmati 
Ágota és segítői főztek, és tálalták fel a túra 
résztvevőinek.

Október 11-én Sárvár Fürdőben jártunk, keddi 
napon, a fürdő nyugdíjas napi kedvezményét 
kihasználva. Mindenki megtalálta kedvenc
medencéjét.

Október 19-én a helyi iskolában, a klub 
szervezésében 15 fővel elkezdtük a számítás-
technikai tanfolyamot, 30 órában. Mindannyian 
sikeres vizsgát tettünk november 30-án.

Október 22-én szüreti mulatságra készültünk. 
Az ezt megelőző napokban bábukat készítettünk, 
és kihelyeztük 2 helyszínre, a Falu végén, Tapolca 
felől, és a Péter bolt előtti sarokra. Szokásunkhoz 
híven a finom gulyáshoz a szükséges zöldségeket 
klubunk tagjai tisztították meg. A felvonuláson 
vígan részt vettünk, igaz a végén egy kissé 
elfáradtunk. Az októberi hónapban igazán 
mozgalmas, és élménydús napokon vettünk részt.

November 10-én megemlékeztünk az 
elhunytakról, páran kimentünk a helyi temetőbe 
virágot helyeztünk el, és mécsest gyújtottunk
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Mindenki Keresztjénél, és klubunk alapító 
vezetőjénél, Csanádi Imre bácsi kopjafájánál.

December 8-án Klub Karácsony, és az ez 
évben betöltött kerek születésnapjukat ünneplő 
tagokat külön megköszöntöttünk, és ajándékoztuk. 
A vezetőség verssel, és a népdalkörös klub tagok 
egy kis karácsonyi csokorral kedveskedve és 
szeretettel énekeltek.

Megköszönve támogatóink önzetlen segítő 
jóindulatát, és a klub tagjaink részéről a segítő-
készséget és a támogatást a klubunk sikeres 
működéséhez.

Minden támogatónak, klub tagjainak, és az 
egész falu népének Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket, és Sikerekben Gazdag Új Évet kíván 
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub!

Nagy Pálné
Klubvezető

***

Nyugdíjasok az Iskolában.

Szerda! Péntek!
Irány az iskola!

Vajon minket mi vonz még oda?
Várnak ránk a számítógépek,

Amik nekünk még most rémségek!
- Hölgyeim! -Szól a Tanár úr!

Ma vizsga!!
Hát ez a szó nekünk,rosszat jelent ma!!

Ám!!!
Oklevéllel tér haza 15 nyugdíjas!

De otthon az egér gombja
jó helyre kattint majd?

Gyakorlat teszi a mestert!-mondják.
- Nyomjuk csak az Entert!

Próbálkozzunk, legyünk bátrak!
De, ha nem megy, akkor

szóljunk az UNOKÁKNAK!!

Köszönjük a számítógépes
tanfolyam megszervezését!!

***

A Kertbarát Kör Szlovákiai kirándulása 
2016. október 29-30.

Az előre tervezett program szerint a kora reggeli 
órákban indultunk Tatára, ahol az Almásfüzitői 
Kertbarát Kör képviselője csatlakozott a 

csoporthoz. Az utazás okozta lábzsibbadás 
levezetésére több órás séta következett. A vár és a 
nagytó érintésével egészen az Angol parkig 
sétáltunk. Mindenkit meghatott a sok műemlék, a
város elhelyezkedése, a tórendszer. Felfrissülve 
buszra szálltunk, irány Komárom. Itt ismét séta,
az Európa udvar megtekintése. Előkerültek az 
eurók megkóstoltuk, a jellegzetes söröket.

Sokan már a Bucsi szálláshelyre és a közelgő 
borkostólóra tartogatták erejüket. A Karkó Hotel 
ahol megszálltunk közel 20 ha-os szőlő birtokon
helyezkedik el. Gyönyörű környezetben töltöttünk 
egy éjszakát. A tulajdonos tartott egy borkóstolót,
13 fajtát kóstolt a csoport, nagyon kellemes a 
helyi viszonyokhoz igazodó fajtákkal. Korszerüen
felszerelt pincében eltöltött idő megalapozta a 
vacsorát és az esti programot. Volt aki fürdőben 
mások a faluban töltötték az estét.

Második nap reggeli után indulás vissza 
Komáromba. Harc nélkül bevettük az erődöt. 
Idegenvezetés mellett egy órás séta a múltban. A 
városban svédasztalos ebéd, délután ismét 
borkostoló. A baji szőlőhegyben a Borboléta 
pincében. Jó haegulatban egészen sötétedésig 
mulattuk az időt. Itt született két felejhetetlen 
gondolat:
Tegnap elmentünk a Bu(c)sba ma mag Bajban 
voltunk. Erre válasz:
Nagyszerű volt! Bucsban voltuk bajban, de Bajban 
sem voltuk búsak.

Az esti órákban érkeztünk ZÁNKÁRA. A
Kertbarát Kör tervszerü kirándulási programja, két 
éve délre, tavaly nyugatra, az idén északra. Jövőre 
gyere közénk és megtudod.

Sólyom Jenő

***
Nőklub

Ha ősz, akkor szüreti felvonulás. Előtte megbe-
szélés a faluházi vezetőség és a civil szervezetek 
vezetőinek részvételével: a felvonulás, a helyszí-
nek, a bábuk, a vendéglátás némi műsorral a 
megálló-helyeken és a többi, és a többi. Majd a 
tagsággal a megbeszélés, ki mit tud alapon, ki mit 
vállal, ki mit süt, ki hozza a bort, ki hámozza a 
burgonyát a gulyáshoz és a többi, és a többi.

Ránk, a Nőklubra a Pizzéria előtti helyszín jut
évek óta. Mindenképpen új bábukat akartunk, de 
mit? Aztán kieszeltük „Jankót és Rozit” a két söp-
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rűbábot. Igazi kaláka vette kezdetét. Egyik 
anyagot hoz, a másik varr, a harmadik öltöztet stb. 
Köszönet a Varga Jóska és Marika, a Bácsi Attila 
és Jutka, a Marosszéky Kálmán és Marika 
házaspároknak, valamint Kruczlerné Erzsinek a
bábuk elkészítésében való hathatós közremű-
ködésért. A finom sütiket Szabó Hortenziának, 
Sólyom Olgának, Vargáné Marikának, Bácsiné
Jutkának és Marosszékyné Marikának köszönjük. 

Már tavaly is tervezte klubunk, hogy meg-
nézzük közösen a betlehem kiállítást Vesz-
prémben, a Szaléziánumban. Idén is terveztük, de 
„internetes elnézés” miatt jövőre is tervez-
zük…Ám láttuk az Érseki Palotában a „Király-
nék és koronázó püspökök” c. kiállítást. Bejártuk 
a Gizella kápolnát és a Szent György-kápolnát.
Megnéztük a „Test és lélek a Nagy Háborúban” -
tábori lelkészet, katonai kórházak, orvoslás az I. 
világháborúban. A Szaléziánumba is eljutottunk, 
ahol szintén egy nagyon szakszerű és kedves 
idegenvezetés keretében bejártuk a barokk ter-
meket, a halimbai gyógynövény szobát, a 
gyógynövény kertet, csak az időszaki kiállításról 
maradtunk le, tekintve, hogy látogatásunk idejé-
ben rendezték be. A Hangvillában kipihentük 
fáradalmainkat, és finomat ebédeltünk. 

Köszönjük Vargáné Klárinak az ötletet, Bácsi 
Krisztinek a szervezést, Némethné Irmusnak a
fotókat.

Minden kedves olvasónak áldott, békés 
ünnepet kívánunk! 

A Nőklub vezetősége 
és a tagság

***

Zánkai Nevesincs Színjátszókör
Mit is írhatnánk a színjátszókról, így év végén? 
Hiszen sokan úgy gondolják, hogy mi csak 
játszunk, szórakozunk. És igen, ez így igaz, 
játszunk, szórakozunk, és nagyon jól érezzük 
magunkat hétről-hétre, a próbákon. Ami ter-
mészetesen nem csak szórakozás, hiszen óriási 
munka előz meg egy-egy fellépést.

Legutóbbi írásunk óta a Szüreti Mulatságon
szerepeltünk, melyre nagy erőkkel készült a 
csapat. Próbáltunk a nyitótáncra, és a falu 
dekorációjának készítésében is részt vettünk.  A 
fiúk komplett mérnöki terv alapján gyártották a 
hordókat, míg a lányok a szalmabábukat csino-

sítgatták. Jó volt látni, hogy mindenki teszi a 
dolgát, hogy egy igazi csapat vagyunk!

Most a karácsonyi műsorra készülünk. Decem-
berben heti 3-4 alkalommal próbálunk, amely nem 
kis erőfeszítést igényel mindannyiónktól, a 
családunktól, de szeretnénk, ha ismét színvonalas 
műsorral állhatnánk ki a közönség elé.

Bízunk benne, hogy a 2017-es év is sok 
örömteli percet, pillanatot ajándékoz nekünk, és 
Mindenkienk!

Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!

A Színjátszó Kör 
krónikása

***
Könyvtár

November 3-án délután stresszoldó színezős 
foglalkozást tartottunk könyvtárunkban. Az elme 
lecsendesítésére, a lelkünk megnyugtatására jelent 
kreatív és élvezetes módszert a színezés. Ezt 
próbálhatták ki a résztvevők egy kis pihentető 
zene mellett. Gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt tetszett ez a kreatív elfoglaltság.

November 16-án Ki bújik az avar alá? címmel 
szórakoztató meseelőadáson vehettek részt az 
óvodások, és az alsó tagozatosok a Faluházban. A
„bogaras” előadás meseszerűen mutatta be az ősz 
történéseit oly módon, hogy a nézőtéren ülő 
gyerekek maguk is részeseivé váltak, szórakoztak, 
észrevétlenül szereztek sok új ismeretet a 
rovarvilágról és a környezetünkről. A gyerekek 
nagyon élvezték az előadást, a „bogaras” bácsi 
által mutatott élő példányokat és maketteket, a 
rendezvény után kézbe is vehették. 

A programok a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer (KSZR) keretében valósultak meg.

Októberben a Szivárvány csoport, november 
elején a Micimackó csoport gyerekei sétáltak fel a 
könyvtárba és vettek részt könyvtárbemutató 
foglalkozáson. Meseolvasást követően már bátran 
böngésztek, nézelődtek a könyvek között. 
Kellemesen teltek el ezek a délelőttök.

A könyvtár december 24 és 31 között zárva 
tart.

Minden kedves Olvasónak békés, boldog 
karácsonyt és új évet kívánok! 

Filepné Kovács Julianna
könyvtáros
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rűbábot. Igazi kaláka vette kezdetét. Egyik 
anyagot hoz, a másik varr, a harmadik öltöztet stb. 
Köszönet a Varga Jóska és Marika, a Bácsi Attila 
és Jutka, a Marosszéky Kálmán és Marika 
házaspároknak, valamint Kruczlerné Erzsinek a
bábuk elkészítésében való hathatós közremű-
ködésért. A finom sütiket Szabó Hortenziának, 
Sólyom Olgának, Vargáné Marikának, Bácsiné
Jutkának és Marosszékyné Marikának köszönjük. 

Már tavaly is tervezte klubunk, hogy meg-
nézzük közösen a betlehem kiállítást Vesz-
prémben, a Szaléziánumban. Idén is terveztük, de 
„internetes elnézés” miatt jövőre is tervez-
zük…Ám láttuk az Érseki Palotában a „Király-
nék és koronázó püspökök” c. kiállítást. Bejártuk 
a Gizella kápolnát és a Szent György-kápolnát.
Megnéztük a „Test és lélek a Nagy Háborúban” -
tábori lelkészet, katonai kórházak, orvoslás az I. 
világháborúban. A Szaléziánumba is eljutottunk, 
ahol szintén egy nagyon szakszerű és kedves 
idegenvezetés keretében bejártuk a barokk ter-
meket, a halimbai gyógynövény szobát, a 
gyógynövény kertet, csak az időszaki kiállításról 
maradtunk le, tekintve, hogy látogatásunk idejé-
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Köszönjük Vargáné Klárinak az ötletet, Bácsi 
Krisztinek a szervezést, Némethné Irmusnak a
fotókat.

Minden kedves olvasónak áldott, békés 
ünnepet kívánunk! 

A Nőklub vezetősége 
és a tagság

***

Zánkai Nevesincs Színjátszókör
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játszunk, szórakozunk. És igen, ez így igaz, 
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csapat. Próbáltunk a nyitótáncra, és a falu 
dekorációjának készítésében is részt vettünk.  A 
fiúk komplett mérnöki terv alapján gyártották a 
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Filepné Kovács Julianna
könyvtáros
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***
Meghívó

˝LÉLEK TÜKRE˝
címmel

Gál Péterné Judit
festmény kiállítás megnyitójára.

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját, ismerőseit 

2017. január 7-én 17 órakor.
A kiállítás helye: Zánka, Faluház.

A kiállítást megnyitja: 
Iván Katalin.

Mindenkit sok szeretettel várunk!
(Későbbiekben a kiállítás megtekinthető

január 22-ig a Faluház nyitva tartási idejében.)

***

Helytörténet-
           honismeret

Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet

Taródyné dr. Okályi Erzsébet: Emlékeim
a zánkai malomról

 
 

"A zánkai malom rövid története" c. cikkhez 
néhány emlékező, szájhagyomány jellegű sorral
szeretnék hozzájárulni, mivel korom és egészségi 
állapotom miatt tárgyilagos kutatást végezni nem 
tudok - ezt a szerzők amúgy is elvégezték.

Az 1950-es évek elején a kistulajdonosok még 
megmaradt vállalkozásainak, ingatlanainak 
államosítása söpört végig az országon. Így 
nemcsak Bérdi bácsi malmát, hanem a nyaraló és 
lakóépületek nagy részét is köztulajdonba vették. 
Természetesen a malom mellett épült egy szoba 
plusz konyhás kis házat is, ahol Bérdiék laktak,
hárman jóval hatvan éven felüli öregek (Bérdi 
házaspár és az asszony rokkant nővére). Valahova 
tenni kellett őket sürgősen – ez volt a mi 
szerencsénk. 1952-ben csak nagyanyám lakott 
állandóan zánkai három szobás – természetesen 
komfort nélküli – házunkban. Nyaranta 5-7
családtag nyaralt benne és termelte a zöldséget, 
gyümölcsöt, nevelte a baromfit, nyulakat, amit 
aztán ősszel számtalan kosárban, batyuban vittünk 
haza vonaton télire. Természetesen ez a ház is a 
kisajátítandók közé tartozott. Ámde édesapám 
véletlenül találkozott a zánkai tanács egyik 
tagjával, aki megkérdezte, befogadnánk-e
Bérdiéket, mert akkor hozzánk költöztetnék őket 
és nem államosítanák a házat, a dolog ugyanis 
sürgős. "Naná, hogy jöjjenek!" mondta apám, így 
több évig nálunk lakott a három öreg.
Szorgalmas, dolgos emberek voltak. A két 
asszonynak a nagy kertünk egy részét átadtuk 
használatra, ott sok mindent megtermeltek 
maguknak, míg Miháj (nem helyesírási hiba, az 
iratain, a síremlékén is így szerepel a neve – talán 
felvidéki múltja miatt) bácsi 70 évesen 
túlnyomóan saját kezűleg lakószintet épített 
pincéjükre, ahová néhány év zavartalan, békés 
együttlakás után elköltöztek. Tudomásom szerint 
Milcsi néni végül szeretetházba ment, a két öreg 
eltartásért és az ingatlan megörökléséért eladta a 
házat.
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A malom sorsához még annyit hozzátennék, 
hogy többünk emlékezete szerint a TSz 
baromfitelepet is tartott fenn ott egy ideig.

A szájhagyományról annyit: a malommal 
szemben a Rákóczi u. és műút (71-es) sarkán lévő 
telken évekig egy hatalmas fém lapátkerék hevert. 
Azt mondták róla, hogy szélmalomnak akarták 
átalakítani a malmot, ez lett volna a szélkerék, de 
az első viharos szél leszakította a nehéz 
fémmonstrumot, így másik utat választottak. 
Nálam nyilvánvalóan több műszaki tudással 
rendelkező ismerőseim ezt mesének tartják, a 
hatalmas fémdarab valószínűleg a malom belső 
szerkezetében volt.

***
Ötven éve történt

Az 1966-os év Zánkán
A Községi Könyvtárban elhelyezett honismereti 
különgyűjtemény tartalmazza Zánka község 
tanácsának levelezését, amelyet a lakóssággal és 
az irányító hatóságokkal, illetve más hivatalos 
szervekkel és magánszemélyekkel bonyolított.

Kérem, Kedves Olvasó, hogy ezt a cikket te-
kintse a tavalyi karácsonyi számunkban megjelent 
hasonló témájú közlemény folytatásának, így 
ezúttal szűkszavúbban a tényekre szorítkoznék.

Az 1966-os évben az ügyeket Csanádi Imre
vb-elnök, dr Szabó Lajosné vb-titkár, Bíró 
Imréné vb-titkár helyettes és Kerkápoly Elemérné
üdülőhelyi megbízott vitték.

Ebben az évben Zánkán 782 ember lakott,
ebből 16 éven aluli 218, az általános iskola 8. osz-
tályánál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendel-
kező 181 fő, ketten analfabéták. Mezőgazdasági 
foglalkozású 331, ipari munkás 78 fő. A helyi tsz-
nek 220 tagja van, a mezőgazdasági termelés fő 
iránya a szőlőtermesztés.

Az általános iskolának egy tanterme van. A 
művelődési otthonban 12 helyiség áll rendel-
kezésre, az itteni moziban heti két vetítést 
tartanak. A faluban 3 értelmiségi él, mindannyian 
pedagógusok.

A községben 167 rádió és 35 televízió üzemel. 
A járási tanácsnak küldött jelentés szerint a 
zánkaiaknak 78 Népszabadság, 29 Népszava, 64 
Napló, 12 Magyarország, 13 Tanácsok Lapja, 12 
Magyar Ifjúság, 6 Magyarország, 32 Nőklapja és 
5 Asszonyoklapja jár.

Egy áprilisi jelentés szerint a következő 

községi létesítményekről tudunk: Tanácsháza 
Kossuth u. 6, Általános Iskola Fő u. 5, 
Kultúrotthon Rákóczi u. (még nem volt szám), 
Fmsz bolt Fő u. 7, Pártház Fő u. 33, Fmsz bolt 
Rákóczi u. 33, Magyar Tenger Tsz (?).

A községben 1966-ban a következő kisiparosok 
dolgoztak: Gál Ferenc szobafestő-mázoló, Sütő 
Ferenc cipész, Varga Irén női szabó, Schall 
Kálmánné Dani Jolán női szabó, Csekő Endre
lakatos, gépjavító, Móró József kőműves, Pupos 
László cipész az ipart szüneteltette.

Az 1966-os év legfontosabb hivatalos 
eseménye a közigazgatás átszervezése volt. 
Tagyont a nyár folyamán Szentantalfához 
csatolták (pontos időpont jelenleg ismeretlen), és 
létrehozták a Zánka-Monoszló Közös Községi 
Tanácsot az Elnöki Tanács október 1-i
határozatával. Valószínűleg ettől függetlenül a 
Községi Tanács székhelyét a Kossuth Lajos utca 
6. szám alól a Fő utca 31. szám alá helyezték át.

A község lassan gyarapodott. Öt lakhatási 
engedélyt és 26 építési engedélyt adtak ki az év 
folyamán. Április 1-jén beindult a fogászati 
rendelés. A hét folyamán négy nap volt rendelés.

A Magyar Állami Pincegazdaság telepet 
létesített Zánkán az egykori murvabánya helyén. 
A műszaki átadást október 6-án tartották.

Néhány ügy áthúzódott az előbbi évekből. 
Mindenek előtt ilyen volt a községi strand körül 
kialakítandó üdülőtelep, akkori szóhasználattal 
vikendtelep ügye. A korábbi évek alatt több mint 
600 igény érkezett be, ehhez képest 161 telket 
lehetett kialakítani. A telkek eladását a tapolcai 
OTP fiók végezte, a községi tanács belefulladt az 
értetlenkedő, segítséget kérő levelek tömegébe. 
Külön pszichológiai tanulmány tárgya lehetne a 
beteg gyerekekkel, vizes lakásokkal, hivatali 
fejléces levelekkel zsaroló, követelőző levelek 
elemzése. Az ügyet a végletekig bonyolította, 
hogy a Tsz a tehetetlenkedést látva felszántotta a 
házhelyeknek kijelölt területet, ezzel eltüntetve az 
úgynevezett „bázisköveket”.
Csanádi Imre tanácselnök bírósági eljárással 
fenyegette meg a Magyar Tenger TSZ elnökét, ha 
a köveket „haladéktalanul nem állítja helyre”.
A másik egész évre szóló feladat a Törpevízmű 
Társulat megalakulásával kapcsolatos. A 
társulatba minden Zánkán ingatlannal rendelkező 
magánszemélynek, vállalati üdülőtulajdonosnak 
be lehetett lépnie. A vikendtelepi új tulajdonosok 
számára a belépést kötelezővé tették. Itt a derítés 
problémája állította megoldandó feladat elé a 
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község vezetőit.
A vízzel kapcsolatos érdekesség, hogy a Veszprém 
Megyei Közegészségügyi-Járványügyi Állomás 
ellenőrizte Zánka közkútjait. A Fűzfaforrást és a 
Kultúrház kutat kifogástalannak találták, a Zsidó 
kutat és a Mosókutat a magas nitráttartalom miatt 
csecsemők számára ihatatlannak minősítették.
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terhe súlyos gondokat okozott.
Ság- pusztán építőtábor nyílt, a Balatoni Úttörővá-
ros építését megelőző földmunkák elvégzésére.
A nyár elmúltával a Veszprém Megyei Moziüzemi 
Vállalat keserűen tapasztalta, hogy a zánkaiaknak 
heti három vetítés sok. Először a vasárnapi mati-
nékat, majd a csűtörtöki vetítéseket szüntették be.
Az idők változásáról sokat elárul az is, ami 
eltűnik, nincs. A zánkai tanács levelezésében-
1966-ban -nem foglalkozik a helyi termelő-
szövetkezet ügyeivel. Ez azért érdekes, mert a 
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kötése”. Zánkai lakos csak úgy vállalhatott 
munkát bárhol az országban, ha a tanácselnök 
igazolta, hogy nem tsz-tag.
Befejezésül hadd tegyek egy saját megjegyzést! A 
Veszprém Megyei Tanácsi Építő-és Szerelőipari 
Vállalat két levele van birtokunkban. Az első arról 
értesít, hogy nem tudják megépíteni az orvosi 
rendelő melletti hidat. A második arról tájékoztat, 
hogy” anyag és munkaerő kapacitás hiányában a 
megrongált kandelláberek javítását anyag és 
munkaerő hiányában nem tudják vállalni. Mindez 
elfogatható lenne, ha nem látnánk a cég levél-
papírján egy teljesen szokatlan fejlécet az alábbi 
szöveggel: „Minden tégla, melyet beépítünk, egy 
lépéssel közelebb visz a szocializmus felé.”
Most értettem meg, miért vesztett a szocializmus.

György Péter

***

Balatoni Helytörténészek
III. Szakmai Találkozója

György Péter, Horváth Lajos és Poór Ferenc
képviselte Zánkát a 2016. október 29-én kiválóan 
megszervezett rendezvényen, amelynek a 
Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény 
adott otthont. A találkozót köszöntötte Töreky 
Lászlóné Balatonederics polgármestere, az I. 
találkozó házigazdája, Molnár Judit balatonfüredi 
képviselő, bizottsági elnök, dr. Takács Gábor, a 
találkozó kezdeményezője és levezető elnöke, és 
P. Miklós Tamás házigazda, gyűjteménykezelő. 
Izgalmas előadásokat hallottunk, többek között dr. 
Lichtneckert András történész a balatoni gőz-
hajózásról, Töreky András helytörténész Deák
Ferenc füredi vonatkozásairól, Praznovszky
Mihály irodalomtörténész Eötvös Károly balatoni 
munkásságáról, Györgydeákné Takács Hajnalka
könyvtáros Zákonyi Ferencről tartott előadást. A 
találkozó résztvevői a délutáni program részeként 
megismerkedhettek a Vitorlázeum és a Jókai 
Emlékház kiállitásaival is.

***
A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület no-
vember 24-i jubileumi (25. évforduló) közgyűlé-
sén Horváth Lajos részére a honismereti mozga-
lomban végzett kiemelkedő munkájáért az orszá-
gos Honismereti Szövetség emléklapot adomá-
nyozott, amelynek laudációja az alábbiakban 
olvasható:

(T.) Horváth Lajos

Iskola igazgatóként több mint két évtizede 
kiemelt nevelési feladatként kezelte a honismereti 
munkát, a helytörténeti értékek megbecsülését, a 
’48-as hagyományápolást és az iskola név-
adójának, Bozzay Pálnak a kultuszát. Horváth 
Lajos a Balaton-felvidéki Iskolák Találkozóinak 
elindítója – újraindítójaként is elsősorban a 
szülőföld iránti elkötelezettséget igyekezett 
erősíteni. Pedagógusi mesterprogramja is erre 
irányult. Publikációi jelentős hányada hely-
történeti vonatkozású.

Horváth Lajos a zánkai Honismereti Kör aktív 
alapító tagja, alkalmanként program felelőse, 
előadások vállalója. A Zánkai Hírmondó főszer-
kesztőjeként is eredményesen együttműködik az 
egyesület mindenkori vezetőjével és lapjuk 
„Helytörténet honismeret” rovatának vezetőjével
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(Taródyné dr. Okályi Erzsébet, György Péter).
Önkormányzati képviselőként a testület meg-
választotta a Zánkai Települési Értéktár Bizottság 
elnökének, s ebben a minőségében Zánka első 
írásos említésének 850. évfordulójára (2014. 
augusztus 20.) hosszú évek közös munkájának 
eredményeként önkormányzati kiadásban megje-
lentették a „Zánkai Értéktár” c. reprezentatív a 
kiadványukat. A szerkesztés során György Péter-
rel, Poór Ferenccel, Taródyné dr. Okályi Erzsé-
bettel, valamint az intézmények és egyesületek 
vezetőivel is alkotó együttműködést sikerült 
kialakítania. Ez irányú tapasztalatait szívesen 
megosztja a környező települések (Mencshely, 
Örvényes) képviselőivel, a helyi értékeket 
többször helyszíni bemutatással, a rádió Hangtár 
c. műsorában és a község honlapján is propagálja.

***

Harangszó

Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Karácsonyi ünnepi istentiszteleti rend
2016. december

Evangélikus: gyermekkarácsony 24-én, 25-én 
9.30, 26-án 11 ó.  Úrvacsorás istentisztelet.
Katolikus: 25-én és 26-án 10.30. Idén 24-én éjjel 
10 órakor Révfülöpön van a Pásztorok miséje.
Református: 24-én du. ½ 4kor gyermekkará-
csony, 25-én 11 órakor Úrvacsorás istentisztelet, 
26-án szintén 11 órakor. 31-én este 6 órakor óévi 
hálaadó istentisztelet.
Az egyéb alkalmak a templomokban kerülnek 
kihirdetésre.
Az evangélikus imaházban a szokásos és várt 
decemberi koncert ismét megtartásra kerül. 9-én 
este Elischer Balázs fiatal győri zongoraművész 
játékában és előadásában gyönyörködhettük meg 
az imaház harmóniumának csodás hangjait. Igaz, 
Németh Szabolcs lelkész szóban felkészítette a 
hallgatóságot a várt élményre. Micsoda hangja 
van ennek a Schiedmayer német márkájú harmó-
niumnak szakavatott kezek nyomán! Meg-tudtuk a 
művész úrtól, hogy a harmóniumot 1840-ben 
szabadalmaztatták Franciaországban. Tulajdon-
képpen „az unatkozó úrasszonyok” szalonhang-
szere volt. Később a szalonzenekarok helyettesítő 
hangszere lett. Pl. ha hiányzott a zenekarból a 

klarinétos, akkor a harmónium „ugrott be” 
helyette. A művész XIX. századi német és francia 
szerzők műveiből adott elő nagy átéléssel. Az ő 
igazi hangszere az orgona, az utóbbi években 
egyre jobban megszerette és felvette repertoárjába 
a harmóniumot, mint hangszert is. A hallgatóság 
vastapssal jutalmazta játékát és kedves 
személyiségét, no és persze kijutott az imaház 
harmóniumának is az ünneplésből. Köszönjük az 
élményt Németh Szabolcs lelkész úrnak.  
Október 21-én került sor a temetőben a kálvária 
átadására, megszentelésére egy szép, megható 
ünnepség keretében. A stációk elé virágok és 
mécsesek kerültek. Az örökzöld a virágtartókban 
még mindig virít, ám a mécsesek az ünnepséget 
követő héten már eltűntek. Bizonyára új helyükön, 
feltételezhetően valahol egy másik síron is 
hirdették az örök világosságot.
Temetőnkben hosszú évek óta áll a harangláb, az 
önkormányzat és a falu adakozásából. Ez a harang 
kísérte/kíséri az utolsó útjára indulót többnyire a 
Marosszéky házaspár jóvoltából. A házaspár 
gyermekkorában is harangozott, nekik ez nagyon 
természetes, hogy egy ilyen alkalommal is szóljon 
a harang. Olykor bizony előfordult, hogy nem 
voltak itthon, nem vettek részt a temetésen, és 
ebből félreértés adódott, továbbá többször nem 
volt egyértelmű, hogy a hozzátartozók igénylik 
vagy nem igénylik a harangszót, tekintettel az 
elhunyt világnézetére. A harangszót így a továb-
biakban a gyászoló családok magánügyének 
tekintik. 

Anyakönyvi hírek

Akik megérkeztek…
Palkovics Panna és László – Budapest, 2016.
12. 01. – Palkovics László és dr. Klepeisz Tímea 
kislánya és kisfia.

Akik eltávoztak…
Németh Jenőné Marikát 2016. november 8-án 
kísértük utolsó útjára. Búcsúztak tőle gyermekei, 
unokái, falubelijei. A Pávaköri dalostársak egy kis 
kórust alkotva, énekelve állták körül a ravatalt. 
Marikának 78 év adatott. Isten nyugosztalja! 

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 Üdülő-
gazdák  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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