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Németh Miklós miniszterelnök a keletnémetek kiengedésének nemzetközi hátteréről
2009-ben először szólaltathattam meg Németh Miklós miniszterelnököt a rendszerváltáshoz vezető dön-
tések hátteréről. Idekívánkozik akkori beszélhetésünkből a keletnémet menekültek ügyének kezeléséről 
szóló rész.
- Kicsit viccesen azt mondhatnám, hogy a mi gondolkodásunkat a román főtitkár, Ceauşescu indította el 
abba az irányba, ami végül a német menekültek előtti határnyitáshoz is elvezetett. 1988 november végén 
esküdtem fel a parlamentben, két hónappal később már tízezernél több, Romániából érkezett menekült 
problémájával kellett foglalkoznunk. Folyamatosan kaptam a leveleket, telefonokat Bukarestből, hogy 
járjunk el a szerződések szerint - magyarul, toloncoljuk vissza a többségében magyar nemzetiségű me-
nekülteket Romániába. Ebből tudtam meg, hogy a hatvanas évek végén az akkori szocialista vezetők titkos 
záradékkal szerződést kötöttek az ilyen ügyek kezeléséről. Ez egyértelműen kimondta, hogy ha lejárt a 
tartózkodási ideje valakinek, és az illető nem akar hazamenni, akkor akár fizikai erővel is haza kell tolon-
colni, ahol aztán megbüntetik. Én elképedve láttam ezeket a szerződéseket, de nem szeghettük meg őket, 
hisz Kulcsár Kálmánnal, Pozsgayval és másokkal azt vallottuk, hogy a jogállam felé megyünk. S ha egy 
érvényes szerződést nem tartok be, akkor lábbal tiprom a jogot. A dilemmára a jogászokkal való konzul-
táció adott választ. Románia és Magyarország is tagja volt az ENSZ-nek. A menekültekről szóló genfi 
egyezmény magasabb rendű volt ezeknél a szerződéseknél és kizárta az ilyen megoldásokat. Mivel Mag-
yarország még nem csatlakozott az egyezményhez, gyorsan aláírtuk a New York-i kiegészítő protokollal 
együtt. Ettől kezdve az egyezményt pajzsként tarthattuk a román követelésekkel szemben.
- Hogyan kapcsolódik ez az NDK menekültek kiengedéséhez?
- Az egyezmény aláírásával nyitottá vált az ország, hisz nem lehetett az ügyet csak a Romániából érkezőkre 
leszűkíteni. Ehhez jött még a nyugati határ mellett végigfutó műszaki zár, a vasfüggöny megszüntetése. 
Maguk a határőrség vezetői vetették fel 1987-ben, vagy már egy évvel korábban, hogy ezt így nem lehet 
fenntartani. Ha továbbra is szükség van rá, akkor modernizálni kell. Az ország gazdasági helyzete miatt 
erre pénzünk sem lett volna, meg arra is gondolni kellett, hogy a Béccsel közösen tervezett világkiállítás a 
nevetség tárgyává válhat, ha a határzár fennmarad.
- Mit szóltak Moszkvában ezekhez a lépésekhez?
- Március elején Moszkvában már tényként közöltem Gorbacsovval a határzár megszüntetést. 
A protokoll szerint nekem a tárgyaló partnerem Rizskov miniszterelnök volt. Amikor az előre egyeztetett 
ügyekkel végeztünk, négyszemközt elmondtam neki, hogy még van öt nagy ügyem, amiben mindenkép-
pen választ várok. A Balaton-felvidéken tárolt atomrakéták illetve robbanófejek jövője, a szovjet csapatok 
kivonása, a műszaki határzár lebontása, a többpártrendszer bevezetése az előbbiek tükrében és több kisebb 
ügy ötödikként. Rizskov széttette a kezét, hogy ő ezekben nem illetékes, de felkészíti rá Gorbacsovot. Így 
is lett. Az eredetileg húszpercesre tervezett bemutatkozó látogatásom végül közel kétórás lett. Gorbacsovot 
akkor ismertem meg személyesen, amikor még mezőgazdasági titkárként jött Magyarországra. Mi szervez-
tük a pártközpontban a programját. Ekkortól tegeződtünk. Tehát én nem továris Gorbacsovnak, hanem 
Mihail Szergejevicsnek szólítottam, ő meg engem Miklósnak. Most is így volt.
- Mihail Szergejevics - mondtam, - mi eldöntöttük, hogy Magyarország a többpártrendszerre tér át. Hogy 
ez pontosan mikor lesz, még nem tudjuk. Annyi biztos, hiába ülne az én székemben akár Gábriel arkang-
yal is, a negyven évi egypártrendszer után a mi pártunkat kiakolbólítják a hatalomból. Mit fogtok csinálni 
akkor az ott lévő nyolcvanezer katonátokkal meg az atomtöltetű rakétáitokkal egy más irányultságú hata-
lom mellett?!
- Amíg én ebben a székben ülök, 1956 még egyszer nem ismétlődik meg - mondta, és közben oda is 
csapott a karfára. Tehát, hogy ők nem lépnek fel a magyarok ellen. Ez nagyon fontos mondat volt. Be is 
tartotta a szavát. A műszaki zár lebontásáról szóló bejelentésemet tudomásul vette. Azt mondta, minden 
ország maga felel azért, hogy hogyan védi meg a határait. Nem is érti, mi itt a probléma.
...
- Hogyan jutottak végül döntésre a németek ügyében?
- Meg kellett oldanunk azt a kérdést. Jogi megoldást kellett találnunk az egyezmény felmondására. A 
záradék lehetővé tette ezt, de ehhez 3-6 hónapos időt szabott. Ezt az irány nem választhattuk, hisz hogyan 
tartottuk volna itt a menekülteket az őszi fagyok idején. Ekkor jött Kulcsár Kálmán és a külügyből a Görög
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A határnyitásra emlékezve 
 
A zánkai Erzsébet Üdülőközpontban 2015. november 30-tól kétnyelvű emléktábla állít emléket annak, 
hogy az osztrák-magyar határ 1989. szeptember 11-ei megnyitásáig, mintegy 2300, a Német Szövetségi 
Köztársaságba igyekvő keletnémetnek adtak menedéket az egykori úttörővárosban. Az emléktáblát 
ünnepélyes keretek között leplezte le dr. Heinz Peter Behr, a Németországi Szövetségi Köztársaság 
budapesti nagykövete és Filep Miklós, Zánka polgármestere. A huszonhat évvel ezelőtti eseményekre 
emlékezve nagykövet úr hivatalosan is megköszönte a zánkaiaknak, a tábor egykori dolgozóinak és 
minden tettre kész magyarnak a keletnémetek egykori befogadását, majd kiengedését Nyugat-
Németországba, amely elvezetett a két német állam újraegyesítéséhez. Felidézte Németh Miklós 
miniszterelnök és vezetőtársai tárgyalásait az NSZK vezetőivel és a zánkai tábor megnyitásához vezető 
utat. E területért felelős fiatal diplomataként maga is nagyvonalúságot, segítőkészséget és szolidaritást 
tapasztalt a magyarok részéről. A vezető magyar politikusoktól bátorságot követelt a helyzet ilyetén 
kezelése, hiszen még létezett a Szovjetunió és az NDK. Kiemelte a magyar civil társadalom, s különösen 
Kozma Imre atya által akkoriban alapított Magyar Máltai Szeretetszolgálat fáradozását a menekültek 
megfelelő ellátásáért, lelki gondozásáért. „Összességében azt mondanám, hogy hőstett volt, amit akkor a 
magyarok tettek, és mi németek ezt soha nem fogjuk elfelejteni.” 
Az eseményt köszöntötte Schanda Tamás János ifjúságpolitikáért és esélyteremtéséért felelő helyettes 
államtitkár. 

(Készült: Győrffy Árpád tudósítása alapján-szerk. 
A cikk a http://www.balatontipp.hu/index.php?p=hirek&id=1743 címen található.) 

 

*** 
 
 
Önkormányzati hírek 

 
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária 
 

Zánka Község Önkormányzatának  
2015. szeptember 24. napján megtartott 

nyilvános üléséről 
 

- Zánka Község Önkormányzata elfogadta a 2015. 
évi költségvetés 1-6 havi teljesítéséről szóló 
beszámolót, majd az előterjesztésnek megfelelően 
módosította a 2015. évi költségvetésről szóló 
3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletet. 
 

- A testület határozott arról, hogy a helyi 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 
jogcím alapján, támogatási igényt nyújt be szociális 
célú tűzifavásárlás támogatására. Az önkormányzat 
28 m3 keménylombos tűzifa mennyiséget igényel. A 
képviselőtestület vállalja a pályázati felhívás alapján 
1.000.-Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű, összesen bruttó 
35.560.-Ft önrész, valamint a szállítási költség 
megfizetését a 2015. évi költségvetés szociális 
támogatásra jóváhagyott előirányzata terhére. A 
szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó 
támogatásról rendeletet alkottak. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
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 2016/2017. évi 
pályázati fordulójához.  

 

- A testület határozott arról, hogy a mindenkori 
nyugdíjkorhatárra tekintettel meghatározott 62. 
életévet betöltött, Zánka községben állandó 
lakóhelyű idősek, nyugdíjasok részére (263 fő) – 
jövedelemvizsgálat nélkül – egyszeri támogatást 
biztosít, személyenként 7.000,-Ft összegben Idősek 
Napjára, megbecsülve az idősödő társadalmi 
rétegnek a köz érdekében végzett aktív munkáját.  
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
a Balatonfüredi Rendőrkapitányság által elő-
terjesztett, Zánka közbiztonsági és bűnmegelőzési 
koncepciója 2015-2020. című dokumentumot 
jóváhagyta. 
 

- A Képviselőtestület a 2015. évi idegenforgalmi 
szezon értékeléséről előterjesztett tájékoztatót 
elfogadta. A Falugondnokság és a strandi dolgozók 
munkájáért köszönetét fejezte ki. 
 

- Módosították a Községi könyvtár nyitvatartási

Hírmondó ZÁNKAI 
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idejét, amit az alábbiak szerint határoztak meg: 

KEDD: 14,00-18,00 óra 
CSÜTÖRTÖK: 14,00-18,00 óra 
SZOMBAT: 10,00-13,00 óra 

 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
a 2015/2016. tanév ideje alatt az iskolába, valamint 
az óvodába a beiskolázási körzeten kívülről érkező 
tanulók, gyermekek utaztatásával kapcsolatos 
költségeket az Északnyugat – Magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. menetrend szerinti 
járataira megváltott bérlet árának megtérítésével 
biztosítja támogatásként a zánkai székhelyű 
intézmények működésének megőrzése érdekében. 
 

- Zárt ülésen tárgyaltak önkormányzati helyiség- és 
strandbérleti ügyekről. 
 

Zánka Község Önkormányzatának  
2015. október 29. napján megtartott 

nyilvános üléséről 
 

- A képviselőtestület módosította az étkezési térítési 
díjak megállapításáról szóló önkormányzati 
rendeletet. Az Erzsébet Vagyonkezelő Kft 
létesítményben működő Egry József Szakkö-
zépiskola tanulói étkeztetésének biztosítása 
önkormányzati feladat lett, ezért az önkormányzati 
rendeletet ki kellett egészíteni az intézményben 
alkalmazott étkezési díjakkal. 
 

- A testület a kétévente előírt áttekintésének eleget 
téve a 70/2013. (IX.02.) számú határozatával 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálatát elvégezte, mely során arra a 
következtetésre jutott, hogy Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját és intézkedési tervet az előterjesztés 
melléklete szerinti módosításokkal elfogadta. 
 

- A képviselők megtárgyalták és elfogadták a 
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal személyi és 
tárgyi feltételeiről, szakmai munkájáról szóló 
beszámolót. 
 

- Egy törvényi változás miatt a testület határozott 
arról, hogy 2016. január 1-jétől az integrált család- 
és gyermekjóléti szolgálat közvetlen feladatellátási 
kötelezettségével a település vonatkozásában a 
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal székhely 
településének önkormányzata, azaz Zánka Község 
Önkormányzata rendelkezik. A családsegítés és 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatot 2016. január 1-
jétől a Balatonfüredi Többcélú Társulás által 
működtetett Balatonfüredi Szociális Alapszol-

gáltatási Központ közreműködésével kívánja 
ellátni; az önálló Gyermekjóléti Szolgálatot 2015. 
december 31. napjával megszünteti. Zánka Község 
Önkormányzata a Gyermekjóléti Szolgáltatás 
feladatát a jövőben a Balatonfüredi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ intézmény útján, a 
jelenlegi családgondozó személyes közremű-
ködésével kívánja elláttatni. 
 

- Törvényességi felhívás alapján a helyi adókról 
szóló önkormányzati rendeletet módosították. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
a kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi 
körzetének meghatározásához, a következő döntés 
hozta: Javasolja a 037074 Bozzay Pál Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8251 
Zánka, Iskola u. 6. az intézmény meghatározását, azt 
előterjesztett tervezetnek megfelelően. A véle-
ménynyilvánítás során az önkormányzat figye-
lemmel volt a Zánka településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába 
járó gyermeklétszámra, a következő szerint: 
 
Intézmény neve, 
címe 

Településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező, általános iskolába járó 
tanköteles korú tanulók 
létszáma Ebből halmozottan 

hátrányos helyzetűek 
létszáma 

037074 Bozzay 
Pál Német nem-
zetiségi Nyelv-
oktató Általános 
Iskola  
8251 Zánka, 
Iskola u. 6. 

53 0 

 53 0 
 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
a VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. tervezőnek a Zánka, Iskola utca 
járda tervezésére benyújtott bruttó 635.000.-Ft 
összegű árajánlatát elfogadta. Megbízta a 
polgármestert, hogy a tervezési szerződést a 
tervezett járda Iskola utcának a Rákóczi úttól az 
Ifjúság utcáig terjedő szakaszára, napi 5.000.-Ft-os 
kötbér figyelembe vételével, a szerződés 2015. 
december 31-ig történő teljesítésével írja alá. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
a meglévő települési építészeti értékek védelme 
érdekében településképi véleményezési, bejelentési 
és kötelezési eljárásról szóló önkormányzati
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Intézmény neve, 
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53 0 

 53 0 
 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
a VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. tervezőnek a Zánka, Iskola utca 
járda tervezésére benyújtott bruttó 635.000.-Ft 
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- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
a meglévő települési építészeti értékek védelme 
érdekében településképi véleményezési, bejelentési 
és kötelezési eljárásról szóló önkormányzati
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rendelet megalkotását tartja indokoltnak. Megbízta 
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- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
a polgármesteri hivatal bútor beszerzésére – a 
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Zánka Község Önkormányzatának 
2015. november 12. napján megtartott 

nyilvános üléséről 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
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kerítésének teljes helyreállításáról. A soron kívüli 
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- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
a településképi véleményezési, bejelentési és 
kötelezési eljárásról előterjesztett rendelettervezetet 
elfogadta. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
döntött arról, hogy a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatot 2016. január 1-jétől a 
Balatonfüredi Többcélú Társulás által működtetett 
Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
közreműködésével kívánja ellátni. Előbbiekre 
tekintettel az önálló Gyermekjóléti Szolgálatot 2015. 
december 31. napjával megszünteti, Rab Márta 
családgondozó megbízási szerződését ezen 
időponttal megszünteti. 
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- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119.§ (5) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a 2015. évi belső ellenőrzési tervet a következő 
tartalommal hagyta jóvá: az államkincstáron 
keresztül kiutalt pályázati források és felhasználásuk 
ellenőrzése (vis maior, adósságkonszolidációban 
nem részesült önkormányzatok, adatszolgáltatások 
minőségének javítása, önkormányzati fejlesztési 
pályázat, víz-csatorna támogatás, szociális célú 
tűzifa támogatás). Megbízza a jegyzőt, hogy a 
következő ellenőrzési periódusra vonatkozóan a 
belső ellenőrzési tervet a belső ellenőrrel 
együttműködve terjessze elő. 
 

- A testület döntött arról, hogy a Holiday Sport 
Group vállalkozással a községi strandon telepített 2 
db akadálymentes vízi bejáróra öt éves 
karbantartási, telepítési és téliesítési szerződést köt, 
mellyel további 2 évvel meghosszabbodik az 
eszközre vonatkozó garanciális szerződés. 
 

- A képviselőtestület tárgyalt a strandon lévő régi 
öltözők helyén kialakítandó rendezvénytér 
tervezéséről. A standra javasolt rendezvénytér 
tervpályázatának kiírásához szükségesnek tartja 
Németh Balázs önkormányzati főépítész javas-
latának bekérését, a tervezési program össze-
állításához. 

Háziorvosi rendelés 2016.január 4. napjától kezdődően 
Rendel: dr. Varga István háziorvos  06-20/339-3942, dr. Sőth Tamás háziorvos  06-30/624-3780 

 
  Rendelés HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖ

K 
PÉNTEK 

JANUÁR 
 

Páratlan hét 
délelőtt 

 
8,30 - 11,00 

Január 4. 
Zánka 

Január 5. 
Szentantalfa 

Január 6. 
Zánka 

Január 7. 
Balatoncsicsó 

Január 8. 
Balatonszepezd 

 
 

Páros hét 
délután 

 
13,00 - 
15,00 

Január 11. 
Zánka 

Január 12. 
Szentantalfa 

Január 13. 
Zánka 

Január 14. 
Balatoncsicsó 

Január 15. 
Balatonszepezd 

 
 

Páratlan hét 
délelőtt 

 
8,30 - 11,00 

Január 18. 
Zánka 

Január 19. 
Szentantalfa 

Január 20. 
Zánka 

Január 21. 
Balatoncsicsó 

Január 22. 
Balatonszepezd 

 
 

Páros hét 
délután 

 
13,00 - 
15,00 

Január 25. 
Zánka 

Január 26. 
Szentantalfa 

Január 27. 
Zánka 

Január 28. 
Balatoncsicsó 

Január 29. 
Balatonszepezd 

FEBRUÁR 
 

Páratlan hét 
délelőtt 

 
8,30 - 11,00 

Február 1. 
Zánka 

Február 2. 
Szentantalfa 

Február 3. 
Zánka 

Február 4. 
Balatoncsicsó 

Február 5. 
Balatonszepezd 

 
Tisztelt Állampolgárok! 

 
A háziorvosi szolgálat jövőbeni működéséről Zánka és Térsége Intézményirányító Társulás, a mellékelt részletes 
rendelési időn túlmenően, az alábbi tájékoztatást adja: 

A háziorvosi szolgálatot, 2016. január 01-től  Dr.Varga István és Dr.Sőth Tamás, tapolcai praxissal 
rendelkező háziorvosok látják el, mindketten nagy gyakorlattal rendelkező, tapasztalt háziorvosok. 

Az ÁNTSZ valamennyi rendelő (Balatonszepezd, Zánka, Szentantalfa, Balatoncsicsó) működési engedélyét 
megadta, a rendelők működnek. 
Az OEP Veszprém Megyei Szervezete a további finanszírozáshoz szükséges dokumentumokat, befogadta. 

Az IT irányítását végző polgármesterek és képviselőtestületek a helyettesítő orvosok, szakasszisztencia 
díjazását, a rendelési idők megállapítását, minősített többséggel, egyhangúan, ellenszavazat nélkül jóváhagyták. 

Az ügyeleti szolgálat az eddigi gyakorlatnak megfelelően Balatonfüreden működik, elérhetősége (személyes, 
telefonos) változatlan marad. 

Az asszisztensek személye és elérhetősége – időben és helyszínét tekintve – változatlan, Kovácsné Ildikó és 
Szigetiné Tarczali Erzsébet közalkalmazottként folytatja munkáját. 

A háziorvosi praxis értékesítésére Dr.Király Tünde doktornőnek 2016. június 30-ig van lehetősége. A 
jogszabályi előírásoknak megfelelően ebben a félévben, a helyettesítés önkormányzati feladat. 

Az átmeneti időszak, meggyőződésünk szerint – habár az eddigiekhez képest más formában, rendelési időben és 
helyszíneken – zavartalan lesz. 

Kérem a tájékoztatás elfogadását. 
 
Zánka és Térsége IT polgármesterei és tagjai nevében: 

Filep Miklós 
polgármester 
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Zánka lovagkeresztese 
– Interjú Varga Zoltán alpolgármesterrel – 

 
Elmúlt lapszámunkban gratulálva tudósítottunk 
róla – alpolgármester Úr augusztus 20-ai állami 
ünnepünkön a Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetésben részesült. Megtudhatnának 
lapunk olvasói a sajtóban leközölteknél többet 
erről a kitüntetésről és az átadás körülményeiről? 

Ez év július 7.-én a Miniszterelnökségről 
kaptam egy e-mailt, mely az alábbi tájékoztatást 
tartalmazta: „Ezúton értesítem, hogy a Kitüntetési 
Bizottság az Ön részére állami kitüntetés 
adományozására vonatkozó ajánlást kíván tenni 
állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából, ezért 
kérem, engedje meg, hogy tájékoztassam a 
teendőkről. 
A vonatkozó jogszabály előírásai szerint a jelöltet 
tájékoztatnunk kell az ajánlásról.  
Amennyiben Ön úgy nyilatkozik, hogy a kitüntetést 
nem fogadná el, Önre vonatkozóan a Bizottság 
ajánlást nem tesz. Amennyiben elfogadná a 
kitüntetést, a nyilatkozat visszaérkezését követően 
sor kerül az ajánlás elbírálására, tehát az 
elfogadásról szóló nyilatkozat feltétel, de nem 
egyenlő a kitüntetés odaítélésével.” 

Az értesítés váratlanul ért és meglepett, a mai 
napig sem tudom, hogy ki indította el az 
ajánlásomat. Természetesen az életpályám 
értékelésére adható állami kitüntetést nagy 
megtiszteltetésnek vettem és örömmel elfogadtam. 

Augusztus elején kaptam meg azt a meghívót, 
melyben közölték, hogy a Miniszterelnök Úr 
felterjesztésére Magyarország Köztársasági Elnöke 
részemre kitüntetést adományozott és ünnepélyes 
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a temetőt, főleg annak parkoló részét 
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- a 80 százalékos támogatással megvalósult nap-
elemes rendszerek – Faluház, Óvoda – kedvező 
tapasztalatai alapján újabb ilyen irányú fejlesztés- 
ben kell gondolkodnunk pl. Községháza, Iskola- 
természetesen még sok-sok célt, álmot fel tudnék
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sorolni és lehetőséget kell biztosítanunk a bárki 
részéről érkező megvalósítható ötletek befo-
gadásáról. Szeretném, ha Zánka egy jól élhető 
település lenne a helyi állandó és üdülő 
lakosoknak, valamint kiemelt turisztikai célpont az 
ide látogatóknak. 
 
A kitüntetés indoklásában a Balatonfüred-Csopaki 
Borvidék fejlődése érdekében végzett aktív közéleti 
tevékenységét is hangsúlyozták. Ismertesse meg a 
borászatban kevésbé járatosakat is a legfontosabb 
tényekkel!  
 

Zánkán szőlő-bortermelő családban születtem, 
így már gyerekkoromban is részt vehettem a 
szőlőművelésben, borkészítésben. Általános iskolás 
koromban a szőlőnk mellett volt a focipálya, ahol 
hétvégén a társaim rúgták a bőrt, nekem pedig a 
porhálásnál a lovat kellett vezetnem. A 10-14 hl-es 
fahordó ajtaján beférve a borkő leverése sem 
tartozott a kedvenc foglalkozásom körébe. 

Kőszegen a Kertészeti Technikum, majd 
Budapesten a Kertészeti Egyetem elvégzése után 
kertészmérnökként a kővágóőrsi Béke terme-
lőszövetkezetbe kerültem, ahol a ranglétrát 
végigjárva, 330 ha szőlőterület ágazatvezetője 
lettem. A Badacsonyi Szőlő- és Bortermelési 
Rendszer, majd ennek jogutódja a Balaton- 
felvidéki Szőlő- és Bortermelők Egyesülésének 
igazgatójaként megismerhettem Veszprém megye 
szőlőültetvényeit és borászati üzemeit, ahol a 
kollégáimmal szaktanácsadási munkát végeztünk. 
A saját gazdaságunk létrehozása mellett a 
hegyközségek újraszervezésébe aktívan be-
kapcsolódtam és 21 évvel ezelőtt a zánkai 
hegyközség hegybírója, a borvidékünk elnöke 
lettem, ami együtt járt a hegyközségek nemzeti 
tanács tagságával. A hegyközségi rendszerben 
jelenleg – a nivegy-völgyi szőlő ültetvényeket 
átfogó – szentantalfai hegyközség vezetője, a 
Balatonfüred-Csopaki borvidék elnöke vagyok, a 
megbízatásom 2018. márciusig tart, mely 
időponttól, vagy talán már előtte, egy fiatalember 
átveszi tőlem. A Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsában az a megtiszteltetés ért, hogy 6 éve az 
Ellenőrző Bizottság elnöke vagyok. 

Az elmúlt 15 évben örömmel szerveztem min-
den évben Balatonfüreden a Vince-napi bor-
ünnepet, melyen mindig sok zánkai szőlőtermelő 
vett részt, főleg a kertbarát kör tagjai közül. 
 
Milyennek látja a magyar, a Balaton-felvidéki és 
ezen belül a zánkai borászatok jövőjét? 

A magyar borágazat eredményeit a hazai 
borfogyasztók nagyra értékelik, az elmúlt években, 
évtizedben jelentősen nőtt az igényes borkedvelők 
köre, a borkultúra. 

A Balaton-felvidék változatos domborzati adott-
ságokkal, ebből fakadóan sokban eltérő mikro-
klímával rendelkezik, és egymástól lényegesen 
eltérő talajtípusokon termelhetünk szőlő. Ez a 
nagymértékű változatosság tette lehetővé, hogy sok 
kisgazdaság alakuljon külön arculatot bemutató 
borkínálattal. Már sokan felfedezték, hogy érdemes 
szép kirándulásokat tenni a tájalkotó elemként is 
ragyogó szőlőültetvények között, a hűs pincékben 
kiváló minőségű borokat kóstolgatva hallgatni a 
helyi gazdák érdekes történeteit. 

Örömmel látom, hogy a borvidékünkön közben 
felnőtt egy új, fiatal nemzedék, és megtörtént a 
generációváltás, és az utóbbi években felgyorsult a 
régi ültetvények felváltása korszerű, új te-
lepítésekkel. A pincék, borászati üzemek technikai, 
technológiai szintje is sokat fejlődött.  

A szőlő- és bortermelő emberek az időjárás 
szeszéjeitől függően minden évben új feladat előtt 
állnak, alkalmazkodniuk kell az új helyzethez és 
megújjúlni képesnek kell lenniük, hogy az adott 
minőségű szőlőből a lehető legjobb minőségű bort 
állítsák elő. Mindeközben a piac szeszélyeinek is ki 
vannak téve, most a rozét, a gyöngyöző bort, a 
sillert, a szárazat, vagy a félédeset szeretik jobban, 
és vajon a szomszéd gazda milyen új termékkel jön 
a piacra és elhódítja a törzsvevőt. 

Szerintem a zánkai borászok jól megállják a 
helyüket, érdemes bármelyikhez bekopogtatni egy 
kóstolóra, a helyi vagy a balatonfüredi borhéten 
kiváló országos szinten is jegyzett borokat 
kóstolhatunk náluk. 
 
Milyennek tartja a 2015-ös évjáratú, alakulóban 
lévő borokat? 

Az idei évjáratban egészséges, magas 
cukortartalmú, jól beérett szőlőt szüretelhettünk, 
ezért ezt az évjáratot kiválónak tartjuk és még 
sokáig fogjuk emlegetni, érdemes lesz jó pár palack 
bort még magunk elől is eldugni, hogy pár év 
múlva örömmel találjunk rá. 

Bár ne legyen igazam és a következő évjáratok 
is legalább ilyen jók legyenek, és mindig az utolsó 
évet, vagy legjobb lenne az utolsó évtizedet együtt 
emlegetni. 
 
S végezetül: további sikereket kívánva, gratulálunk 
eddigi életpályájához és e rangos kitüntetéshez! 
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FELHÍVÁS 
 

Felhívom az ingatlan-tulajdonosok figyelmét, 
hogy  

Zánka Község Önkormányzatának  
a környezet védelméről szóló 16/2004. 

(IX.20.) önkormányzati rendelete 
alapján:  

az ingatlan előtti járdaszakasz és  
az úttest felezővonaláig terjedő  

teljes terület 
a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 

műtárgyai (áteresz),  
továbbá  

tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes 
épületek gyalogos megközelítésére és 

körüljárására szolgáló terület 
tisztántartásáról, kaszálásáról,  

gyomtalanításáról, hótól, jégtől  
mentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan 

lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról 

az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles 
gondoskodni! 

 

Kérem, hogy a balesetek megelőzése 
érdekében a szükséges feladatokat 

szíveskedjenek maradéktalanul elvégezni! 
 

Zánka, 2015. december 10. 
 

Lukács Ágnes 
jegyző 

 

 
*** 

 
 

Intézményeink életéből 
 

Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

Óvoda 
 

Az őszi szünet után színházi előadást nézhettünk 
meg november 5-én, amely az idei tanév első bérletes 
előadása volt, Kincsvadászok címmel. A következő 
napok a Márton napi, lámpás felvonulásra való 
készülődéssel teltek. Az időjárás kegyes volt hozzánk 

a felvonulás idején, a Faluházban látványos 
árnyjátékot adtunk elő.  

Heteken keresztül hallatszott az óvodából a „Hull a 
pelyhes fehér hó” című dal. Sajnos a hó nem jött meg, 
de a Mikulás egy remek előadás kíséretében ismét 
ellátogatott a Faluházba, ahová a leendő óvodásainkat 
is meghívtuk.  

A karácsonyi készülődés egy nagyon hangulatos 
adventi játszóházzal folytatódott, ahol a gyerekek a 
szülőkkel együtt különböző technikával készíthettek 
apró karácsonyi díszeket. Ezúton hálásan köszönjük 
Langenbahn Anna felajánlott adományát, amit a 
játszóház eszközeinek a vásárlására fordított a Szülői 
Munkaközösség. 
A karácsony méltó megünnepléséhez nagy-
csoportosaink egy felvidéki betlehemes játékkal 
készültek, amelyet először az ovikarácsonyon majd a 
Faluházban is előadtak. A csoportokban a 
karácsonyfák alatt új játékokat találtak gyerekeink, 
melyet örömmel vettek birtokukba. 

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

 
Kránicz Attiláné 

 
*** 

 

Iskola 
 

Alsósokkal történt 
 

Az első osztályosok már igazi bozzaysként töltik 
mindennapjaikat az iskolában. Hamar beilleszkedtek, 
sokszor hangos, vidám nevetésüktől az iskola. 
November közepére nagy munkán jutottak túl Rita 
nénivel, mert befejezték az MTA-SZTE Képes-
ségfejlődés Kutatócsoport méréssorozatát, mely 6 
területet érintett: 1. számítógépesegér-használat, 2. 
induktív gondolkodás, 3. olvasás előkészségei, 4. 
matematikatanulás előkészségei, 5. feladattartás, 6. 
zenei képességek. 

A különböző tanulmányi versenyeken több 
kisdiákunk indul. A „Bendegúz” levelezős versenyre 6 
fő jelentkezett, Szántó Edit tanító néni fogja össze 
ebben a tanévben a szorgoskodókat.  3. és 4. osztályos 
tanulóink szorgalmasan készülnek a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyre, osztályfőnökeik: Dobosné 
Varró Anna, és Sántáné Magda Márta vezetésével.  

Gondos Luca 3. osztályos tanuló országos meseíró 
pályázaton remekelt. Meséje bekerült a hamarosan 
megjelenő „Fénymese” című kiadványba. Luca 
Városlődön is komoly sikert ért el, versmondása 
második helyet ért, s indulhat az országos versenyen. 
Szeretettel gratulálunk kiváló munkájához! 
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Gondos Luca: Fénymese 
8,5 éves, 3. osztályos,  

Bozzay Pál Általános Iskola, Zánka  

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fekete 
ország. Fekete volt minden, a király, a vár, de még a 
szolgák is. Az egyik fekete faluban élt egy 
szegénylegény. 

A világ másik végén viszont éppen fordítva volt, 
mert világító, fényes ország volt az. Ott ha elment az 
áram, a gyertyák maguktól égtek. Az volt Fényország. 
Ebben a királyságban a királynak a lánya is aranyban 
járt. A királylány, akit Lucának hívtak, olyan szép volt, 
hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. 

A Feketeországban lakó legény hallott Fényországról 
és annak királylányáról. A legény mikor tizenegy éves 
lett, azt mondta az anyjának: 
- Édesanyám! Elmegyek világot látni, mert feleséget 
akarok keresni. Hallottam hírét Fényország 
királylányának és addig nem nyugszom, míg nem 
vehetem feleségül őt. Tarisznyázzon fel engem 
Édesanyám, mert nem tud visszatartani! 

Erre azt mondta az anyja: Menj édes fiam, nem 
tartóztatlak. 

El is indult a legény. Ment egy egész napon át, 
reggeltől, másnap reggelig meg sem állt. Egyszer csak 
odaért az Elválasztó-erdő határához. Ezt az erdőt azért 
hívták Elválasztó-erdőnek, mert ez választotta el 
Fényországot Feketeországtól. Ismerte a legény ezt az 
erdőt, s így tudta, hogy jó felé megy. Nagy kerítés 
kerítette körbe az erdőt. A legény azt mondta magában: 
- Jaj szegény fejem, szegény fejem, mi lesz velem? 
Amint így búslakodott, nagy nyüszítést hallott. Elindult 
a hang irányába. Észrevett egy rókát és odament hozzá. 
- Mi bajod Róka koma? - kérdezte a szegény legény. 
- Elszaladtak a kölykeim és nem találom őket. - 
nyüszítette a róka. 
- Egyet se búsulj Róka komám, hanem mondd el, mi a 
kedvenc étele a kölykeidnek! 
- Elmondom neked. Ha segítesz nekem, én is segítek 
rajtad- mondta a róka koma. Menj el a csalánmezőre, 
onnan szedj három szál csalánt, mert tudd meg, ez a 
kedvenc eledele a kölykeimnek. 

El is ment a legény, akit hogy szavamat el ne 
feledjem, Jancsinak hívtak. Leszedett három csillántot 
és a magasba dobta őket. A rókakölykök meglátták a 
levegőben a csalánnövényeket és azonnal odaszaladtak 
Jancsihoz. A legény odavitte a kölyköket az anyjukhoz. 
A róka hálásan azt mondta: 
- Köszönöm Jancsi, hogy visszahoztad a kicsnyeimet. 
Hálából három kölykömmel veled megyek, hogy 
segítsek, ha bajba kerülsz. Most gyere velem, mert a 
rókalyukam átvezet az Elválasztó-erdő kerítésén. 

Így lett. A legény követte a rókákat és a rókalyukon 
át az Elválasztó-erdőbe jutottak. Ott a legnagyobb róka-
kölyök azt mondta: Jancsi, húzz ki a bundámból egy 
szőrszálat és abban a pillanatban az erdő közepén le-

szünk. Így is történt. A legény kihúzta a róka bundájából 
a szőrszálat és abban a szempillantásban az erdő köze-
pén álltak. Ott megláttak egy varjút, aki két fa közé volt 
szorulva. A legény így szólt a középső rókakölyöknek: 
- Állj a két hátsó lábadra, hogy felmászhassak a fára és 
kiszabadíthassam a varjút. A kis róka beleegyezett, így 
Jancsi kiszabadította a fekete madarat. 
A varjú ezt mondta: 
- Jótett helyébe jót várj! Hálából veletek megyek és ha 
bajba kerültök, segítek. 

Most már hatan mentek tovább. Végül kiértek az 
erdőből és hirtelen hatalmas fényességet láttak. Szemük 
előtt Fényország aranytól csillogó palotája állt. Amint 
benyitottak a palota kertjébe, meglátták a Fénykirályt, 
aki éppen ott sétálgatott. A király azt kérdezte Jancsitól 
és barátaitól: 
- Mi járatban vagytok? 
- Felséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom, 
hallottam hírét Fényország királylányának és addig nem 
nyugszom, míg nem vehetem feleségül őt. 

A király nem akarta a fekete szegény legényhez adni 
egyetlen leányát, ezért így szólt: 
- Ha megfelelsz egyetlen kérdésemre, tiéd lehet egyetlen 
leányom, s vele együtt királyságom: Vajon fény nélkül 
mihez kezdenél? 

Jancsi mikor ezt a kérdést meghallotta, búnak 
eresztette a fejét, és visszament az erdő szélére 
barátaival. Ekkor így szólt a legkisebb rókakölyök: 
- Ne búsúlj édes gazdám, hanem mondd el, mi bajod? 
A legény így válaszolt: 
- Jaj ne is kérdezd kedves kis rókám. A király azt 
mondta, hogy feleljek meg arra a kérdésére, hogy mihez 
kezdenék fény nélkül. 
A kis róka azt mondta: 
- Egyet se búsulj édes gazdám, hanem kérd meg a 
varjút, hogy vigyen fel Téged a Holdhoz és a Naphoz és 
hozz egy darabot mindkettőből. A többi már az én 
dolgom. 

Jancsi meg is kérte a varjút, aki felvitte őt a Holdhoz 
és a Naphoz. Vágott is a bicskájával egy-egy darabot a 
fiú az égitestekből és odaadta a kisrókának. A legkisebb 
kölyök így szólt: 
- Megőrzöm ezeket az égitest darabokat, Te pedig menj 
a királyhoz és mondd meg neki, hogy van Neked két kis 
darabod a Holdból és a Napból. Ha a Hold és a Nap 
lehullana az égről és megszűnne a fény, Te ezeket 
feldobnád az égre, hogy ne maradjanak az emberek fény 
nélkül. 

Jancsi így is tett. Elment a királyhoz és elmondta, 
amit neki mondott a kisróka. A királynak megtetszett a 
fiú nagylelkű válasza, a Fénykirálylánynak pedig Jancsi 
daliás termete. Így a fénykirály Jancsihoz adta egyetlen 
leányát és vele királyságát 
Hétországra szóló lakodalmat csaptak. A menyegzőre 
meghívták Jancsi szüleit, a rókacsaládot és a varjat is. 
Az égitest darabokat pedig a kis róka még ma is őrzi 
Fényországban, ha meg nem halt. 
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Szántó Edit és Balázsné Pintér Rita novemberben 
Veszprémbe vittek 32 kisgyermeket, ahol bérletes 
színházi előadás keretében a „Mátyás és a bolond-
király” című előadást tekinthették meg. Zánkán is 
voltunk színházban. „Félelmetes kalózok” kalandjain 
izgulhattunk. Az előadásokra 49 kisgyermek váltott 
bérletet. 

Szekeres Kornél rendőr őrnagy e tanévben is 
rendszeresen tart DADA órákat a 3. és 4. osztályban. 

Izgalommal készültünk a hagyományos Márton 
napra. Örömmel készítettük a mécseseket, képeket, 
rajzokat, a táncosok tanulták a táncokat, dalokat. 
Köszönet a szülőknek, hogy egy kis süteménnyel is 
hozzájárultak az este sikeréhez! 

December 2-án a 3. és 4. osztályosok Balaton-
füreden jártak, ahol Gryllus Vilmos zenés délutánján 
vehettek részt.  

 

Természetesen hozzánk is megjött a Mikulás, a 
Faluházban várt minket. Itt krampuszai csínytevésein 
nevethettünk, majd siettünk vissza az iskolába, mert a 
jó gyerekeknek szánt ajándék már a cipőkben lapultak. 
Legnagyobb örömünkre mindenki kapott ajándékot!! 
 

Az osztályok ünnepi díszbe öltöztek, az adventi 
naptárakban minden nap lapul valami finomság, 
sokszor szól halk zene. December 12-én „Adventi 
készülődés”. Lélekben már készülünk a karácsonyra. 
A tanító nénik szeretettel kívánnak minden diáknak, 
szülőnek szeretetteljes, békés, meghitt ünnepeket! 

 
Balázsné Pintér Rita 

 
 

Gázló Mikulás 
December 4-én reggel iskolánk tanulói a 

könyvtárban gyűltek össze. Vendég érkezett hozzánk, 
Vokó László, aki a Gázló Környezet- és Termé-
szetvédelmi Egyesület tagjaként ismeretterjesztő 
előadást tartott nekünk a Balaton-felvidékről.  

Sok képet és ismeretet hozott. Megmutatta, hogyan 
nézett ki a Hegyestű a bányászat előtt és után, 
elmesélte, hogy 40 év alatt fogyott el a hegy fele. 
Szintén régi felvételeken csodálhattuk meg a 
kőtengert, láttunk az ember által megmunkált és a 
természet erejével faragott malomkövet.  

Megtudhattuk, hogyan kell megmozgatni az ingó-
követ, s megismerhettünk néhány régi regényes kör-
nyékbeli romtemplomot. Mesélt nekünk a Kopasz-
hegyről, a Fekete-hegyről, a tanúhegyekről, s a fényké-
peken gyönyörködhettünk a csodás panorámában. 

A környék élővilága is rendkívül érdekes, Laci 
bácsi az állatokról és a növényekről rengeteget mesélt. 
Megtudtuk, hogy a sikló az emberre nem veszélyes, 
viszont elfogja és megeszi a ház körül élő rágcsálókat. 

Felhívta a figyelmünket arra, hogy nem szabad 
megölni, bántani ezeket az állatokat. Láttunk képeket a 
vörös vércséről, beszélgettünk a sasról, ezek fészkelési 
szokásairól. Gyönyörködhettünk a domboldalakon 
nyíló szebbnél szebb vadvirágokban is, amelyeket csak 
fényképezni ajánlatos, nem szabad letépni. 

Miután az előadásnak vége lett, a negyedikesek és a 
felsősök csapatokat alakítottak és egy tudás- próbát 
kellett megírnunk. Jól vizsgázott mindenki, az első 
három helyezett csapat teljesítménye különösen jó lett, 
a győzteseknek köszönhetően iskolánk egy szemét-
gyűjtővel gyarapodott. 

Mi nagyon büszkék voltunk, mert lány-csapatunk 
az előkelő harmadik helyen végzett. 

Nagyon sok érdekes információt hallottunk szűkebb 
hazánk természeti környezetéről, köszönjük az 
egyesületnek és Laci bácsinak! 

4. osztály 
 

Felsős hírek 
 

Október 15-én az UNICEF Magyar Bizottság első 
országos iskolai programjában vettünk részt. Az 
„Ébresztő-óra” foglalkozás témái: Gyermek-jogok, a 
gyermekek helyzete a világban, a gyermekekkel 
szembeni erőszak. Hiszünk abban, hogy a 
felelősségvállalás és a tudatos jövőépítés a jogok 
ismeretéből fakad. Kötelességeink hangsúlyozása 
mellett érzékenyebbé kell tenni gyermekeinket a 
fejlődő világ, a fenntartható fejlődés és a globális 
problémák iránt. Célunk az is, hogy tanítványaink 
jobban és többre becsüljék helyzetüket, lehetőségeiket, 
amelyeket családjuk, környezetük, iskolájuk és 
társadalmunk biztosít nekik. 

Védőnőnk, Rózsa Gabriella folyamatosan tartja 
előadásait felsős tanulóinknak az őket érintő 
egészségügyi témákban. 

Október 22-én a Faluházban tartottuk 
ünnepségünket az 1956-os forradalom évfordulója 
alkalmából. A megemlékezés újszerűsége sikeres volt. 
A közönség nagy figyelemmel és átéléssel fogadta a 
versekből, zenéből és dokumentumfilm- részletekből 
összeállított műsort. Legfontosabb üzenetünket 
tanulóink (Pálfalvy Klaudia, Szabó Rebeka, Tóth 
Evelin, Vörös Nikolett) által megfogalmazott gon-
dolatok közvetítették: 

 
„A haza egy olyan érzés, amely mindenhová elkísér, 
bárhová is vet a sors. A haza az otthon, itt élnek 
szeretteink, itt fekszenek elhunytaink.” 
„Ennek az országnak voltak keserves időszakai, de a 
jövő remélhetőleg szebb és jobb lesz, mint a múlt, ahogy 
Vörösmarty is írta a Szózatban: 
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Még jőni kell, még jőni fog  
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.” 

 „A haza azt az országot jelenti, ahol engem 
megértenek, mert egy nyelvet beszélünk. Magyarország 
kicsi, de szép ország. Gyönyörű tájai vannak, érdekes 
emberek lakják. Odafigyelnek arra, hogy a 
hagyományokat megőrizzék és az utókornak 
átadják….A hazaszeretet egy olyan érzés, amit nem 
lehet megtanulni az iskolában, ezt érezni kell… Azt 
mondják, hogy mi vagyunk a jövő nemzedéke… talán 
majd ha felnövünk, mi is tehetünk valamit a hazáért.” 
 

Csak példamutatással segíthetjük e kívánság meg-
valósulását. Ezért is fontos, hogy a falu apraja- nagyja 
együtt legyen nemzeti ünnepeinken is! 

„Nyelvében él a nemzet”. November 13-án tartjuk 
a magyar nyelv napját, amelyen az idén játékos 
nyelvi- logikai, általános műveltségi vetélkedővel 
próbáltuk tudatosítani, hogy mit is jelent e csodálatos 
nyelv birtoklása. Nyelvünk szeretetére három idézettel 
szeretnénk felhívni mindnyájunk figyelmét:  
„…ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az 
életművem sokkal értékesebb lehetett volna…mert ezen 
a különös, ősi, erőtől duzzadó nyelven sokszorta 
pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az 
érzelmek titkos rezdüléseit.”/G. B. Shaw drámaíró/ 
„A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, 
hanem egy szuper- intelligens földönkívüli- faj, 
amelynek sikerült egybeolvadnia az emberiséggel, s 
csak műveik zsenialitása, és nyelvük teljes 
érthetetlensége árulja el őket.”/ Szerb Antal Utas és 
holdvilág című könyvéről/ 
„A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése 
felülmúl minden más nyelvet.”( J. Grimm meseíró, aki 
egyben az első német tudományos nyelvtan 
megalkotója) 

Az Arany János magyarverseny 2. fordulójába 
Borbély Balázs, Cseh András, Pál Kata, Mikolacsek 
Réka és Stróbl Eszter jutott tovább.  

Nyílt napokat tartottunk november 24-től 26-ig. 
Nagyon örültünk, hogy ilyen sok szülő látogatott el 
iskolánkba, akikkel így személyesen is 
beszélgethettünk. 

December 12-én, szombaton fenyő és mézeskalács 
illata fogadta a karácsonyra készülődő gyerekeket. 
Nyolc helyszínen tizenhat szülő és az őket segítő 
iskolai dolgozók várták az alkotni vágyókat. Az 
adventi készülődésben köszönjük a segítséget Vissi 
Gabriellának, Kerschner Babettnak a karácsonyi 
tészta, Svantner Krisztinának és Simonné Évának a 
papírdísz, Kamondiné Helgának és Filepné Julcsinak 
az üdvözlőkártya, Gaálné Krisztának és Gaálné 

Zsuzsa főszervező SZM elnöknek az ajtódísz, Csuka 
Évának és Némethné Juditnak a gyertya, Konczné 
Anikónak és Gaálné Juditnak  a szalvétatechnikás 
dísz, Morvai Andreának és Egyedné Melindának a 
karácsonyfadísz, Takács Ferencné Kati néninek és 
Pádár Andinak az asztalidísz készítésénél való kreatív 
segítő tevékenységét. Zánka Önkormányzatának 
anyagi támogatása és az SzM által szervezett Katalin- 
bál bevétele tette lehetővé a gyermekek számára ezt az 
érdekes és értékes programot.  

A 2015-ös év utolsó iskolai heteiben izgalommal 
készülünk az iskolai karácsonyra és a falukarácsonyra. 
”Táncol, perdül gyertyaláng, ünnepi az asztal.  
Apám, anyám és a derű jóízűn marasztal.  
Telepedj le miközénk, maradj nálunk, béke,  
búzavirág mosolyú  földnek ékessége. 
Daloljad, hogy karácsony, eljöttél hát végre. 
Békét süssél, kalácsom, sok-sok kemencébe!” 
 

Csékei Marianna,  
Stumpfné Vass Violetta 

 
Német Nemzetiségi rendezvények 

 
2015. november 13-án került megrendezésre a 

hagyományos Márton-napi rendezvény. A program a 
már megszokott menetrend szerinti lampionos 
felvonulással vette kezdetét. A Faluházban meleg 
teával és süteménnyel várták a gyermekeket a 
rendezők. Az udvaron forralt bor és zsíros kenyér 
egészítette ki a kínálatot. A műsort az óvodások vidám 
lampionos tánca nyitotta meg, majd az iskolások 
német nemzetiségi tánca és a negyedik, ötödik 
osztályosok színdarabja követte. Gondos Luca verse 
színesítette a rendezvényt. A felnőttek újborkóstolással 
összekötött libavacsorán vehettek részt.  
 

2015. november 20-án rendezték Városlődön a 
hagyományos nemzetiségi kulturális találkozót, 
immár 20. alkalommal. Iskolánkat Gondos Luca 3. 
osztályos és Stróbl Eszter 8. osztályos tanuló verssel 
illetve táncosaink a „Nonnentanz”- cal képviselték. A 
rendezvény számunkra nagyon szép eredménnyel 
zárult, táncosaink ezüst-minősítést szereztek, Luca 
pedig második helyezést ért el, így majd tavasszal 
részt vehet az országos megmérettetésen.  

 

Iskolánk az idei tanévtől csatlakozott a DSD 
nyelvvizsgarendszerhez. A DSD a Deutsches 
Sprachdiplom rövidítése, egy nemzetközi német 
nyelvvizsga, melyet évente egyszer az egész északi 
féltekén egy adott időpontban rendeznek meg.  

A DSD I.- diploma az eredménytől függően A2 
vagy B1 típusú magyar állami nyelvvizsgának felel 
meg. Az iskolai németoktatás része, tehát ingyenes. 

Az írásbeli vizsgarészeket minden érintett iskolában
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Egy jobb kor, mely után 
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ugyanazon a napon tartják, idén 2016. március 9-én. 
Egy másik időpontban, ált. 1-2 héttel az írásbeli vizsga 
után minden tanuló külön-külön teszi le a szóbeli 
vizsgát a saját iskolájában a vizsgabizottság előtt. 

Az írásbeli vizsgarészeket központilag értékelik 
Németországban. A diplomákat a német nagykövet írja 
alá, majd legkésőbb június végéig továbbítja az 
iskoláknak. 
 

Hagyományőrző, tehetséggondozó program 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen 
nyújtottuk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt "A hazai nemzeti kulturális örökségének 
megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi 
kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó prog-
ramok támogatása" témában pályázatot, ahol a 
megpályázott teljes összeget, 2 millió forint, vissza nem 
térítendő támogatást elnyertük.  

A program célja a környékbeli sváb falvakban élő 
gyerekek nemzetiségi identitástudatának erősítése a 
népi kultúra, népzene és népművészet segítségével. A 
komplex program néptáncoktatáson és kézműves 
foglalkozáson kívül két tanulmányutat, múzeum- és 
színházlátogatást foglal magába.  
 

Nemzetiségi Néptánctábor 
Az elmúlt tanév során német nemzetiségi 

hagyományörző néptánctáborra pályáztunk, az EMMI 
által meghírdetett Nyelvi környezetben megvalósuló 
nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyomány-
őrző és olvasótáborok megvalósítására, amelyen 
250 000 Ft támogatást nyertünk.  

A tábor célja a hagyományápolás, néptánctanulás, 
népdaléneklés, megismertetni és megszerettetni a 
fiatalokkal a magyarországi németek zenéjét, 
népdalait. A résztvevők több kézműves foglalkozáson 
vehettek részt, például: agyagozás, gyöngyfűzés, 
levendulababa készítés, valamint túrák és előadások és 
bemutatók alkalmával ismerkedhettek meg a népi 
gyógyászat alapjaival, a gyógynövényekkel, azok 
felhasználási módjaival, a csillagképekkel és a 
hozzájuk kötődő legendákkal, mesékkel.  

Táborunk helyszíne a vászolyi Gádor-tábor volt.  
A táborban elsajátított néptáncanyagból készült 

koreográfiák színesítik a községi rendezvényeket és 
szolgálnak a nemzetiségi bemutatók verseny-
programjaként. 

Mindezek mellett folyamatosan biztosítva volt a 
kísérők személyében a német nyelvűség. Különböző 
feladatokkal, játékokkal, feladat-lapokkal, egyéni és 
csoportmunkával sajátíthatják el, a gyerekek életkoruk-
nak megfelelő nyelvi szinten, a megfelelő ismereteket, 
kifejezéseket. 

Siposné Bányai Ildikó  
Kruczler Ágnes 

Regisztráltunk az „ÉLŐ bolygónk”-on! 
A Bozzay suli diákjai Márton napján, 2015. november 
11-én iskolagyűlésen közfelkiáltással tettek fogadal-
mat arra, hogy csatlakoznak dr. Áder János köztár-
sasági elnök úr felhívásához, és ezzel támogatják a 
közelgő párizsi klímacsúcs eredményességét. Ezen a – 
november 30-án kezdődő – nemzetközi konferencián 
remélhetően komoly döntések születnek a klíma-
változás megakadályozása érdekében, a földi élet 
védelmében. 

Kivetítettük köztársasági elnökünk üzenetét, majd 
Juhász Árpád geológus, Novák Péter kultúrmunkás és 
Boros Misi a Virtuózok egyik győztese véleményét, 
majd ezután Horváth Lajos igazgató bácsi regisztrált 
elsőként. Tanulóink nagyon lelkesek voltak. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, Nagyszülőket, 
rokonokat segítsék kisdiákjaink voksolását és maguk is 
csatlakozzanak hozzánk! 
http://www.elobolygonk.hu/ 
 

*** 
Olimpici Grand Prix Nemzetközi Párbajtőr Versenyen 
(Szolnok 2015. 12. 4-6.) Simon Zsófia korosztályában  
bronzérmet szerzett, amelyhez szívből gratulálunk! 
 

*** 
 

 

FALUHÁZ -  
    EGYESÜLETI ÉLET 
 

Rovatvezető: Kocsis Szilvia 
 

Hírek a Faluházból 
 

Alig kezdődött el a 2015-ös év, és máris a vége felé 
járunk. Csak úgy száguldoznak a hónapok, a hetek, és 
a napok. 

Legutóbbi beszámolónkban a szeptemberi prog-
ramokról írtunk, most pedig már a szilvesztert 
szervezzük. De mi is történt az őszi hónapokban? 
 

Október elején az idősebb generációt köszöntöttük, 
az ünnepi keretek között megrendezett Idősek Napján. 
Filep Miklós Polgármester Úr kedves szavakkal 
méltatta ezt a generációt, majd az ovisok, az iskolások, 
és a Győri Nemzeti Színház műsora következett. A 
kellemes délutánt kis vendéglátás, őszinte beszél-
getések, rég nem látott találkozások tették emlé-
kezetessé. Reméljük, aki ott volt jól érezte magát. 
 

Az idei Szüreti Mulatságra ismét nagy volt a 
készülődés, mind a Faluház, mind a klubok, civil 
szervezetek, és a felvonulók részéről. Sorra készültek a 
helyszínek, a megállók, hogy a díszes felvonulás a 
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feldíszített utcák, és megállók fogadják. Az 
előkészületekben és a műsorban részt vett az Életmód 
Klub, a Nők Klubja, a Magyar Tenger Népdalkör, a 
Színjátszó Kör, a Kertbarát Kör, a Nyugdíjas Klub, a 
Magyar Tenger Gyermek Táncegyüttes, a Bokafogó 
Néptáncegyüttes, a Sportkör, és természetesen a 
Borosgazdák, akik nem sajnálva a finom nedűket, 
kínálták úton, útfélen a kemény munkával elért 
termést. A finom vacsorát Bor Kálmán és Szentgróti 
Róbert főzte, amit nagyon köszönünk nekik! Köszönet 
Bábel Ferinek, Kerkápoly Elemérnek és a 
lovasoknak, hogy ismét nagy számban részt vettek a 
felvonuláson! Köszönjük a Polgárőrségnek és a 
Rendőrségnek, hogy biztosította a felvonulást! Egy 
ilyen nagy rendezvény, mint a Szüreti Mulatság, 
megmutatja, hogy mekkora az összetartás a faluban, 
milyen jó a hangulat a nagy munka közben, akár a 
dekorálást, akár a helyszínek készítését nézzük. 
Szerencsére az idő is velünk volt, felvonultunk, majd 
ettünk-ittunk, és vidáman mulatott Kardos Józsival a 
falu apraja-nagyja. 

 

Az október 23-ai ünnepi műsort a Bozzay Pál 
Általános Iskola diákjai adták, mely egy igényes 
megemlékezéssé kerekedett. 

 

Órási megtiszteltetés Zánkának, hogy november 6-
án, pénteken este a Faluház vendége volt Szörényi 
Levente Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas zene-
szerző, gitáros, énekes, szövegíró, valamint a Miskolci 
Illés Emlék-zenekar. Ezen az estén Szörényi Levente 
szerényen, és alázatosan érkezett meg a Faluházba. 
Egy közvetlen, jó humorú embert ismerhettünk meg, 
aki tiszteli a közönséget, és egy óriási tehetség. A telt 
házas este gyorsan elrepült, pedig még órákig 
elhallgattuk volna az ismert slágereket, és a különböző 
történeteket. 
 

Az idei Márton Napot ismét a Zánkai Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezte az iskola és az 
óvoda közreműködésével. A  hagyományos lampionos 
felvonulást a gyerekek német nyelvű műsora, majd a 
Theodora Étterem által készített libavacsora követte.  
A finom vacsora közben mindenkinek jól esett az idei 
Újbor mustra. Szerencsére senki nem maradt éhesen 
és szomjasan, hiszen a Faluház udvarán finom 
libazsíros kenyérrel, forralt borral és meleg teával 
vártuk a vendégeket. 

A november igen mozgalmas volt, hiszen a 
következő hétvégén már a Katalin bál várta a 
táncoslábú szülőket és pedagógusokat. Az iskola 
Szülői Munkaközössége idén is kitett magáért. A 
remek szervezés meghozta a gyümölcsét, jó hangulat 
uralkodott a hajnalig tartó bálon. Köszönet illeti a Gaál 
Tiborné Zsuzsát, a Szülői Munkaközösség Elnökét, és 
az őt segítő SZ.M. Tagokat! 

November utolsó hétvégéje Advent első gyertya-

gyújtása volt. Erre a vasárnapra a Színjátszó Kör 
segítségével díszbe öltöztettük a Faluház udvarát, az 
Életmód Klub elkészítette az adventi koszorút, és 
elkészült az óriás 5 méter magas karácsonyfa is, mely 
vasból és fenyőágakból készült. A fények a Magyar 
Tenger Gyermek Tánccsoport, a Bokafogó Néptánc-
együttes műsora után gyúltak fel, majd a Magyar 
Tenger Népdalkör közreműködésével köszöntöttük 
Advent első gyertyáját. A rendezvényre érkezőket a 
helyi vállalkozók és az óvoda Szülői Munkaközösség 
adventi vására, finom zsíros kenyér, forralt bor és 
meleg tea várta. 

A gyönyörűen kivilágított Faluház és udvara méltón 
díszbe öltözött a nagy ünnepre. 

Így hát jöhet a Falukarácsony, melyet december 
19-én szombaton, délután 16 órakor tartunk. A 
karácsonyi délutánra érkezőket az Óvoda, az Iskola és 
a Magyar Tenger Népdalkör ünnepi műsora, a 
Színjátszó Kör karácsonyi színdarabja, sült gesztenye, 
forralt bor, zsíros kenyér, és falu által összehordott 
süteményei várják. Előre is köszönjük az Életmód 
Klub és a Kertbarát Kör segítségét! 

Az idei karácsonyfát Szentantalfáról ajánlották 
fel, köszönjük szépen! 
A cikk végére már csak a Szilveszter maradt. 

A 2015-ös évet mexikói hangulatban, sombrero 
kalapban, Tequilával búcsúztatjuk. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
Jelentkezési határidő 2015. december 23. 
 

Köszönjük, hogy egész évben velünk voltak, részt 
vettek a rendezvényeken! 
„Békességet, boldogságot, csengőszót és 
gyertyalángot!  
Ajándékot, szeretetet, s mindent, ami fontos neked!  
Ajtód elé fehér bársonyt: békés, boldog, szép 
karácsonyt! „ 

Böhmné Kocsis Szilvia 
Böhm Tamás 

 

*** 
 

Könyvtár 
 

Nagy sikerű hangverseny Zánkán 
2015.november 15-én vasárnap délután 17 órakor a 
zánkai Evangélikus Imaház gyülekezeti terme 
zsúfolásig megtelt. Scheer Lívia énekművész már 
harmadik alkalommal mutatkozott be Zánkán. 
„Ünnepi Hangulatban” címmel ezen a délutánon 
Balogh Zsolt zongoraművésszel voltak a vendégeink. 
Nagyon magas színvonalú, igényes műsoruk hatalmas 
sikert aratott. Szinte minden darabjukat vastaps kísérte, 
a ráadás sem maradt el.  
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feldíszített utcák, és megállók fogadják. Az 
előkészületekben és a műsorban részt vett az Életmód 
Klub, a Nők Klubja, a Magyar Tenger Népdalkör, a 
Színjátszó Kör, a Kertbarát Kör, a Nyugdíjas Klub, a 
Magyar Tenger Gyermek Táncegyüttes, a Bokafogó 
Néptáncegyüttes, a Sportkör, és természetesen a 
Borosgazdák, akik nem sajnálva a finom nedűket, 
kínálták úton, útfélen a kemény munkával elért 
termést. A finom vacsorát Bor Kálmán és Szentgróti 
Róbert főzte, amit nagyon köszönünk nekik! Köszönet 
Bábel Ferinek, Kerkápoly Elemérnek és a 
lovasoknak, hogy ismét nagy számban részt vettek a 
felvonuláson! Köszönjük a Polgárőrségnek és a 
Rendőrségnek, hogy biztosította a felvonulást! Egy 
ilyen nagy rendezvény, mint a Szüreti Mulatság, 
megmutatja, hogy mekkora az összetartás a faluban, 
milyen jó a hangulat a nagy munka közben, akár a 
dekorálást, akár a helyszínek készítését nézzük. 
Szerencsére az idő is velünk volt, felvonultunk, majd 
ettünk-ittunk, és vidáman mulatott Kardos Józsival a 
falu apraja-nagyja. 

 

Az október 23-ai ünnepi műsort a Bozzay Pál 
Általános Iskola diákjai adták, mely egy igényes 
megemlékezéssé kerekedett. 

 

Órási megtiszteltetés Zánkának, hogy november 6-
án, pénteken este a Faluház vendége volt Szörényi 
Levente Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas zene-
szerző, gitáros, énekes, szövegíró, valamint a Miskolci 
Illés Emlék-zenekar. Ezen az estén Szörényi Levente 
szerényen, és alázatosan érkezett meg a Faluházba. 
Egy közvetlen, jó humorú embert ismerhettünk meg, 
aki tiszteli a közönséget, és egy óriási tehetség. A telt 
házas este gyorsan elrepült, pedig még órákig 
elhallgattuk volna az ismert slágereket, és a különböző 
történeteket. 
 

Az idei Márton Napot ismét a Zánkai Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezte az iskola és az 
óvoda közreműködésével. A  hagyományos lampionos 
felvonulást a gyerekek német nyelvű műsora, majd a 
Theodora Étterem által készített libavacsora követte.  
A finom vacsora közben mindenkinek jól esett az idei 
Újbor mustra. Szerencsére senki nem maradt éhesen 
és szomjasan, hiszen a Faluház udvarán finom 
libazsíros kenyérrel, forralt borral és meleg teával 
vártuk a vendégeket. 
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Szülői Munkaközössége idén is kitett magáért. A 
remek szervezés meghozta a gyümölcsét, jó hangulat 
uralkodott a hajnalig tartó bálon. Köszönet illeti a Gaál 
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Köszönjük, hogy egész évben velünk voltak, részt 
vettek a rendezvényeken! 
„Békességet, boldogságot, csengőszót és 
gyertyalángot!  
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Adventi zenés irodalmi est a zánkai  
Bozzay könyvtárában.  

2015 december 11-én pénteken délután 17 órakor 
Scheer Lívia és Szkórits-Tala Gábor előadó-művészek 
ismét megható kedves műsorral örvendeztették meg 
kis közönségüket. Adventi hagyományok, szokások 
hangzottak el kedves karácsonyi dallamok kísé-
retében. A karácsonyi rejtvények megfejtői között 
szaloncukrot osztottak, az ismerős dallamoknál minket 
is éneklésre biztattak. Meghitt hangulatban telt az óra, 
egy pillanatra mindnyájan elcsendesedtünk, ebben a 
rohanó várakozásban. 

Pálffyné Szabó Ida 
 

*** 
 

Húszéves a Honismereti kör 
 

„Tudod-e, 
milyen öntudat kopár öröme 
húz-vonz, hogy e táj nem enged és 
miféle gazdag szenvedés 
taszít ide? 
Anyjához tér így az a gyermek 
kit idegenben löknek, vernek. 
Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz. 
Magaddal is csak itt bírhatsz, 
Óh lélek! Ez a hazám”. 

 

József Attila Elégia című költeményének utolsó 
versszakával köszöntöm a megjelenteket, Filep Miklós 
polgármester urat, az önkormányzat képviselőit, a 
Honismereti kör munkájában részt vevő társaimat, 
minden kedves meghívottat. Köszöntöm a többi civil 
szervezet képviseletében megjelenteket, akik egy 
legújabb kori zánkai hagyományt éltetnek, miszerint 
részt veszünk egymás jeles ünnepein, ezzel is kifejezve 
mások munkájának megbecsülését. Sajnos többen nem 
tudtak eljönni egészségi állapotuk vagy valamilyen 
más kötelezettségük miatt. Rájuk is szeretettel 
gondolunk. 

Hölgyeim és Uraim! Önök a Honismereti Kör 
vendégei ma este abból az örvendetes alkalomból, 
hogy húszévesek lettünk. 
 

Most pedig emlékezzünk kegyelettel azokra az 
elhunyt tagjainkra, akik kezdettől fogva aktív 
résztvevői voltak körünknek, örömmel jöttek 
összejöveteleinkre, előadtak, írtak, adatközléssel, jóízű 
beszélgetéssel, régi idők felidézésével tették hasznossá 
az alkalmakat: 
Ács Gyula, Antal János, Bácsi Gyula, Gaál Ferenc és 
felesége Zsuzsa, Geiszler Józsefné Piroska, Simon 
Józsefné Erzsébet, Varga Irén, Kissné Nagy Julianna, 
Szabóné Nagy Vilma, Csanádi Imre, Sólyom Gézáné 
Olga, Szabó Lajosné Lenke, Pálffy Jenő, Antal Géza 

és felesége Ibolya, Török Gyula, Weisz Imre. 
Visszatérek József Attila szép soraihoz. Csak egy 

hozzá fogható korszakos zseni képes arra, hogy a 
versmondatok zenéjével, képekkel és érzelmekkel 
ilyen pontosan megragadja a kifejezni szándékozott 
gondolatot, a lényeget is. Mert mi is tart össze minket 
itt a Honismereti Körben? Hát például a kíváncsiság, 
ami a leginspirálóbb emberi tulajdonság, Ádám és Éva 
is ezért kerültek bajba. A hogy is volt, hogy is van 
kérdése. Miért ilyen ez a táj, amiben élünk? Hogyan 
alakult ki? Milyen volt az itt élő emberek elejinek élete 
a távoli és a közeli múltban? Miért vagyunk és 
mennyiben mások mi, az itt élők, mint a többiek, itt 
ebben a hazában? Hát igen, ki kell mondani, hogy a 
hazaszeretet a másik, ami összefűz minket. Az olyan 
haza - szeretet, amely József Attilából sóhajként 
szakadt ki: Óh lélek! Ez a hazám. 

Ez a hazaszeretet csendes, látványos gesztusok 
nélküli. Én nem emlékszem arra, hogy az elmúlt két 
évtizedben bármikor is beszéltünk volna arról, hogy mi 
milyen jó magyar hazafiak vagyunk. Én még nem 
néztem utána, hogy a kis Kölcsey Kálmánka 
megfogadta-e nagybátyja tanácsait, de azt tudom, hogy 
a Honismereti Kör tagjai megfogadták. Mit is mondott 
a nagy öreg, aki, amikor mondta, sokunknál jóval 
fiatalabb volt? Azt mondta, hogy a hazaszeretetet nem 
a hazánál kell kezdeni, hanem a mellettünk élő 
emberekkel és a minket közvetlenül körülvevő tájjal. 
És ha szerencsénk van és sikerül szeretni, akkor a többi 
jön magától.  

Húsz éve kezdtük el ezt az ön-és közösségépítő 
munkát, és azóta változatlan keretek között és módon 
folytatjuk. Húsz év nem kis idő, nagyon sok ismeretet 
szereztünk és halmoztunk fel az összejöveteleken főleg 
egymástól, de meghívott előadóinktól is. 

Nem a Honismereti Kör kezdett Zánkán hely-
történettel foglalkozni. Olyan nagytudású emberek 
nyomában járunk, mint Bonc Albert, Thury Etele, 
Benke László. Kolontári Gyula és Kővári László 
publikációi voltak a Zánkával foglalkozó kortárs 
helytörténeti irodalom első darabjai. A Művelődési 
házban Kocsis Ervin, az iskolában Kocsis Ervinné és 
dr. Szabó Dezsőné, később Csékei Mariann és 
Horváth Lajos vezetésével működött honismereti 
szakkör, utóbbiak már a mi működésünkkel egyidőben. 

Az elmúlt időszak tevékenysége sokrétű, 
igyekszünk kivenni részünket a község közéletéből. 
Minden évben koszorúzással veszünk részt március 
15-e megünneplésében. A Hősök napjáról való 
megemlékezést mi szervezzük és vezetjük le minden 
május utolsó vasárnapján. Mi kezdeményeztük a 
temetőben lévő 1. világháborús hősök és az 1848-as 
honvéd, Herczeg Károly síremlékének újjáépítését, a 
kivitelezés költségeit természetesen az Önkormányzat 
állta. Legutóbb a Zánka fennállásának 850. évfor-
dulójára szervezett ünnepséghez egy olyan kiállítással
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járultunk hozzá, melynek anyagát a helyiektől 
gyűjtöttük össze. A Honismereti Kör megalakulásának 
körülményeiről és kiadványainkról az utánam szólók 
fognak beszámolni. Én néhány szót ejtenék még a 
közelmúltról, a jelenről és terveinkről is. Mintegy 
három éve történt, hogy a Honismereti Kör 
nagyasszonya, mozgatója és élő lelkiismerete, 
Taródyné Erzsike szép szelíden bejelentette, hogy 
leteszi az irányítás számára terhessé vált felelősségét. 
Ugyanezen alkalommal egyhangúlag engem jelölt ki 
utódjának, amit a többiek elfogadtak, örülvén, hogy 
nem rájuk esett a választás a vele járó felelősséggel és 
elfoglaltsággal. 

Jelenleg mintegy 20-25 rendszeres résztvevővel 
tartjuk összejöveteleinket. Fájdalom, hogy vesz-
teségeinket nem tudjuk fiatalokkal pótolni, még a mai 
negyvenes korosztály is rendkívül elfoglalt. Szokássá 
tettük, hogy az őszi első és a tavaszi utolsó 
összejövetel egy úgynevezett autós kirándulás, 
amelynek során a közvetlen környezetünkben található 
célpontokat látogatunk meg. Így került sor Salföldre, 
Kővágóörsre, Monoszlóra, Antalfára, a Káli-medence 
és a Nivegy-völgy romjaira, a dörgicsei Kű-völgyre. 
Balatonudvarit kisebb tömeggel látogattuk meg, mint 
kiderült, a szív alakú sírkövei miatt, melyek mellett a 
jó zánkaiak évtizedek óta elkocsiznak megállni viszont 
soha sincs idő. Ha idén is lesz tavasz, akkor Barnag és 
Vöröstó látványos kálváriái lesznek soron, az okot 
Udvarinál már kifejtettem. Évente egyszer nagyobb 
kirándulást is teszünk, legutóbb az úrkúti 
őskarsztosban, Döbröntén, Gannán, a fantasztikus 
tapolcafői forrásoknál, Pápán, visszaútban pedig a 
Kab-hegyen jártunk, az ok az Udvarinál kifejtettek. 

Ebben az évben újdonságként egy téma köré fűztük 
összejöveteleinket, a legrégebbi, az újratelepítés óta 
Zánkán élő családok történetével foglalkoztunk Poór 
Ferenc kutatásaink bemutatásával. A Poór és a 
Schiffertecker család után jönnek a Geiszlerek, majd 
egy előadás a betelepülő német nemzetiségről. 
Legutóbbi összejövetelünket, mely nem illett ebbe a 
sorba, Mindszenty bíboros évfordulói indokolták, 
Horváth Lajos tartott előadást jórészt saját 
eredményeinek bemutatásával. 

Nagyon hasznos együttműködésünk alakult ki a 
Zánka tévével és személy szerint Vass Gyulával. 
Nemcsak hogy gyakran rögzíti összejöveteleinket, de 
egy digitális adatbázist is kialakítottunk a régi Zánkát 
és régi zánkaiakat ábrázoló fényképekből. 

Néhány szót a jövőről. Folytatjuk hagyo-
mányainkat és a bevált tevékenységformákat, de talán 
hangsúlyosabb részt kellene vállalni a falu közéletéből 
is,- támaszkodva eddigi eredményeinkre. 
- Ilyen lehetőség a falukép javítása a megmaradt ér-

tékek összegyűjtésével, dokumentálásával és 
közzétételével. Ez természetesen csak mint az 
Önkormányzat munkájának háttértevékenysége 

képzelhető el. 
- Nagy igény mutatkozik a családfa-kutatásra, de a 

módszerek ismeretének hiányában nehéz 
hozzákezdeni. Ehhez tudnánk segítséget adni. 

- A tájház kihasználtsága a benne lévő lehetőségekhez 
képest minimális. Anyagából tematikus időszaki 
kiállítások egész sorát lehetne létrehozni, melyeket a 
minőségi idegenforgalom szolgálatába is 
állíthatnánk. 

- Foglalkozni kellene a hősi emlékműveken szereplők 
életútjával, az eredmények publikálásával. 

- A Naplóban megjelent cikk következményeként sok 
zánkait foglalkoztat Szekeres Károly életművének 
sorsa. Ebben az ügyben határozott elvárást, mi több 
nyomást érzékelek a Honismereti Kör irányában is. 
El kellene kezdeni a gondolkodást erről. Meglátásom 
szerint azonban a megoldás nem az, hogy az 
Önkormányzat oldja meg. Itt óriási tere nyílhat a 
társadalmi összefogásnak. 

Befejezésül a tevékenységünket segítő Faluházról 
és az Önkormányzatról. 
Jelenleg, mint a Faluház egyik szakköre működünk, és 
ez a szervezeti keret számunkra ideális, fenntartása 
indokolt. A Faluház vezetője és dolgozói helyet 
biztosítanak, intézik pénzügyeinket, segítenek az 
adminisztrációban, gyakran a szervezésben is. Minden 
reális kérésünket teljesítik, irreálisat a jelek szerint 
eddig nem is kértünk. Minderre ragyogó példa a mai 
rendezvény is, köszönjük a lehetőséget és a munkát. 

Zánka Község Önkormányzata olyan összeggel 
támogatja tevékenységünket, amely elegendő céljaink 
eléréséhez. Helyesnek és jónak tartom a 
képviselőtestület civilszervezetekkel kapcsolatos 
politikáját. Partnerként kezel minket, biztosítja 
működésünk környezeti és anyagi feltételeit. Nem szól 
bele a munkánkba, nem akarja jobban tudni. 
Ugyanakkor elvárja, hogy vegyük ki részünket Zánka 
közösségi életéből, és számoljunk el az utolsó fillérig a 
község ránk bízott pénzével. Ez szerintem korrekt 
magatartás. A testület a választói által rá rótt 
kötelességét teljesíti. Ezért a testület tagjainak 
köszönöm meg hozzáállásukat és segítségüket, 
kívánom, hogy őrizzék meg jó szokásukat. 

Hölgyeim és Uraim! Köszönöm, hogy elfogadták 
meghívásunkat és megtiszteltek jelenlétükkel. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. Kívánom, hogy 
érezzék kellemesen magukat ez estén. 
 

György Péter 
 

Az egyesület vezetőjének ünnepi beszéde után az 
alapító, Taródyné dr. Okályi Erzsébet emelkedett 
szólásra. Felidézte a Honismereti Kör létrehozásának 
előzményeit és körülményeit. Ezután Horváth Lajos 
összegezte a két évtized alatt közzétett publikációk 
jelentőségét. Név szerint is megköszönte a Zánkai 
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járultunk hozzá, melynek anyagát a helyiektől 
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Hírmondó Helytörténet-honismeret rovatában vagy a 
lap más rovataiban történeti jellegű írást, beszédet 
publikálók egyesületet erősítő tevékenységét. Külön 
kiemelte a három történeti kiadványban – A szellem 
napvilága – Fejezetek Zánka művelődés-történetéből, 
a Zánka gyökerei és a Zánkai értéktár – 
közreműködőket. Az est fénypontja az egyesületet 
létrehozó és több mint másfél évtizedig irányító 
Taródyné dr. Okályi Erzsébet kitüntetése volt, a 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 
emlékérmének átadásakor felolvasott laudációt az 
alábbiakban közöljük. A kitüntetést Filep Miklós 
polgármester, György Péter és Horváth Lajos 
közreműködésével adta át. 
 

L A U D Á C I Ó  
 

Taródy Istvánné dr. Okályi Erzsébetet már 
kisgyermek korában is meghatározó élmények fűzték a 
Balatonhoz és – családi nyaralójuk révén – Zánkához. 
Édesapja, dr. Okályi Iván professzor, „a magyar 
kertészeti termesztéspolitika megalapítója” Balaton-
felvidéki munkássága révén – pl. az ültetvényszerű 
mandulatermesztés megszervezésével – még jobban 
kötődött e tájhoz. Noha aktív éveit Budapesten és 
Kecskeméten laboratóriumi szakállatorvosként, vezető 
beosztású élelmiszer-mikrobiológusként kamatoztatta, 
1989-es nyugállományba vonulása után állandó 
lakhelyéül Zánkát választotta. Gyermekkorától ismerte 
és szerette településünket és környékét, az itt élő 
emberekkel együtt, így hát nyugdíjasként magától 
értetődően nagy oda-adással vetette bele magát a 
helytörténeti-honismereti munkába. 

 

1994-től a Zánkai Hírmondó helyi lap szerkesztő-
bizottsági tagja, a Helytörténet-honismeret rovatának 
vezetője és legtermékenyebb szerzője. 1995-től a 
Zánkai Honismereti Kör alapító tagja, majdnem két 
évtizedig vezetője, meghatározó alakja. E kör 
sokoldalú történeti kutató-, feltáró-, gyűjtőmunkájával, 
előadásaival, publikációs tevékenységével és – a 
község vezetésével, a többi egyesülettel 
együttműködve – a település művelődési rendezvé-
nyeinek, ünnepségeinek is aktív résztvevőjeként 
jótékonyan alakította Zánka közéletét. Ennek 
elismeréseként Zánka Község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete Taródyné dr. Okályi Erzsébetet 
2011-ben „Zánka Dísz-polgára” címmel tüntette ki. 

 

Több Zánkával foglalkozó honismereti kiadvány 
szerkesztőjeként, szerzőjeként is maradandót alkotott: 
A szellem napvilága – Fejezetek Zánka 
művelődéstörténetéből, a Zánka gyökerei és a Zánkai 
Értéktár kötete a megjelent színvonalon nélküle nem 
kerülhettek volna kiadásra. Két évtizede tagja a 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesületnek, 
munkássága településünk határait túllépően is 
példaértékű. 

Őszirózsa Nyugdíjasklub 2016. évi  
programterve 

 
2016. január 14. 15.00 óra 

Újév köszöntő, és a 2015. év értékelése 
2015. évről Gazdasági beszámoló: Paulin 
Györgyné, 30 éves Jubileumi nap elő-
készítése megbeszélése. 
január 23 Kultúra Napja keretében 30. 
nyugdíjasklub évfordulójának köszöntése. 

 

2016. február 11 15.00 óra 
Farsangolás, fánksütő verseny. 

 

2016.március 10. 15.00 óra 
30 éves nyugdíjasklub életéről fényképek, 
élménybeszámolók szóban és írásban. Nyug-
díjas vezetőségi választás előkészítése. 
 

2016. április 14. 17.00 óra 
Nyugdíjas Klub vezetőségi választása. 
 

2016. május 1. Zánka Faluházban Majális 
május: Megyei Majális 
május 12. 17.00 óra 
Kedvenc verseink ismertetése. 
 

2016. június 09. 17.00 óra 
Természetgyógyászatról, gyógyteákról, 
mérges és ehető gombákról. 
Ea.: Takács Ferenc 
Június…: megyei túra verseny 
 

2016. július 14. 17.00 óra  
Zánkai Önkormányzat tevékenységéről 
beszámoló. 
Ea.: Filep Miklós 
 

2016. augusztus 11. 
Kirándulás: Celldömölk vagy Sárvár 
 

2016. szeptember 
Őszi nagy kirándulás 
 

2016. október 
Idősek Napja 
 

2016. november 10. 15.00 óra 
Megemlékezés az elhunytakról 
 

2016. december 08. 15.00 óra 
Nyugdíjas karácsony 

 
A fenti programok megvalósításához kérelmezzük 
az önkormányzat anyagi támogatását!  
 

Tisztelettel: 
Dél Jenő 

Nyugdíjas Klub vezető  
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Magyar Tenger Népdalkör 
 

Vendégségben a Pápai Esterházy Kastélyban 
 
Az egész évi foglalkozások és fellépések végén 
kiránduláson vettünk részt Gannán és Pápán. 
Megismerkedtünk a Gannai Asszonykórussal, akik a 
templomban gyönyörű karácsonyi dalokkal fogadtak 
bennünket. Áhítattal töltött el bennünket a környezet 
és a csodásan felcsendülő dallamok. Végigjártuk a 
mauzóleumot, ismerkedtünk az Esterházy család 
történetével. 

Pápán fogadásunkra megjelentek a „grófi család 
tagjai” akik először a kastély és a város múltját 
mutatták be filmvetítésen. Majd szobáról szobára 
régi barokk ruhákban fogadtak. Bepillanthattunk a 
főúri élet hétköznapjaiba, a megelevenedett múlt 
különleges élményében részesültünk. 

Felkerestük Nagy Pálné Margit szervezésében a 
Lőrincz Fonodát. Lőrincz Péter népi iparművész 
bemutató előadásának köszönhetően végigkísértük a 
fonal útját a szövő széken felvetőn keresztül a kész 
alapanyagig. Visszasétáltunk a kastélyparkba, ahol 
elkezdődtek délután az adventi programok. 
Népdalkörök karácsonyi énekeket és adventi dalokat 
énekeltek. Az adventi forgatagban Sólyom Béla és 
családja - a SOMA borház- finom forralt borral 
látott vendégül bennünket. 

Köszönjük Albert Ferencné Máriának és 
családjának a kirándulás szervezését és lebo-
nyolítását. Mindannyian sok szép élménnyel 
gazdagodva tértünk haza, hogy itthon is készüljünk 
a közelgő szép ünnepre a karácsonyra. 

Köszönjük tisztelettel a Zánka Önkormányzat 
anyagi támogatását, kirándulásunk szponzorálását. 
Mindenkinek kívánunk áldott ünnepeket és boldog 
új évet. 

Kocsis Ervinné 
klubvezető 

 

*** 
 

Okályi Iván Kertbarát Kör 
 

A Kertbarát Kör kirándulással kezdte a  
2015-2016-os szezont! 

 
Szombathelyre és környékére kirándultunk, ahogy 

azt Sólyom Jenő lejegyezte. Novemberben Péringer 
Mklós a pályázati lehetőségekről és aktuális 
agrárhírekről, Nagy Imre pedig a 2015 –ös év 
növényvédelmi tapasztalatairól tartott fontos előadást. 
Takács Ferenc gomba-bemutatóval egybekötött 
előadást tartott a gomba vizsgálatról és a 
gombamérgezésekről. Fülei Zoltán a kecskeméti –

ZFW Hortiservice Kft tulajdonosa érdekes előadást 
tartott a Szőlő tápanyag visszapótlása és szer-
maradvány mentes növényvédelem AMINORET®-
TECHNOLÓGIÁVAL, címmel. 

Decemberben Korbély Barnabás a Bakony-Balaton 
Geopark vezető munkatársa volt a vendégünk. Ezen az 
estén színes előadás keretében megismerhettük az 
Azori-szigetek vulkánokban gazdag világát és 
megtudhattuk mi a közös az Azori és a Bakony 
Balatoni-Geoparkban. 
Ebben a hónapban még egy előadás lesz a Kertbarát 
Körben, Marosszéki Kálmán és felesége Marika tart 
élménybeszámolót tavalyi világ körüli útjukról. Ez 
évben is fogunk gesztenyét sütni és forralt bort 
készíteni a falukarácsonyon. 

Január 16-án disznót vágunk és a hagyományoknak 
megfelelően százfős disznótoros vacsorát, rendezünk. 
Jövőre tervezünk még egy növényvédelmi előadást és 
egy élménybeszámolót az Életmód Klubbal közösen. 

Tavaszi zárásként metszési bemutatót tervezünk az 
érdi Gyümölcs Kutató intézettel közösen. Tagságunk 
létszáma két új taggal bővült az ősz folyamán és 
további tagok jelentkezését is várjuk. 
 

Mészáros Géza 
Kertbarát Kör  vezető 

 
Kertbarát kirándulás 

Szokásához híven ebben az évben is megrendezte 
éves kirándulását az Okályi Iván Kertbarát Kör, 
kiegészülve a balatoncsicsói és a szentantalfai kert-
barátokkal, valamint a meghívottakkal indult a 
program. 

A cél Szombathely és környéke, de hogy színesebb 
legyen átruccantunk Ausztriába is. Közel két órás 
buszozás után megérkeztünk Szombathelyre. Itt már 
várt minket Molnár Lajos a parkerdei egyesület 
vezetője. Az ő kalauzolásával megtekintettük a szépen 
gondozott közel 500 kiskertet magában foglaló 
birtokot. Nagyon kedves vendéglátásban volt részünk, 
láthattuk, hogy a városi emberek is szeretik és féltik a 
földet. Megköszönve a vendéglátást, indultunk tovább 
Óberwartba, ahol megnéztük a bolhapiacot. Mintha át 
se léptük volna a határt, több volt a magyar, mint az 
osztrák. Alkudoztunk, nézelődtünk próbáltunk 
vásárolni, azért sikerült néhány bóvlit venni, pár 
eurócentet ott hagyni. Az embertömegben senki nem 
veszett el, visszaindultunk szép magyar hazánkba. 
Hagytuk az ócska holmit másra. 

Előkerültek a szendvicsek a védőitalok, nagy hamar 
visszaértünk Szombathelyre. Az arborétumban Takács 
Feri bácsi kalauzolásával közel egy órás sétát tettünk. 
A gyönyörű környezetben mindenki friss lett és kapott 
sok új információt. 

Szót kell ejtenem a kényelmes és biztonságos autó-
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régi barokk ruhákban fogadtak. Bepillanthattunk a 
főúri élet hétköznapjaiba, a megelevenedett múlt 
különleges élményében részesültünk. 

Felkerestük Nagy Pálné Margit szervezésében a 
Lőrincz Fonodát. Lőrincz Péter népi iparművész 
bemutató előadásának köszönhetően végigkísértük a 
fonal útját a szövő széken felvetőn keresztül a kész 
alapanyagig. Visszasétáltunk a kastélyparkba, ahol 
elkezdődtek délután az adventi programok. 
Népdalkörök karácsonyi énekeket és adventi dalokat 
énekeltek. Az adventi forgatagban Sólyom Béla és 
családja - a SOMA borház- finom forralt borral 
látott vendégül bennünket. 

Köszönjük Albert Ferencné Máriának és 
családjának a kirándulás szervezését és lebo-
nyolítását. Mindannyian sok szép élménnyel 
gazdagodva tértünk haza, hogy itthon is készüljünk 
a közelgő szép ünnepre a karácsonyra. 

Köszönjük tisztelettel a Zánka Önkormányzat 
anyagi támogatását, kirándulásunk szponzorálását. 
Mindenkinek kívánunk áldott ünnepeket és boldog 
új évet. 

Kocsis Ervinné 
klubvezető 

 

*** 
 

Okályi Iván Kertbarát Kör 
 

A Kertbarát Kör kirándulással kezdte a  
2015-2016-os szezont! 

 
Szombathelyre és környékére kirándultunk, ahogy 

azt Sólyom Jenő lejegyezte. Novemberben Péringer 
Mklós a pályázati lehetőségekről és aktuális 
agrárhírekről, Nagy Imre pedig a 2015 –ös év 
növényvédelmi tapasztalatairól tartott fontos előadást. 
Takács Ferenc gomba-bemutatóval egybekötött 
előadást tartott a gomba vizsgálatról és a 
gombamérgezésekről. Fülei Zoltán a kecskeméti –

ZFW Hortiservice Kft tulajdonosa érdekes előadást 
tartott a Szőlő tápanyag visszapótlása és szer-
maradvány mentes növényvédelem AMINORET®-
TECHNOLÓGIÁVAL, címmel. 

Decemberben Korbély Barnabás a Bakony-Balaton 
Geopark vezető munkatársa volt a vendégünk. Ezen az 
estén színes előadás keretében megismerhettük az 
Azori-szigetek vulkánokban gazdag világát és 
megtudhattuk mi a közös az Azori és a Bakony 
Balatoni-Geoparkban. 
Ebben a hónapban még egy előadás lesz a Kertbarát 
Körben, Marosszéki Kálmán és felesége Marika tart 
élménybeszámolót tavalyi világ körüli útjukról. Ez 
évben is fogunk gesztenyét sütni és forralt bort 
készíteni a falukarácsonyon. 

Január 16-án disznót vágunk és a hagyományoknak 
megfelelően százfős disznótoros vacsorát, rendezünk. 
Jövőre tervezünk még egy növényvédelmi előadást és 
egy élménybeszámolót az Életmód Klubbal közösen. 

Tavaszi zárásként metszési bemutatót tervezünk az 
érdi Gyümölcs Kutató intézettel közösen. Tagságunk 
létszáma két új taggal bővült az ősz folyamán és 
további tagok jelentkezését is várjuk. 
 

Mészáros Géza 
Kertbarát Kör  vezető 

 
Kertbarát kirándulás 

Szokásához híven ebben az évben is megrendezte 
éves kirándulását az Okályi Iván Kertbarát Kör, 
kiegészülve a balatoncsicsói és a szentantalfai kert-
barátokkal, valamint a meghívottakkal indult a 
program. 

A cél Szombathely és környéke, de hogy színesebb 
legyen átruccantunk Ausztriába is. Közel két órás 
buszozás után megérkeztünk Szombathelyre. Itt már 
várt minket Molnár Lajos a parkerdei egyesület 
vezetője. Az ő kalauzolásával megtekintettük a szépen 
gondozott közel 500 kiskertet magában foglaló 
birtokot. Nagyon kedves vendéglátásban volt részünk, 
láthattuk, hogy a városi emberek is szeretik és féltik a 
földet. Megköszönve a vendéglátást, indultunk tovább 
Óberwartba, ahol megnéztük a bolhapiacot. Mintha át 
se léptük volna a határt, több volt a magyar, mint az 
osztrák. Alkudoztunk, nézelődtünk próbáltunk 
vásárolni, azért sikerült néhány bóvlit venni, pár 
eurócentet ott hagyni. Az embertömegben senki nem 
veszett el, visszaindultunk szép magyar hazánkba. 
Hagytuk az ócska holmit másra. 

Előkerültek a szendvicsek a védőitalok, nagy hamar 
visszaértünk Szombathelyre. Az arborétumban Takács 
Feri bácsi kalauzolásával közel egy órás sétát tettünk. 
A gyönyörű környezetben mindenki friss lett és kapott 
sok új információt. 

Szót kell ejtenem a kényelmes és biztonságos autó-
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buszról és a két nagyszerű sofőrünkről. Nélkülük nem 
lehetett volna ilyen nagyszerűen kirándulni. 

A délutáni órákban érkeztünk Kőszegre, ahol 
képzett idegenvezető irányításával megnéztük a várost. 
Az ősi városfalak között sétálva megemlékeztünk a 
város hős védőiről. Az egyetemi város mindig 
példaként állhat előttünk. Eddig átadtuk magunkat az 
ismeretszerzésnek, ezek után a szakmai programok 
következtek. 

A Cáki pincesoron megtekintettük a szőlő ültetvé-
nyeket, és a pincéket. Mindenki megelégedésére végre 
a Stefanics pincészetben megpihentünk, részt vettünk 
egy igazi borkóstoló programban. Kőszegi borvidék az 
ország legnyugatibb részén fekszik. Igazi kemény, 
karakteres fehér és kék szőlőt termesztenek. Öt 
borfajta megkóstolása után már mindenki nagyon jól 
érezte magát. Ettől függetlenül, a pincészet borai 
finomak voltak. Vásároltunk, és a végén Mészáros 
Géza a zánkai kertbarát bor átadásával köszönt el. Még 
szerencse, hogy az alkonyat leple alatt távoztunk, mert 
szűkebb lett az ösvény.  

Amit már annyira vártunk a cáki Csikó-csárdában 
zárult a program, vacsorával. Itt a felszabadultság és 
jókedv jellemezte a társaságot 

A késő esti órákban indultunk hazafelé. Nagyon jó 
hangulatban, a maradék vizek elfogyasztása mellett 
balesetmentesen érkeztünk Zánkára. Nem tudom, ki 
mint van vele, én, mint meghívott, jól éreztem magam, 
köszönöm a meghívást. Kívánom, hogy sok ilyen szép 
kirándulást megérhessenek a résztvevők!  

 
Baráti tisztelettel lejegyezte: 2015. decemberében:  
 

Sólyom Jenő 
 

*** 
 

Életmód Klub 2015. évi beszámolója. 
 

Örömmel számolhatunk be arról, hogy aktív 
klubéletünknek köszönhetően egyre többen csat-
lakoznak hozzánk. Foglalkozásainkon fontos szerepet 
kap a mozgás, ami hozzátartozik az egészséges 
életmódhoz. 

A tornát Rédlingné Osváth Csilla gyógytornász 
tartja számunkra, mely gerinctorna, értorna, 
keringésjavító torna, valamint nyújtógyakorlatokból 
tevődik össze. 

Túráinkon nagy létszámban voltak jelen a tagok. 
Szajkiné Cs. Klára vezetésével voltunk Aszófőn a 
téltemető túrán, valamint Tihanyban, ahol további 
útvonalat jártunk végig, a Kálváriát, a barlanglakásokat 
néztük meg. Balatoncsicsói erdészházhoz tavasszal 
látogattunk el, ahol szakavatott túravezetővel jártuk be 
az erdőt, aki a Bakony állat és növényvilágával 
ismertetett meg bennünket, ennek keretében 
megnéztük az erdei iskolát, ahol betekintést kaptunk az 

ott folyó munkáról, köszönjük Győri Zoltánnak, aki 
ezt lehetővé tette számunkra. 

Látogatást tettünk a Gyógynövény-völgyben, ahol 
Takácsné Kati gyógyteákkal kínált bennünket, és 
megismertetett a látogatóközponttal bennünket. 
Júniusban újra ellátogattunk a gyógynövény-völgybe, 
ahol már tevőlegesen is tudtunk segíteni munkájukban. 
Ősszel Takács Feri bácsival gomba túrán jártunk, aki 
nagy-nagy szeretettel mesélt a gombákról, sőt még egy 
előadást is tartott a későbbiekben, szemléltetve az ehe-
tő és mérges gombákat, valamint azok gyógyhatásait. 

Klubfoglalkozásainkon a torna után előadások, 
beszélgetések színesítik a programot, természetesen az 
egészséges életmóddal a megelőzéssel kapcsolatban. 
Rózsa Gabriella tartott előadást a méhnyak szűrés 
fontosságáról. Loch Ottó bácsival légző gyakorlatokat 
végeztünk. 
Kőszeginé Ticz Marianna bemutatta nekünk a 
fájdalomcsillapító gyógyszermentes „kineziológiai 
tapasz”-t, ami egy ragasztó szalag és szakszerű 
felhelyezésével tehermentesíti az ízületeket. Ez úton is 
köszönjük, nagy hasznát vesszük, sokan használjuk. 
Dél Jenő tartott előadást a befőzési, tartósítási 
eljárásokról, sok jó hasznos tanáccsal látott el 
bennünket. Bemutatkozott az új körzeti megbízott, aki 
közlekedési, és betörésvédelmi tanácsokkal látott el 
bennünket. 
A klub megvásárolta a Meridián tornagyakorlatokat 
tartalmazó DVD-t, melyet azóta is szorgalmasan 
gyakorlunk. 

A falu eseményein továbbra is tevőlegesen részt 
veszünk, együtt működve a Faluházzal. Május 1 jei 
közös főzésen, mint minden évben, idén is nagy 
csapattal főztünk. Segítettünk a Szüreti felvonulás 
helyszíne, valamint a Faluház feldíszítésében, valamint 
a vendéglátásban. 
Az idén felújítottuk az Adventi koszorút, a klubunk 
anyagi támogatásával. 

Németh Albertné szervezésében az éves nagy ki-
rándulásunkon ezúttal Léka-Kőszeg útvonalat jártuk 
be. A remek helyi idegenvezetéssel megismerhettük 
Léka várát, Kőszeg várát és városát, valamint egy jó 
kis borkóstoló keretében megismerkedhettünk a 
Kőszeg környéki borokkal, ahol éppen a „szőlő 
metszés ág” hagyományos ünnepét rendezték meg. 

Köszönjük az Önkormányzat anyagi támogatását, 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. 

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

 
Takácsné Anna, 

klubvezető 
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Nőklub hírek. 
 

A Faluház kertje már ünnepi díszbe öltözött, és ahogy 
haladunk előre az adventben, ahogy közeledünk az 
ünnep felé, egyre több „szorgos angyal” ténykedését 
fedezhetjük fel épületen belül és épületlen kívül. A 
Nőklub is megálmodta, megvalósította karácsonyi 
álmát. Mikulásvárás és betlehemi életkép téma-
körben. Heteken keresztül ötleteltünk, tervezgettünk, 
vittük haza a „házi feladatot”, közösen tevékeny-
kedtünk, majd életre kelt a vitrin. Közösségünkben  az 
a jó, hogy mindenre van asszonyi fantázia, alkotóerő, 
ügyes kéz. Mindig összeáll egy – egy feladathoz a 
csapat, mondhatni vetésforgó szerint, persze kibélelve 
a „kemény maggal”. A mostani karácsonyi alkotók: 
Bácsiné Jutka, Délné Ági, Fazekasné Vera, Kocsisné 
Ila, Koltainé Éva, Kruczlerné Erzsi, Marosszékyné 
Mari, Nagyné Margit, Tóth Anita, Tóthné Irma, 
Sólyom Olga, Szabó Zia, Vargáné Marika.   

Ez évi utolsó klubnapunkon karácsonyi hangulatba 
ringattuk magunkat, verssel, énekkel, magunk 
készítette finomságokkal és egy jó kis beszélgetéssel.  
Kívánok minden tagtársam nevében áldott ünnepet és 
reményteljes, egészséges, aktív évet!  
 

Marosszékyné Csósza Mária  
klubvezető 

 
*** 

 
    Helytörténet- 
                  honismeret 
 

 
 

Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet 
 
Jeles Mindszenty évfordulóhoz érkeztünk: az idén 
emlékezünk Mindszenty József – a XX. sz-i 
magyar történelem erkölcsi origójának és 
kiemelkedő közéleti személyiségének – pappá 
szentelése 100., esztergomi érseki kinevezésének 
70. és halálának 40. évfordulójához. Húsz évvel 
ezelőtt, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum 
történeti – muzeológusaként konferenciát szervez-
tem a Gizella-Napok keretén belül: Mindszenty 
József veszprémi püspök címmel, melynek 
anyagát kötet formájában is volt szerencsém 
megszerkeszteni. A konferencia előadásai a 
veszprémi Városháza Kossuth-termében hang-
zottak el, s a kötet dr. Szendi József érsek Úr 
ajánló soraival jelent meg. Ebből az általam 
előadottakat, jegyzetek és a mellékelt doku-
mentumok nélkül közlöm az alábbiakban. 

T. HORVÁTH LAJOS: Mindszenty József 
esztergomi beiktatási beszédének 

veszprémi példázatai és annak üzenete 
 

E téma mindenekelőtt Mindszenty József 1945. 
október 7-én, Esztergomban elhangzó székfoglaló 
beszédének majd’ fél évszázados egyoldalú 
beállítása, politikai célzatosságú magyarázata 
miatt izgalmas. A politikai ellenfeleknek 
érdekükben állt ugyanis a beszéd saját szempontú 
értelmezése. Számukra fontos volt, hogy annak 
mondanivalója ne a katolikus egyház védekezési 
reflexeként, sokkal inkább a közéleti-politikai 
főszerepet igénylő egyházfő "haladásellenes" 
megnyilatkozásaként jelenjék meg a 
közvéleményben. A beszédnek voltak olyan 
elemei - elsősorban "az ország első zászlósura" 
közjogi szerepének felemlegetésére és a 
földreform egyházi nagybirtokot megsemmisítő 
jogszerűtlen beállítására gondolunk -, amelyek a 
szövegkörnyezetből kiemelve alkalmasak voltak a 
hercegprímás retrográd tényezővé formálására. Ez 
a korszak politikai küzdelmét visszatükröző hamis 
kép részben még ma is tartja magát. 

Ezzel szemben másról és többről volt szó, amit 
a szentbeszéd veszprémi példázatai, azaz a 
Veszprémből Esztergomba érkező főpásztor 
elődök évszázadokon átívelő tevékenységének 
érzékeltetése is kifejez: „A hézagosan fennmaradt 
történeti adatok szerint, mint kilencedik főpásztor 
jövök a magyar királynék városából a királyok 
városába. A sor elején Martyrius halad. Jön 
előttem Róbert érsek, aki az ország bűnös vezetőit 
is az egyházi fenyíték villámával sújtja. Forgách 
Ferenc, a katolikus megújhodás zászlóvivője, a 
közélet nagy harcosa, ki fegyveresen védi Nyitra 
várát. Látom ide bevonulni dúsgazdagon 
Széchenyi Györgyöt 93 éves korában; ő a 
jótétemények csodaembere, aki pénzügyi alátá-
masztója a felszabadító háborúnak családi és 
egyházi vagyonából. Látom gróf Esterházy Imrét, 
aki ragyogó közjogi sikerrel hozza tető alá a 
pragmatica sanctiót, amely legyengült nem-
zetünknek 200 éves pihenést, erősödést hozott el a 
millennium gyönyörű verőfényéig. És tisztelettel 
tekintek arra a Kopácsy József érsekre, aki több 
mint egy százada, a nemzet legelső szentélyét a 
múlt omladékain nagy építő lendülettel megépíti, 
és mi most együtt imádkozhatunk itt hazánk 
sorsának jobbrafordulásáért." 

Az idézett beszédrészlet két ponton is módosult a 

Hírmondó ZÁNKAI 



24 25. évfolyam 7-8. szám
 

Nőklub hírek. 
 

A Faluház kertje már ünnepi díszbe öltözött, és ahogy 
haladunk előre az adventben, ahogy közeledünk az 
ünnep felé, egyre több „szorgos angyal” ténykedését 
fedezhetjük fel épületen belül és épületlen kívül. A 
Nőklub is megálmodta, megvalósította karácsonyi 
álmát. Mikulásvárás és betlehemi életkép téma-
körben. Heteken keresztül ötleteltünk, tervezgettünk, 
vittük haza a „házi feladatot”, közösen tevékeny-
kedtünk, majd életre kelt a vitrin. Közösségünkben  az 
a jó, hogy mindenre van asszonyi fantázia, alkotóerő, 
ügyes kéz. Mindig összeáll egy – egy feladathoz a 
csapat, mondhatni vetésforgó szerint, persze kibélelve 
a „kemény maggal”. A mostani karácsonyi alkotók: 
Bácsiné Jutka, Délné Ági, Fazekasné Vera, Kocsisné 
Ila, Koltainé Éva, Kruczlerné Erzsi, Marosszékyné 
Mari, Nagyné Margit, Tóth Anita, Tóthné Irma, 
Sólyom Olga, Szabó Zia, Vargáné Marika.   

Ez évi utolsó klubnapunkon karácsonyi hangulatba 
ringattuk magunkat, verssel, énekkel, magunk 
készítette finomságokkal és egy jó kis beszélgetéssel.  
Kívánok minden tagtársam nevében áldott ünnepet és 
reményteljes, egészséges, aktív évet!  
 

Marosszékyné Csósza Mária  
klubvezető 

 
*** 

 
    Helytörténet- 
                  honismeret 
 

 
 

Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet 
 
Jeles Mindszenty évfordulóhoz érkeztünk: az idén 
emlékezünk Mindszenty József – a XX. sz-i 
magyar történelem erkölcsi origójának és 
kiemelkedő közéleti személyiségének – pappá 
szentelése 100., esztergomi érseki kinevezésének 
70. és halálának 40. évfordulójához. Húsz évvel 
ezelőtt, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum 
történeti – muzeológusaként konferenciát szervez-
tem a Gizella-Napok keretén belül: Mindszenty 
József veszprémi püspök címmel, melynek 
anyagát kötet formájában is volt szerencsém 
megszerkeszteni. A konferencia előadásai a 
veszprémi Városháza Kossuth-termében hang-
zottak el, s a kötet dr. Szendi József érsek Úr 
ajánló soraival jelent meg. Ebből az általam 
előadottakat, jegyzetek és a mellékelt doku-
mentumok nélkül közlöm az alábbiakban. 

T. HORVÁTH LAJOS: Mindszenty József 
esztergomi beiktatási beszédének 

veszprémi példázatai és annak üzenete 
 

E téma mindenekelőtt Mindszenty József 1945. 
október 7-én, Esztergomban elhangzó székfoglaló 
beszédének majd’ fél évszázados egyoldalú 
beállítása, politikai célzatosságú magyarázata 
miatt izgalmas. A politikai ellenfeleknek 
érdekükben állt ugyanis a beszéd saját szempontú 
értelmezése. Számukra fontos volt, hogy annak 
mondanivalója ne a katolikus egyház védekezési 
reflexeként, sokkal inkább a közéleti-politikai 
főszerepet igénylő egyházfő "haladásellenes" 
megnyilatkozásaként jelenjék meg a 
közvéleményben. A beszédnek voltak olyan 
elemei - elsősorban "az ország első zászlósura" 
közjogi szerepének felemlegetésére és a 
földreform egyházi nagybirtokot megsemmisítő 
jogszerűtlen beállítására gondolunk -, amelyek a 
szövegkörnyezetből kiemelve alkalmasak voltak a 
hercegprímás retrográd tényezővé formálására. Ez 
a korszak politikai küzdelmét visszatükröző hamis 
kép részben még ma is tartja magát. 

Ezzel szemben másról és többről volt szó, amit 
a szentbeszéd veszprémi példázatai, azaz a 
Veszprémből Esztergomba érkező főpásztor 
elődök évszázadokon átívelő tevékenységének 
érzékeltetése is kifejez: „A hézagosan fennmaradt 
történeti adatok szerint, mint kilencedik főpásztor 
jövök a magyar királynék városából a királyok 
városába. A sor elején Martyrius halad. Jön 
előttem Róbert érsek, aki az ország bűnös vezetőit 
is az egyházi fenyíték villámával sújtja. Forgách 
Ferenc, a katolikus megújhodás zászlóvivője, a 
közélet nagy harcosa, ki fegyveresen védi Nyitra 
várát. Látom ide bevonulni dúsgazdagon 
Széchenyi Györgyöt 93 éves korában; ő a 
jótétemények csodaembere, aki pénzügyi alátá-
masztója a felszabadító háborúnak családi és 
egyházi vagyonából. Látom gróf Esterházy Imrét, 
aki ragyogó közjogi sikerrel hozza tető alá a 
pragmatica sanctiót, amely legyengült nem-
zetünknek 200 éves pihenést, erősödést hozott el a 
millennium gyönyörű verőfényéig. És tisztelettel 
tekintek arra a Kopácsy József érsekre, aki több 
mint egy százada, a nemzet legelső szentélyét a 
múlt omladékain nagy építő lendülettel megépíti, 
és mi most együtt imádkozhatunk itt hazánk 
sorsának jobbrafordulásáért." 

Az idézett beszédrészlet két ponton is módosult a 
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Veszprémi Érseki Levéltárban őrzött beszéd-
tervezethez képest. A két szövegrész összevetésé-
ből kitűnik; mivel Martyrius a tervezetben nem 
szerepelt, újabb megfontolás eredményeként 
került a példaképek élére. Másrészt, az ezt követő, 
Róbert érsekre vonatkozó mondatban "aki magát 
a bűnös királyt is..." kezdetű tagmondat " aki az 
ország bűnös vezetőit is az egyházi fenyíték 
villámával sújtja" megfogalmazásra módosult. 
Tehát a beiktatási beszéd az utolsó simítások 
eredményeként még keményebb hangúvá vált és 
egyértelművé tette; Mindszenty József a 
küszöbönálló világnézeti és politikai küz-
delemben a végletekig el fog menni, ha rá-
kényszerítik. 

Ezek után sorjában vizsgáljuk meg, kik voltak 
a felsorolt példaképei: Martyriusról (született:?; 
veszprémi püspök: 1132-1135; esztergomi érsek: 
1150-1158) máig nagyon szűkös történeti 
források állnak az utókor rendelkezésére. Tudunk 
veszprémi, egri püspökségéről és arról, hogy 
esztergomi érsekként 1158-ban ő építtette át a 
székesfehérvári bazilikát. Azonban nem annyira 
alkotásai miatt érdekes a megemlítése, sokkal 
inkább Mindszenty József vértanúságot is vállaló 
hajlíthatatlanságáról tanúskodik. 

Róbert érsek (?; 1209-1226; 1226-1239) szigo-
rának megemlítésekor bizonyára nem csak a II. 
Endre (1205-1235) királyunkat jobb belátásra, 
törvényességre kényszeríteni akaró érsek képe 
jelent meg előtte, aki 1932-ben interdictum 
(tilalom) alá vette az országot. Beszédében vissza 
is tér rá: "Nem jövök Róbert érsek keménységével; 
atyátok akarok lenni, még a nehéz idők súlyos 
kísértései között eltévelyedett tékozló fiúknak is." 
Mint ahogy Róbert érsek is segített a megjavulni 
képtelen, Róma által kiközösített király 
védelmében, akit közbenjárására feloldoztak a 
súlyos büntetés alól. Ugyanakkor Róbert a 
kereszténység terjesztője és egyben az ország 
határainak védője is volt, amikor 1227-ben 15.000 
Havasalföldön élő kunnal felvetette a ke-
resztséget. 

Forgách Ferenc (1560; 1587-1596; 1607-
1615) a következő példakép már újkor szülötte, az 
ellen-reformáció egyik vezéralakja, a katolikus 
öntudat eszközökben sem válogató megszi-
lárdítója. Ő a jezsuiták Nagyszombatra telepítője, 
a tanítórendek nagy pártfogója, a katolikus 
népoktatás kiépítője, Pázmány Péter munkás-
ságának megalapozója. 

Ugyanennek a századvégnek volt kiemelkedő 
személyisége Széchenyi György (1592; 1648-
1658; 1685-1695). A veszprémi püspökök közül ő 
a legutolsó, aki seregei élén személyesen is részt 
vett a törökellenes harcokban. A takarékosan és 
egyszerűen élő Széchenyi óriási vagyont gyűjtött, 
ami lehetővé tette számára, hogy nagy lendülettel 
bekapcsolódjék Esztergom és Buda újjáépítésébe, 
valamint az egyházi intézmények megerősítésébe. 
Templomok, kórházak, iskolák, kolostorok, 
nevelőintézetek sorát építette a jótékonykodásáról 
különösen híres főpap. 

Mindszenty József nagyra becsülte Eszterházy 
Imre (1663; 1723-1725; 1725-1745) életművét is. 
A veszprémi székesegyház barokk stílusú 
újjáépítője később, mint hercegprímás is sokat tett 
a bécsi udvar és a magyar nemzet közötti békés 
megegyezés hosszú távú megalapozásáért, az 
ország alkotmányos jogainak biztosításáért. 
„Fráter Emericus” koronázta Mária Teréziát 
(1740-1780) és eredményes főpapi tevékenysége 
mellett mindvégig legodaadóbb híve, pénzügyi és 
katonai támogatója a királynőnek. 

Egy évszázad múlva követte őt Kopácsy József 
(1775;1825-1842; 1838-1847), aki ugyan nem 
volt az ellenreformáció egyházfőihez és Mind-
szentyhez hasonlóan lángoló hazafiságú, de bölcs 
kompromisszumokkal használni tudott az ország-
nak. Ő volt az első főpap, aki egyházmegyei kör-
leveleit magyarul adta ki, ugyanakkor a magyar 
irodalom, egyházi művészet, iskolaügy, nőnevelő 
intézetek egyik legbőkezűbb támogatója is. 

A Mindszenty József által felsorolt példákról 
csak akkor alkothatunk teljes képet, ha a történeti 
források hiánya miatt, vagy egyéb okból 
kihagyott elődöket is sorra vesszük. A 
hercegprímás székfoglaló beszédéből majdnem a 
számba jöhető személyeknek a felét elhagyta. Ha 
végignézzük a veszprémi püspökséget és az 
esztergomi érsekséget egyaránt betöltő főpapok 
jegyzékét, Szatmári György (1457; 1499-150l; 
1522-1524), Várdai Pál (1483; 1520-1524; 1527-
1549), Fejérkövi István (1522; 1572-1587; 1596), 
Lippay György (1600; 1633-1637; 1642-1666), 
Szelepcsényi György (1595; 1644-1648; 1666-
1685) alkotják a hiánylistát.  

Az eddigi felsorolásból kiderül, hogy 
Mindszenty nem kilencedik, hanem tizenkettedik, 
veszprémi püspöki múlttal is rendelkező 
főpapként érkezett Esztergomba. Tehát három 
elődjéről nem voltak ismeretei, kettőről viszont
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tudott. Az öt személy életútját összevetve közös 
vonásként rajzolódik ki, hogy mindannyian 
nemzeti történelmünk leszálló ágának voltak 
meghatározó személyiségei. Csakhogy volt egy 
lényeges különbség is, a két évszázad történeti 
fejlődése egymástól eltérő környezetet biztosított 
tevékenységükhöz.  

A XVI. században funkcionáló Szatmári, 
Várdai és Fejérkövi már csak azért sem 
érdemelhettek volna említést, mert a török 
pogányság és a protestantizmus gyengítette 
hanyatló egyházat testesítették meg. Mindszenty 
ítélete szerint egyébként is e korszak püspökei a 
"humanizmus béklyóiban" éltek. Szatmári 
György ugyan még Mohács (1526) előtt meghalt, 
de mivel gyakorlatilag el sem foglalta a 
veszprémi püspökséget, sőt még pappá sem 
szenteltette fel magát, bármennyire is sokat tudott 
volna róla a prímás utód, egyáltalán nem jöhetett 
szóba. Várdai Pál, mint egri püspök élte meg a 
mohácsi tragédiát, miközben hat magyar főpap 
esett el a harcmezőn. Egyházfőként gyakran 
váltogatta pártállását, ráadásul az ő idejében 
került Esztergom török kézre (1543), ezért 
egyházmegyéjének pusztulása közepette szék-
helyét Nagyszombatba tette át. Az előzőekhez 
hasonló megítélés alá eshetett volna Fejérkövi 
István is, aki ugyan másfél évtizedig veszprémi 
püspök volt, de a nagyrészt török hódoltság alá 
eső birtokai még a megélhetést is alig 
biztosították, a prímási kinevezést követő halál 
pedig nem tette lehetővé számára az alkotást. 

Az imént említettekkel ellentétben a XVII. 
században tevékenykedő Lippay és Szelepcsényi 
a Forgách és Pázmány által kijelölt egyházpoli-
tikának voltak karakteres képviselői. Nehezen 
hihető, hogy Mindszenty ne tartotta volna őket 
számon. Mindketten hajlíthatatlan katolikusok és 
a Habsburg uralkodókkal a konfrontációt is fel-
vállaló magyarok voltak. Lippay György éppoly 
határozottan fellépett a protestáns prédikátorok 
ellen, mint a német zsoldos katonaság garáz-
dálkodásaival szemben. A vasvári békében (1664) 
ő is nemzeti és alkotmányos sérelmeket látva 
elment a Wesselényi-féle összeesküvésben való 
részvételig, amelynek szomorú végkifejletét már 
nem élhette meg. Utódja, Szelepcsényi egy ideig 
szintén részt vett az összeesküvés kezdeti tárgya-
lásain, de az erőszakos megoldásokat nem támo-
gatta. Kinevezését követően egy ideig lojális volt 
az udvar felé, de aztán ő is szembefordult Bécs 

önkényuralmi rendszerével és helytartói tisztségét 
is feláldozta a nemzet alkotmányos jogainak 
védelméért. Mindszenty József tudott arról is, 
hogy az ő prímássága idején sokat szenvedtek a 
protestánsok. Ekkor járták papi segédlettel a vasas 
németek - a többi között - a Balaton-melléket, 
összeszedve és gályarabságra küldve a kálvinista 
lelkészeket. Bizonyossággal nem tudhatjuk, hogy 
ez utóbbi két főpásztort miért nem említette meg 
Mindszenty, annyi azonban elmondható, hogy a 
nemtelen eszközök alkalmazása és az 
összeesküvésre való hajlam távol álltak 
személyiségétől. 

Mindszenty József tudta, hogy prímási kine- 
vezésének időpontjában óriási kihívások előtt áll a 
katolikus egyház és az egész magyar nemzet. 
Beszédét így folytatta: "...ha a veszprémi sor 
nagysága együtt is volna egyetlen utódban úgy, 
ahogy nincs, 1945-ben ez is kevés, jaj, de kévés 
volna! Ma előttünk riadó, vak mélység örvénylik 
fel; történelmünk legnagyobb erkölcsi, közjogi, 
gazda-sági örvényében fuldoklik a vérző 
Magyarország... Babilon vizeinél ülünk és 
elpattogott hárfa húrokon idegen énekre akarnak 
tanítani minket." E mondatokból is világosan 
kitűnik, hogy a kommunista ideológiát és a 
szovjet gyakorlatot is tanulmányozó prímás 
tisztában volt azzal, hogy a lényegét tekintve 
milyen történelmi folyamatok előtt állunk. 
Ismerte többek között a vallásszabadság 
különleges szovjet értelmezését, amelynek 
értelmében az egyházak tevékenysége 
visszaszorítandó a templomok falai mögé, 
megfosztva ezzel őket a polgári demokratikus 
berendezkedésű társadalmakban betöltött 
kulturális, karitatív és közéleti funkcióiktól. 

Mint ahogy a veszprémi példaképek is 
mutatják, Mindszenty József egyháza kétezer 
éves erkölcsi alapokon nyugvó tekintélyelvűségét, 
konzervativizmusát szembehelyezte az új korszak 
törekvéseivel és ebben az egyházpolitikai felfo-
gásban vélte megtalálni a nemzet érdekeinek 
képviseletét is. Az új hercegprímás tehát hűen a 
magyar katolikus egyház ezeréves hagyomá-
nyaihoz, továbbra is mereven összekötötte az 
egyházi és nemzeti érdekeket és ezzel 
határozottan a magyar társadalmi átalakulás 
folyamatosságának igényére helyezte a hangsúlyt. 
E szerves társadalomfejlődési elképzelés puszta 
eszközének tekintette saját személyét is her- 
hercegprímási tisztségéből fakadó közjogi 
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tudott. Az öt személy életútját összevetve közös 
vonásként rajzolódik ki, hogy mindannyian 
nemzeti történelmünk leszálló ágának voltak 
meghatározó személyiségei. Csakhogy volt egy 
lényeges különbség is, a két évszázad történeti 
fejlődése egymástól eltérő környezetet biztosított 
tevékenységükhöz.  

A XVI. században funkcionáló Szatmári, 
Várdai és Fejérkövi már csak azért sem 
érdemelhettek volna említést, mert a török 
pogányság és a protestantizmus gyengítette 
hanyatló egyházat testesítették meg. Mindszenty 
ítélete szerint egyébként is e korszak püspökei a 
"humanizmus béklyóiban" éltek. Szatmári 
György ugyan még Mohács (1526) előtt meghalt, 
de mivel gyakorlatilag el sem foglalta a 
veszprémi püspökséget, sőt még pappá sem 
szenteltette fel magát, bármennyire is sokat tudott 
volna róla a prímás utód, egyáltalán nem jöhetett 
szóba. Várdai Pál, mint egri püspök élte meg a 
mohácsi tragédiát, miközben hat magyar főpap 
esett el a harcmezőn. Egyházfőként gyakran 
váltogatta pártállását, ráadásul az ő idejében 
került Esztergom török kézre (1543), ezért 
egyházmegyéjének pusztulása közepette szék-
helyét Nagyszombatba tette át. Az előzőekhez 
hasonló megítélés alá eshetett volna Fejérkövi 
István is, aki ugyan másfél évtizedig veszprémi 
püspök volt, de a nagyrészt török hódoltság alá 
eső birtokai még a megélhetést is alig 
biztosították, a prímási kinevezést követő halál 
pedig nem tette lehetővé számára az alkotást. 

Az imént említettekkel ellentétben a XVII. 
században tevékenykedő Lippay és Szelepcsényi 
a Forgách és Pázmány által kijelölt egyházpoli-
tikának voltak karakteres képviselői. Nehezen 
hihető, hogy Mindszenty ne tartotta volna őket 
számon. Mindketten hajlíthatatlan katolikusok és 
a Habsburg uralkodókkal a konfrontációt is fel-
vállaló magyarok voltak. Lippay György éppoly 
határozottan fellépett a protestáns prédikátorok 
ellen, mint a német zsoldos katonaság garáz-
dálkodásaival szemben. A vasvári békében (1664) 
ő is nemzeti és alkotmányos sérelmeket látva 
elment a Wesselényi-féle összeesküvésben való 
részvételig, amelynek szomorú végkifejletét már 
nem élhette meg. Utódja, Szelepcsényi egy ideig 
szintén részt vett az összeesküvés kezdeti tárgya-
lásain, de az erőszakos megoldásokat nem támo-
gatta. Kinevezését követően egy ideig lojális volt 
az udvar felé, de aztán ő is szembefordult Bécs 

önkényuralmi rendszerével és helytartói tisztségét 
is feláldozta a nemzet alkotmányos jogainak 
védelméért. Mindszenty József tudott arról is, 
hogy az ő prímássága idején sokat szenvedtek a 
protestánsok. Ekkor járták papi segédlettel a vasas 
németek - a többi között - a Balaton-melléket, 
összeszedve és gályarabságra küldve a kálvinista 
lelkészeket. Bizonyossággal nem tudhatjuk, hogy 
ez utóbbi két főpásztort miért nem említette meg 
Mindszenty, annyi azonban elmondható, hogy a 
nemtelen eszközök alkalmazása és az 
összeesküvésre való hajlam távol álltak 
személyiségétől. 

Mindszenty József tudta, hogy prímási kine- 
vezésének időpontjában óriási kihívások előtt áll a 
katolikus egyház és az egész magyar nemzet. 
Beszédét így folytatta: "...ha a veszprémi sor 
nagysága együtt is volna egyetlen utódban úgy, 
ahogy nincs, 1945-ben ez is kevés, jaj, de kévés 
volna! Ma előttünk riadó, vak mélység örvénylik 
fel; történelmünk legnagyobb erkölcsi, közjogi, 
gazda-sági örvényében fuldoklik a vérző 
Magyarország... Babilon vizeinél ülünk és 
elpattogott hárfa húrokon idegen énekre akarnak 
tanítani minket." E mondatokból is világosan 
kitűnik, hogy a kommunista ideológiát és a 
szovjet gyakorlatot is tanulmányozó prímás 
tisztában volt azzal, hogy a lényegét tekintve 
milyen történelmi folyamatok előtt állunk. 
Ismerte többek között a vallásszabadság 
különleges szovjet értelmezését, amelynek 
értelmében az egyházak tevékenysége 
visszaszorítandó a templomok falai mögé, 
megfosztva ezzel őket a polgári demokratikus 
berendezkedésű társadalmakban betöltött 
kulturális, karitatív és közéleti funkcióiktól. 

Mint ahogy a veszprémi példaképek is 
mutatják, Mindszenty József egyháza kétezer 
éves erkölcsi alapokon nyugvó tekintélyelvűségét, 
konzervativizmusát szembehelyezte az új korszak 
törekvéseivel és ebben az egyházpolitikai felfo-
gásban vélte megtalálni a nemzet érdekeinek 
képviseletét is. Az új hercegprímás tehát hűen a 
magyar katolikus egyház ezeréves hagyomá-
nyaihoz, továbbra is mereven összekötötte az 
egyházi és nemzeti érdekeket és ezzel 
határozottan a magyar társadalmi átalakulás 
folyamatosságának igényére helyezte a hangsúlyt. 
E szerves társadalomfejlődési elképzelés puszta 
eszközének tekintette saját személyét is her- 
hercegprímási tisztségéből fakadó közjogi 
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szerepkörét is. Ennek a harcos antikom-
munizmustól fűtött irányvonalnak a rendíthetetlen 
képviseletében látta a közjót szolgálni. A 
veszprémi példázatokkal is alátámasztott politikai 
üzenetet megértette a katolikus közvélemény, de a 
politikai ellentábor is. 

Mindszenty József beiktatási beszédében 
ország-világ tudtára adta, hogy felkészült a 
világnézeti és politikai harcra. Mintha az általa 
felsorolt összes püspök és a talán leginkább 
nagyra tartott Padányi Biró Márton veszprémi 
püspök (1696; 1745-1762) akarata összpontosult 
volna benne. Az Új Ember katolikus hetilap "Az 
acélember" c. írásában üdvözölte az új herceg-
prímást: "...tulajdonságai, amelyek máris 
magasabb helyre predesztinálták: az emberek és 
az események fölött állni tudó készség és 
leginkább az a képesség, amely a saját akaratát 
tudja önteni a világba, hogy formálja annak 
dolgait." 

Mindszentynek kinevezése pillanatában nem 
kellett egyházpolitikai elképzelésekkel bajlódnia. 
Historikus szemléletű társadalom felfogása már 
évtizedek óta szilárd meggyőződéssé formálták 
benne a jövőre irányuló terveket. Visszahullottak 
rá az általa két évtizeddel azelőtt leírt mondatok: 
"Biró, mint talpig keményveretű vasember állt 
előttünk... Szenvedélyessége végigvonul életén, 
akár csak alkut nem ismerő határozottsága... Biró 
Forgách Ferenccel, egyik elődjével, a bíboros 
érsekkel áll eszmei rokonságban... Mindkettő 
taktikahiányban szenved, nem születtek hajlékony-
ságra. Konok fejek, de a magasabb cél viszi őket 
tetteikben. A küzdelemben feltesznek mindent; 
egyházi méltóságot, kegyet és népszerűséget." 

Ez az eltökéltség vitte előre cselekedeteiben az 
esztergomi beszéd után is. Az új körülmények 
között is kendőzetlenül szerette kimondani saját 
igazságát. Az 1945. október 14-én megrendezett 
országos katolikus ifjúsági napon az alábbiakra 
figyelmeztetett a Szent István Bazilikában: "...ne 
akarják kisöpörni életünkből az édesapa, az 
édesanya, a család ősi tekintélyét, tanáraink 
képzettségét, példáját, a Tízparancsolatot, 
Egyházam 2000 és hazám ezer évét ...a mi 
eszményünk olyan Magyarország, amelynek 
alapja a vallás-erkölcs, támasza a nemzeti érzés, 
fiai és leányai hívők és magyarok." Négy napra rá 
a kommunisták különböző erőszakoskodásaira 
püspökkari körlevelében reagált: "...meg kell 
döbbennünk, ha arra nézünk, hogy ez az erő-

szakosságba hajló rendszer milyen köz-szellemet 
teremtett az ország egyes intézményeiben... 
Ezekkel az állapotokkal szemben az erkölcsi rend 
igazságosabb és jogszerűbb alapján álló, a 
természet, valamint Isten törvényeit tiszteletben 
tartó kormányzást akarunk." 

Néhány hónap múlva, az egyházi egye-
sületeket feloszlató rendeletek meghozatala előtt, 
az alábbi, válasznak is beillő kérdéseket tette fel 
A SZÍV újság hasábjain: "...nem törik-e meg a 
jónak szólásszabadsága a nem jó túlhatalma 
miatt; az erkölcsi erő, az állam szentség és 
erkölcsgyengítő, aláásó rendeletei miatt; a 
kalapácsot munka helyett nem éppen fejbeverésre 
használják-e..." 

Tehát Mindszenty József az esztergomi 
beiktatási beszédének megfelelően, a veszprémi 
példázatok által kijelölt úton haladt tovább, 
magára vállalva súlyos börtönéveket, majd a 
számkivetettséget is. 

 
*** 

 
Fél évszázada történt 
– Az 1965-ös év Zánkán – 

 
A Községi Könyvtárban elhelyezett honismereti 

különgyűjtemény tartalmazza Zánka és Tagyon 
Községek Tanácsának Végrehajtó Bizottsága 
1965-ben keletkezett levelezését is. Tekintettel a 
kerek évfordulóra, talán érdeklődésre tarthat 
számot ez az iratanyag, mely hűen tükrözi az 
akkori viszonyokat. Túl vagyunk az 1956-os 
forradalmat követő megtorlásokon, a fagyott 
légkörön, már a tömeges amnesztián is, de még 
innen az 1968-ban meginduló reformkísérleten. 
Érzékelhető-e mindebből valami Zánkán is? 
Nézzük a tényeket! 

Dr. Szabó Lajosné vb. titkár a járási tanács 
„Toborzás az építőipar részére” című felhívására 
a következő levelet küldte az év elején: 
„Jelentem, hogy Zánka községben nem tudunk 1 
főt sem toborozni az építőipar részére. Itt minden 
család a tsz-ben van, a családtagok pedig mind el 
vannak helyezkedve, évek óta a balatonfüredi 
Hajógyárba, a balatonakali Kísérleti 
Gazdaságba, a Hegyestői Kőbányába járnak 
dolgozni. Igen sok munkale-hetőség van itt 
helyben is, útépítésnél, vasútépí-tésnél, nincs a 
községben egyetlen elhelyezkedni kívánó személy 
sem.” 

Mindezt szinte illusztrálja az 1965-ös év legel-

Hírmondó ZÁNKAI 



28 25. évfolyam 7-8. szám
 
ső eseménye, mely szerint a járási tanács 
engedélyezi a Kővágóörs és Vidéke Körzeti 
Földműves szövetkezet számára, hogy a zánkai 
vasútállomás munkástelepén élelmiszerboltot 
nyisson. Az említett munkástelep a MÁV-üdülő 
őse, melyet az akkori vasútfejlesztéseken 
dolgozók részére létesítettek az egykori zöldséges 
kertek helyén. A munkástelep egyébként 
valójában laktanya volt, a munkások pedig 
katonák, akik közül többen is helyi lányokat 
elvéve a környéken telepedtek le (ahogy a 
Kísérleti Gazdaságban dolgozó zalai lányok közül 
is sokan). 

Egy január 22-én a tapolcai Mezőgazdasági 
osztálytól jött levél száj- és körömfájás járványra 
hivatkozva felfüggesztette Zánka vásártartási 
jogát. A levél szabálytalanságokra is utal, melyek 
megoldása a vásárok újranyitásának feltétele. A 
község vezetése úrrá lett a problémákon, hiszen 
még a 80-as évek elején is tartottak Zánkán 
vásárokat. 

Az állattartáshoz kötődő tervgazdálkodás 
1965-ben még létezett, de messze volt már a 
padlássöprések korának kegyetlenségétől. A 
tervek nem teljesítésének egyetlen következménye 
egy szelíd szemrehányás, miszerint „községi 
tanácsaink a felvásárlási munka érdekében nem 
teszik meg a szükséges intézkedéseket.” (1965. 
márc. 18.) Zánka 1964-ben 27 vágómarhát, 
39.000 tojást, 12 q baromfit és 389 hl tejet 
értékesített a kötelező felvásárlási terv keretei 
között, itt a tsz és a háztájik teljesítménye együtt 
szerepel. Kissé színezi a képet, hogy az előirt 50 
hízott sertésből egy került leadásra, amely 2 %-os 
teljesítmény, ugyanakkor baromfiból 120 %-ot, 
tejből 111 %-ot teljesítettek. 

A tavasz és a nyár élénk levelezést hozott a 
felsőbb mezőgazdasági szervek és a zánkai tanács 
között a kártevők ügyében. Az első számú 
közellenség ebben az évben az aranka volt, ezután 
a mezei pocok, majd az amerikai szövőlepke 
következett. Ez utóbbi Zánkán egyáltalán nem 
jelent meg. Magas helyről, a Hazafias Népfront 
Növényvédelmi Akció-bizottságától érkezett 
brosúra „A cserebogár kártételének meg-
előzésére”. Súlyos problémák nem merülhettek fel 
ezen a nyáron, mert a járástól légy ügyben érkező 
felszólítást a vb-titkár egyetlen mondattal rázta le 
magáról: „Jelentem, hogy a szervezett légyirtásra 
jelentkező nincs a községben.” (1965. június 10.) 

Komolyabban vette a tanács a „Kézi aratás 
biztosítása” ügyében érkezett felszólítást, amely 

az aratáshoz kirendelhető üzemi munkások 
számbavételét írta elő. A Csanádi Imre vb-elnök 
aláírásával elkészült, gondos munkával össze-
állított lista 125 nevet tartalmaz, feltüntetve az 
érintettek munkáltatóját és a telephelyeket is. 

Az eddig bemutatott iratok egy hagyományos 
paraszti gazdálkodást folytató község minden-
napjairól árulkodnak azzal a kiegészítéssel, hogy 
megjelent a környezet munkaerőéhségéből fakadó 
külső elszívó hatás. Az 1965-ben keletkezett 
iratok többsége azonban azt mutatja, hogy a 
községen belül is megindult egy változás – 
nevezzük modernizációnak -, amely rövid idő alatt 
gyökeresen átalakította a falu életét. 

Az 1965-ös év a község közvilágításának 
korszerűsítésével kezdődött, melyet az Észak-
dunántúli Áramszolgáltató Vállalat szakemberei 
végeztek. A cég februári levelében nehez-
ményezte, hogy „felelőtlen személyek, sok esetben 
még felnőttek is, erőszakkal megrongálják, kővel 
ledobálják a közvilágítási lámpatesteket”, a sok 
panasz, hiányosság egyik okát a vandálok 
tevékenységében jelölve meg. A végrehajtó-
bizottság elfogadta a kritikát, és még ugyanebben 
a hónapban hirdetményt tett közzé, mely szerint 
az „esetleges tettenérés esetén az okozott kár 
megtérítésén felül a büntetést is a szülőknek kell 
viselni.” Mint a szövegből kitűnik, felnőtt 
rongálók létezését nem tartották lehetségesnek, 
potenciális elkövetőre csak a serdületlen 
tanulóifjúság körében számítottak. 

A soron következő legfontosabb feladat Zánka 
vezetékes ivóvízhálózatának kiépítése lett. Az első 
lépéseket tették meg, amikor a Fűzkúti-forrást 
összekötötték a stranddal. Magát a forrást 
azonban még az 1965-ös szezon elejére sem 
tudták „befoglalni”, azaz a vezetékre kötni, így 
késedelmet szenvedett a tervezett „6 fülkés 
vízöblítéses WC. csoport építése” is. A tervezett 
vízművesítés kiviteleztetésére vízgazdálkodási 
társulat szervezésébe fogtak, 1965 novemberében 
már beérkeztek az első jelentkezések. A közkutak 
vízének minőségét szeptemberben a Veszprém 
megyei Közegészségügyi-Járványügyi Állomás 
ellenőrizte, és a Zsidókút, a Mosókút és a 
Rendőrörs kút vízét a magas nitrát tartalom miatt 
csecsemők számára veszélyesnek, egyébként 
tűrhetőnek minősítette. A kialakult helyzet miatt a 
község már az 1965-ös községfejlesztési alapot is 
a törpe vízmű építésére tartalékolta. 

Tengernyi irat keletkezett a soron következő 
idegenforgalmi szezonnal kapcsolatban Vesz- 
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ső eseménye, mely szerint a járási tanács 
engedélyezi a Kővágóörs és Vidéke Körzeti 
Földműves szövetkezet számára, hogy a zánkai 
vasútállomás munkástelepén élelmiszerboltot 
nyisson. Az említett munkástelep a MÁV-üdülő 
őse, melyet az akkori vasútfejlesztéseken 
dolgozók részére létesítettek az egykori zöldséges 
kertek helyén. A munkástelep egyébként 
valójában laktanya volt, a munkások pedig 
katonák, akik közül többen is helyi lányokat 
elvéve a környéken telepedtek le (ahogy a 
Kísérleti Gazdaságban dolgozó zalai lányok közül 
is sokan). 

Egy január 22-én a tapolcai Mezőgazdasági 
osztálytól jött levél száj- és körömfájás járványra 
hivatkozva felfüggesztette Zánka vásártartási 
jogát. A levél szabálytalanságokra is utal, melyek 
megoldása a vásárok újranyitásának feltétele. A 
község vezetése úrrá lett a problémákon, hiszen 
még a 80-as évek elején is tartottak Zánkán 
vásárokat. 

Az állattartáshoz kötődő tervgazdálkodás 
1965-ben még létezett, de messze volt már a 
padlássöprések korának kegyetlenségétől. A 
tervek nem teljesítésének egyetlen következménye 
egy szelíd szemrehányás, miszerint „községi 
tanácsaink a felvásárlási munka érdekében nem 
teszik meg a szükséges intézkedéseket.” (1965. 
márc. 18.) Zánka 1964-ben 27 vágómarhát, 
39.000 tojást, 12 q baromfit és 389 hl tejet 
értékesített a kötelező felvásárlási terv keretei 
között, itt a tsz és a háztájik teljesítménye együtt 
szerepel. Kissé színezi a képet, hogy az előirt 50 
hízott sertésből egy került leadásra, amely 2 %-os 
teljesítmény, ugyanakkor baromfiból 120 %-ot, 
tejből 111 %-ot teljesítettek. 

A tavasz és a nyár élénk levelezést hozott a 
felsőbb mezőgazdasági szervek és a zánkai tanács 
között a kártevők ügyében. Az első számú 
közellenség ebben az évben az aranka volt, ezután 
a mezei pocok, majd az amerikai szövőlepke 
következett. Ez utóbbi Zánkán egyáltalán nem 
jelent meg. Magas helyről, a Hazafias Népfront 
Növényvédelmi Akció-bizottságától érkezett 
brosúra „A cserebogár kártételének meg-
előzésére”. Súlyos problémák nem merülhettek fel 
ezen a nyáron, mert a járástól légy ügyben érkező 
felszólítást a vb-titkár egyetlen mondattal rázta le 
magáról: „Jelentem, hogy a szervezett légyirtásra 
jelentkező nincs a községben.” (1965. június 10.) 

Komolyabban vette a tanács a „Kézi aratás 
biztosítása” ügyében érkezett felszólítást, amely 

az aratáshoz kirendelhető üzemi munkások 
számbavételét írta elő. A Csanádi Imre vb-elnök 
aláírásával elkészült, gondos munkával össze-
állított lista 125 nevet tartalmaz, feltüntetve az 
érintettek munkáltatóját és a telephelyeket is. 

Az eddig bemutatott iratok egy hagyományos 
paraszti gazdálkodást folytató község minden-
napjairól árulkodnak azzal a kiegészítéssel, hogy 
megjelent a környezet munkaerőéhségéből fakadó 
külső elszívó hatás. Az 1965-ben keletkezett 
iratok többsége azonban azt mutatja, hogy a 
községen belül is megindult egy változás – 
nevezzük modernizációnak -, amely rövid idő alatt 
gyökeresen átalakította a falu életét. 

Az 1965-ös év a község közvilágításának 
korszerűsítésével kezdődött, melyet az Észak-
dunántúli Áramszolgáltató Vállalat szakemberei 
végeztek. A cég februári levelében nehez-
ményezte, hogy „felelőtlen személyek, sok esetben 
még felnőttek is, erőszakkal megrongálják, kővel 
ledobálják a közvilágítási lámpatesteket”, a sok 
panasz, hiányosság egyik okát a vandálok 
tevékenységében jelölve meg. A végrehajtó-
bizottság elfogadta a kritikát, és még ugyanebben 
a hónapban hirdetményt tett közzé, mely szerint 
az „esetleges tettenérés esetén az okozott kár 
megtérítésén felül a büntetést is a szülőknek kell 
viselni.” Mint a szövegből kitűnik, felnőtt 
rongálók létezését nem tartották lehetségesnek, 
potenciális elkövetőre csak a serdületlen 
tanulóifjúság körében számítottak. 

A soron következő legfontosabb feladat Zánka 
vezetékes ivóvízhálózatának kiépítése lett. Az első 
lépéseket tették meg, amikor a Fűzkúti-forrást 
összekötötték a stranddal. Magát a forrást 
azonban még az 1965-ös szezon elejére sem 
tudták „befoglalni”, azaz a vezetékre kötni, így 
késedelmet szenvedett a tervezett „6 fülkés 
vízöblítéses WC. csoport építése” is. A tervezett 
vízművesítés kiviteleztetésére vízgazdálkodási 
társulat szervezésébe fogtak, 1965 novemberében 
már beérkeztek az első jelentkezések. A közkutak 
vízének minőségét szeptemberben a Veszprém 
megyei Közegészségügyi-Járványügyi Állomás 
ellenőrizte, és a Zsidókút, a Mosókút és a 
Rendőrörs kút vízét a magas nitrát tartalom miatt 
csecsemők számára veszélyesnek, egyébként 
tűrhetőnek minősítette. A kialakult helyzet miatt a 
község már az 1965-ös községfejlesztési alapot is 
a törpe vízmű építésére tartalékolta. 

Tengernyi irat keletkezett a soron következő 
idegenforgalmi szezonnal kapcsolatban Vesz- 
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prém megye Tanácsának Idegenforgalmi Hivatala 
közvetlen kézi vezérléssel irányította a községet, 
és személy szerint Simon Sándorné üdülőhelyi 
előadót. Meghatározták a fizetővendéglátó-
szolgálat feladatait, a minősítést, az árakat, az 
utószezon árleszállítását. Rajta tartották szemüket 
a vendéglátóipari mellékhelyiségek állapotán, 
szigorúan elszámoltattak minden egyes nyugati 
vendéggel, adatokat kértek egy készülő 
Magyarországi Útikalauzhoz, stb. stb. Mind-
ezeken túl egy másik hatóság, a Budapesten 
székelő Országos Reuma- Fürdőügyi Intézet 
ellenőrizte a gyógy- és üdülőhelyi díjak 
beszedését és felhasználását. Tovább bonyolította 
a helyzetet, hogy egyes üzemek, intézmények, 
szakszervezeti bizottságok az egész szezonra 
kibéreltek egy-egy szobát vagy házat. Tájé-
koztatást, fizetési halasztást, névsorokat kértek, 
súlyosan növelve az ehhez nem szokott tulaj-
donosok adminisztrációs kötelezettségeit. 

Az idegenforgalmat kiszolgáló intézményrend-
szer legjellemzőbb sajátossága a hiány volt. A 40 
kabinnal, 96 szekrénnyel, 1000 férőhellyel ren-
delkező nagy strandon egyetlen parányi, minden 
tekintetben elavult büfé működött. A községben 
két vegyesbolt, a MÁV építőtelepen egy büfé 
tartott nyitva. Javított a helyzeten, hogy 1964-ben 
a Földművesszövetkezet üzemeltetni kezdte az 
egykori Schiffer-féle vendéglőt, a későbbiekben 
Rétes-csárda néven ismert vendéglátóhelyet. 
Egyszerre 100 vendéget tudtak leültetni az 
étteremben, a presszórész kapacitása 24 személy 
volt. A községben szálláshoz csak a fizető-
vendéglátó szolgálaton keresztül lehetett jutni, 
hivatalosan 7 szoba 16 ággyal várt vendégeket. 

Az ellátás miatt sok panasz érkezett a 
községhez, de a megyei idegenforgalmi hivatalhoz 
is. A legfőbb probléma – tekintettel a sok nyaraló 
gyerekre – a tejellátással volt. Az ügy végére 
október 15-én került pont – megoldás helyett. A 
Szövetkezetek Veszprém megyei Központja 
hivatalosan közölte, hogy: „az üzemeltetéshez 
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Ez tehát az 1965-ös év dióhéjban. A napnál 
világosabban kirajzolódik, hogy a 800 éves múltra 
visszatekintő község története során sokadszorra 
ismét egy korszakváltás határára érkezett. Még 
nem heverte ki a kollektivizálás sokkját, a 
tulajdonvesztést, érződik a szegénység, a min-
denütt jelenlévő hiány. De látszanak a gyógyulás 
jelei, a túlélés új lehetőségei bontakoznak ki. 
Konszolidálódik az ország, a figyelem a Balaton 
felé fordul. 

Hírmondó ZÁNKAI 



30 25. évfolyam 7-8. szám
 
Rövidesen üdülőtelep épül, 1969. augusztus 15-
én lerakják a Balatoni Úttörőváros alapkövét. 
Zánka felkerül a térképre. 

György Péter 
*** 

 
A Honismereti kör tevékenysége  

2015 őszén 
 

-  Szeptemberben évadnyitó autós kirándulás Rév-
fülöpre, ahol Miklós Tamás, az ottani Helytör-
téneti Egyesület vezetője fogadott minket. 
Megtekintettük az evangélikus templomot, az új 
Pince-múzeumot, a vasútállomás alatti templom 
romot és a Helytörténeti kiállítást. Itt a helyiek 
vendégül is látták a hálás zánkaiakat, 
bebizonyítván, hogy náluk is jó borok teremnek.  

- Októberben Horváth Lajos tartott nagy érdek-
lődést kiváltó előadást Mindszenty József 
hercegprímás életéről, munkásságáról és emberi 
helytállásáról. 

- A november a Honismereti Kör fennállása hu-
szadik évfordulójáról való méltó megemlékezés 
jegyében telt. Az ünnepségen Taródy Istvánné a 
Veszprém megyei Honismereti Egyesület Emlék-
érmét vehette át több évtizedes munkássága elis-
meréseként. Ünnepségünket a többi civil szervezet 
képviselőinek jókívánságai és kedves ajándékai 
tették emlékezetessé. Szintén novemberi esemény, 
hogy Balatonedericsen egy összbalatoni honisme-
reti együttműködés alakult, melynek munkájában 
mi is részt veszünk. 

- Decemberre nem maradt más feladat, mint hogy 
szerény anyagi hozzájárulásunkkal mi is segítsük a 
zánkai karácsony sikerét. 

- Az élet nem áll meg. Januárra a Balaton-felvidéki 
német nemzetiség történetével foglalkozó elő-
adással készülünk.  

 

*** 
 

Szekeres Károly kitüntetése 
 

Az idén 75 éves művész, Zánka díszpolgára 
életműdíjnak is tekinthető kitüntetésben részesült 
egy hónapja, Budapesten:a Magyar Művészeti 
Akadémia Iparművészeti- és Tervezőművészeti díját 
kapta. Ennek kapcsán a Veszprém megyei Naplóban 
terjedelmes riport készült vele (2015. november 
14.), s ebben életéről, művészeti pályafutásáról 
emberközeli képet vázol fel. Élete nagy részét a 
herendi ill. városlődi porcelán- és majolikagyárban 
töltötte vezető tervezőművészként. Több mint száz 

kiállítása volt, számos szakmai elismerésben 
részesült a Munkácsy-díjas, Érdemes művész. 
Munkái számos helyen megtalálhatóak az 
országban, a veszprémi Petőfi Színház impozáns 
kerámia felületétől a Nemzeti Színház reliefjéig, 
szoborkompozíciójáig. Nekünk, zánkaiaknak mégis 
településünk közterein és az állandó kiállításon 
látható alkotásai a legfontosabbak. Az életművét 
látványos formában összegeztük a Zánkai Ér-
téktárban a Honismereti Kör 20 éves évfordulóján 
tervbe vettük a Zánkához kapcsolódó hely-történeti 
vonatkozású feltáró munkát is. 

Ehhez mindenek előtt jó egészséget kívánunk 
Szekeres Károlynak és lapunk olvasói nevében is 
szívből gratulálunk e nívós kitüntetéshez! 
 

T. Horváth Lajos 
*** 

 
Harangszó 

 
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 
 

Karácsonyi istentiszteleti rend falunkban: 
Evangélikus: 24-én de. 10-kor gyermekkarácsony, 25-
én de. ½ 9-kor, 26-án 11-kor, 27-én ½ 9-kor.  
Katolikus: 24-én este 10-kor Pásztorok miséje, 25-én 
nem lesz szentmise, 26-án és 27-én de. 10-kor.  
Református: 24-én 15.30-kor gyerekkarácsony, 25-én 
ünnepi úrvacsorás istentisztelet, 26- án és 27-én 
szintén 11-kor.  
Az esetleges változások a templomokban kihirdetésre 
kerülnek.  
Anyakönyvi hírek 
Akiket az élet Ura magához szólított, akikért a 
lélekharang szólt, akiket utolsó útjukra kísértünk, ezzel 
is kifejezve tiszteletünk, osztozva a családtagok 
gyászában:   
Nagy Lászlóné (1925) - elhunyt 2015. szeptember 3-án.   
Varga Andrásné  (1927) - elhunyt 2015. október 7-én.  
Török Gyula  (1941) – elhunyt 2015. október 8-án. 
Dr. Kátai Imre Jánosné (1933) – elhunyt 2015. 
október 24-én. 
 

Házasságkötés: 2015. október 3-án házasságot kötött 
Bíró Gábor és Biczók Mónika, akiknek ezúttal is sok 
boldogságot kívánunk! 
 
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 

Hírmondó ZÁNKAI 
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Fotó: T. Horváth Lajos
Böhm Tamás

Németh Miklós miniszterelnök a keletnémetek kiengedésének nemzetközi hátteréről
2009-ben először szólaltathattam meg Németh Miklós miniszterelnököt a rendszerváltáshoz vezető dön-
tések hátteréről. Idekívánkozik akkori beszélhetésünkből a keletnémet menekültek ügyének kezeléséről 
szóló rész.
- Kicsit viccesen azt mondhatnám, hogy a mi gondolkodásunkat a román főtitkár, Ceauşescu indította el 
abba az irányba, ami végül a német menekültek előtti határnyitáshoz is elvezetett. 1988 november végén 
esküdtem fel a parlamentben, két hónappal később már tízezernél több, Romániából érkezett menekült 
problémájával kellett foglalkoznunk. Folyamatosan kaptam a leveleket, telefonokat Bukarestből, hogy 
járjunk el a szerződések szerint - magyarul, toloncoljuk vissza a többségében magyar nemzetiségű me-
nekülteket Romániába. Ebből tudtam meg, hogy a hatvanas évek végén az akkori szocialista vezetők titkos 
záradékkal szerződést kötöttek az ilyen ügyek kezeléséről. Ez egyértelműen kimondta, hogy ha lejárt a 
tartózkodási ideje valakinek, és az illető nem akar hazamenni, akkor akár fizikai erővel is haza kell tolon-
colni, ahol aztán megbüntetik. Én elképedve láttam ezeket a szerződéseket, de nem szeghettük meg őket, 
hisz Kulcsár Kálmánnal, Pozsgayval és másokkal azt vallottuk, hogy a jogállam felé megyünk. S ha egy 
érvényes szerződést nem tartok be, akkor lábbal tiprom a jogot. A dilemmára a jogászokkal való konzul-
táció adott választ. Románia és Magyarország is tagja volt az ENSZ-nek. A menekültekről szóló genfi 
egyezmény magasabb rendű volt ezeknél a szerződéseknél és kizárta az ilyen megoldásokat. Mivel Mag-
yarország még nem csatlakozott az egyezményhez, gyorsan aláírtuk a New York-i kiegészítő protokollal 
együtt. Ettől kezdve az egyezményt pajzsként tarthattuk a román követelésekkel szemben.
- Hogyan kapcsolódik ez az NDK menekültek kiengedéséhez?
- Az egyezmény aláírásával nyitottá vált az ország, hisz nem lehetett az ügyet csak a Romániából érkezőkre 
leszűkíteni. Ehhez jött még a nyugati határ mellett végigfutó műszaki zár, a vasfüggöny megszüntetése. 
Maguk a határőrség vezetői vetették fel 1987-ben, vagy már egy évvel korábban, hogy ezt így nem lehet 
fenntartani. Ha továbbra is szükség van rá, akkor modernizálni kell. Az ország gazdasági helyzete miatt 
erre pénzünk sem lett volna, meg arra is gondolni kellett, hogy a Béccsel közösen tervezett világkiállítás a 
nevetség tárgyává válhat, ha a határzár fennmarad.
- Mit szóltak Moszkvában ezekhez a lépésekhez?
- Március elején Moszkvában már tényként közöltem Gorbacsovval a határzár megszüntetést. 
A protokoll szerint nekem a tárgyaló partnerem Rizskov miniszterelnök volt. Amikor az előre egyeztetett 
ügyekkel végeztünk, négyszemközt elmondtam neki, hogy még van öt nagy ügyem, amiben mindenkép-
pen választ várok. A Balaton-felvidéken tárolt atomrakéták illetve robbanófejek jövője, a szovjet csapatok 
kivonása, a műszaki határzár lebontása, a többpártrendszer bevezetése az előbbiek tükrében és több kisebb 
ügy ötödikként. Rizskov széttette a kezét, hogy ő ezekben nem illetékes, de felkészíti rá Gorbacsovot. Így 
is lett. Az eredetileg húszpercesre tervezett bemutatkozó látogatásom végül közel kétórás lett. Gorbacsovot 
akkor ismertem meg személyesen, amikor még mezőgazdasági titkárként jött Magyarországra. Mi szervez-
tük a pártközpontban a programját. Ekkortól tegeződtünk. Tehát én nem továris Gorbacsovnak, hanem 
Mihail Szergejevicsnek szólítottam, ő meg engem Miklósnak. Most is így volt.
- Mihail Szergejevics - mondtam, - mi eldöntöttük, hogy Magyarország a többpártrendszerre tér át. Hogy 
ez pontosan mikor lesz, még nem tudjuk. Annyi biztos, hiába ülne az én székemben akár Gábriel arkang-
yal is, a negyven évi egypártrendszer után a mi pártunkat kiakolbólítják a hatalomból. Mit fogtok csinálni 
akkor az ott lévő nyolcvanezer katonátokkal meg az atomtöltetű rakétáitokkal egy más irányultságú hata-
lom mellett?!
- Amíg én ebben a székben ülök, 1956 még egyszer nem ismétlődik meg - mondta, és közben oda is 
csapott a karfára. Tehát, hogy ők nem lépnek fel a magyarok ellen. Ez nagyon fontos mondat volt. Be is 
tartotta a szavát. A műszaki zár lebontásáról szóló bejelentésemet tudomásul vette. Azt mondta, minden 
ország maga felel azért, hogy hogyan védi meg a határait. Nem is érti, mi itt a probléma.
...
- Hogyan jutottak végül döntésre a németek ügyében?
- Meg kellett oldanunk azt a kérdést. Jogi megoldást kellett találnunk az egyezmény felmondására. A 
záradék lehetővé tette ezt, de ehhez 3-6 hónapos időt szabott. Ezt az irány nem választhattuk, hisz hogyan 
tartottuk volna itt a menekülteket az őszi fagyok idején. Ekkor jött Kulcsár Kálmán és a külügyből a Görög

http://www.balatontipp.hu/index.php?p=hirek&id=1743
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