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Önkormányzati hírek 

 
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2015. december 17. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A képviselőtestület jóváhagyta Zánka község 
Településszerkezeti Tervének módosítását, ennek 
megfelelően a helyi építési szabályzatról szóló 
3/2008. (VII. 1.) önkormányzati rendeletet 
módosította. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal 2013. január 15. napján kötött 
vagyonkezelési szerződést – az előterjesztett 
tervezet szerint – a könyvtári feladatok 
vonatkozásában módosította. A képviselőtestület 
egyet ért a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása 
érdekében a Bozzay Pál Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskolában – határozatlan 
idejű kinevezéssel foglalkoztatott – közal-
kalmazottnak részmunkaidőben az Önkor-
mányzatnál - a községi könyvtári szolgáltatások 
ellátására történő - közalkalmazotti kine-
vezésével, az ehhez szükséges 0,5 fő létszámkeret 
biztosításával. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tájház alap-megerősítési munkáira 
vonatkozóan a Vektorbau Invest Kft. vállal-
kozástól érkezett árajánlatot és vállalkozói 
szerződést bruttó 1.894.124.-Ft vállalkozói díjjal 
jóváhagyta. A kivitelezés forrását a 2015. évi 
költségvetésből biztosítja. 

- A testület a Balatonfüredi Többcélú Társulás 
Társulási megállapodásának módosításáról 
döntött. A családsegítést és a gyermekjóléti 
szolgálatot a Balatonfüredi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ közreműködésével kívánja 
ellátni. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az óvoda élelmiszer beszállítói 
árajánlataihoz határidőben beérkezett ajánlatok 
közül: 

- tőkehúsra a Bradimpex Kft. Balatonfüred; 
- húskészítményekre a Send-ex Kft. Siófok; 
- tej, tejtermékre a Send-ex Kft. Siófok; 
- mirelit termékekre a Halker Kft Siófok; 
- száraz árura és füszért árura a Halker Kft. 

Siófok; 
- tojásra, konzerv árura és vegyi árura a Halker 

Kft. Siófok; 
- sütőipari termékekre a Váradi és Társa Kft. 

Nagyvázsony ajánlatát fogadta el. 
A képviselőtestület a zöldség-gyümölcs ter-

mékekre vonatkozóan a Z+D Kft. (Veszprém) 
mellett további két beszállító árajánlatának beké-
rését tartja szükségesnek. Az óvoda élelmiszer 
beszállítói árajánlataihoz a zöldség-gyümölcs 
termékekre vonatkozóan beérkezett ajánlatok 
bontására és a legkedvezőbb ajánlat kiválasztására 
megbízta a polgármestert, a jegyzőt és az 
intézményvezetőt. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése 
alapján a temetőkről és a temetkezésről szóló 
18/2000. (XII. 30.) önkormányzati rendeletet a 
fizetendő díjak vonatkozásában felülvizsgálta, azt 
hatályában, változatlan tartalommal fenntartja. 
Egyidejűleg úgy határoztak, hogy 2016. október 
30-ig a sírhelyek megváltásáért a jelenleg 
hatályos díjszabást érvényesítik, viszont újra-
váltásért nem számítanak fel külön díjat. A 
képviselőtestület ezen időpontig felülvizsgálja az 
önkormányzati rendeletét és kiértesíti az érintett, 
temetési hely felett rendelkezésre jogosultakat a 
sírhelymegváltás és újraváltás ezt követő rend-
jéről. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2015. évi kulturális programokról 
szóló beszámolót, valamint a 2016. évi 
programtervet elfogadta. Az önkormányzat egyet 
értett a 2016. év első negyedévére tervezett 
kulturális programokhoz a tervezett 300 eFt 
összegű előirányzat biztosításával. A további 
programokra a 2016. évi költségvetés elfogadását 
követően térnek vissza. A képviselőtestület a 
Naná Bt-vel kulturális programszervezésre 
vonatkozó, 2016. december 31. napjáig szóló 
vállalkozási szerződés megkötését jóváhagyja, 
melynek aláírására felhatalmazta a polgármestert. 

Hírmondó ZÁNKAI 
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Zánka Község Önkormányzatának 
2016. január 25. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 

- A képviselőtestület a Zánkai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és Zánka Község Önkormányzata 
közötti együttműködésről szóló megállapodást 
jóváhagyta. 

- Az önkormányzat a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara kérelmére a Községháza épületében 
időszakos falugazdász ügyfélszolgálati helyiséget 
biztosít. Hétfő, kedd, szerdai napokon 8,30-14,00 
óráig. A Települési Agrárgazdasági Bizottság 
részére a Községháza épületét székhelyként 
kijelölte. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2015. február 24. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A testület az adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek 
összevetésére vonatkozó határozati javaslat 
elfogadása után megtárgyalta és elfogadta a 2016. 
évi költségvetést.  
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja és 
4/2016. (II. 29.) számon önkormányzati rendeletei 
közé iktatja. A szociális rendelet felülvizsgálata 
egyfelől azért vált szükségessé, mert tavaly ősszel 
döntött az önkormányzat, hogy a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatokat a törvényi válto-
zásoknak megfelelően más intézményi keretek 
közé sorolja, mint ahogy eddig volt. A másik 
indoka az az újabb jogszabályi változás, mely a 
gyermekétkeztetés szünidei és egyéb változatait 
kötelezővé teszi az önkormányzat számára, 
amennyiben a rászoruló gyermek szülője ezt 
igényli. Ez kötelezően átvezetendő a rendeletben. 
Ezen túlmenően javasoltak változtatásokat a 
rászorulók jogosultsági feltételeinek módosítására 
annak érdekében, hogy minél több személy 
számára legyen biztosíthatók a települési 
támogatások.  

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2016. évre szóló önkormányzati mun-
katervet - az előterjesztés szerinti tartalommal - 
elfogadta. 

- A testület döntött az elévülő adótételek; 
1.390.969.-Ft összegű adó és pótlék tartozás, 
illetve 16.500.-Ft adótúlfizetés törléséről.  

- I. Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján biztosított, közutak aszfaltburkolatának 
felújítása céljára nyújtott költségvetési 
támogatással kapcsolatban kinyilvánítja, hogy 
annak felhasználásával meg kívánja valósítani a 
Zánka, Iskola utca közút felújítását. 

- II. Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a községközpont fejlesztése érdekében a 
közút aszfaltburkolatának felújításával 
egyidejűleg meg kívánja valósítani a Zánka, 
Iskola utcában tervezett járda megépítését, 
valamint a közterület parkosítását. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a vegyes ügyek tárgyalása során a 
következő határozatokat hozta: 
- A tulajdonában lévő Zánka 576/3 hrsz-ú községi 
strand főbejárata előtti díszburkolaton álló, 
Kerschner Babett tulajdonát képező pavilon 
adásvétele ügyében kinyilvánítja, hogy a 
felépítmény elővásárlási jogával nem kíván élni. 

- A tulajdonában lévő Zánka 576 hrsz-ú községi 
strand területén, Bíró Gyula kérelme alapján 
hozzájárul, hogy nevezett az üzlethelyiséget büfé 
üzletkörben működtesse. 

- A tulajdonában lévő Zánka 576 hrsz-ú községi 
strand területén, Bíró Gyula kérelme alapján – a 
bizottsági döntés alapul vételével, az előző 
területfelmérés szerint - területbérletet biztosít a 
büfé működtetéséhez. 

- A tulajdonában lévő Zánka 576/3 hrsz-ú községi 
strand területén álló, Riedel József Attila 
tulajdonát képező 12 m2 alapterületű 
(Játékkuckó) adásvétele ügyében kinyilvánítja, 
hogy a felépítmény elővásárlási jogával nem 
kíván élni. Egyidejűleg kinyilvánítja, hogy Borné 
Szabó Erika vevővel 5 éves területbérleti 
szerződés köt 7.700.-Ft/m2 összegű kezdő bérleti 
díj kikötésével. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Zánkai Speciális Kutató Mentő és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében: 
Karácsony Ákos kérelme alapján, cégbejegyzés 
érdekében hozzájárul Zánka helységnévnek a 
társaság cégnevében történő használatához. 

Hírmondó ZÁNKAI 
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- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Zánka, 1054/21 hrsz-ú, 880 m2 
nagyságú, Zánka, Búzavirág u. 15. sz. alatt 
található beépítetlen területre vonatkozóan Zánka 
Község Önkormányzata eladó, valamint 
Szuhánszki László és Szuhánszki Lászlóné 
vevők között Zánkán, 2007. július 13-án kelt 
adásvételi szerződés alapján egyet ért az ingatlan 
950.400.- Ft vételáron történő visszavásár-
lásával. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a községi strandon rendezvénytér 
kialakítása érdekében Németh Balázs 
önkormányzati főépítész bevonásával tervezőket 
kér fel a terület vázlattervének és látványtervének 
elkészítésére. Az építészek által készített 
fejlesztési koncepció megismerését követően, a 
benyújtott vázlattervek alapján a képviselőtestület 
dönt a tervezés megrendeléséről. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Zánkai Hírmondó szerkesztésével 
összefüggő feladatok ellátásával 2016. évtől 
kezdődően szerződés keretében megbízza 
Horváth Lajost. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete közművelődési feladatok keretében 
néptánccsoportok oktatásával 2016. évtől 
kezdődően megbízza Kruczler Ágnest, valamint a 
Bakony Folk Baráti Kört. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete kinyilvánítja, hogy a Naná Bt-vel  
művelődésszervezői tevékenységet 2016. évben 
továbbra is vállalkozási szerződéses formában 
láttat el.  

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Zánka, Fő u. 14. szám alatt működő 
könyvtári szolgáltató hely nyitva tartását 2016. 
február 25. napjától az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 

Hétfő --- 
Kedd 13,00-18,00 
Szerda --- 
Csütörtök 13,00-18,00 
Péntek --- 
Szombat 9,00-12,00 

 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy – a 
szükséges engedélyek megszerzését követően - 

Szentgróti Balázs vállalkozó zöldhulladék 
kezelési tevékenységet végezzen az AKÜT 
üdülővel szemben található, Zánka 311/2 hrsz-ú 
közútról megközelíthető területen. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete felajánlja értékesítésre a községi 
strandon meglévő újságos pavilont. Amennyiben 
értékesítés útján 2016. április 30-ig nem kerül 
hasznosításra, úgy azt az önkormányzat elbontja.  

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tér- Modell Építész és Mérnöki Iroda 
Kft. által a Zánka 968 hrsz-ú tájház romos 
melléképületeinek felújítás-átalakítás engedélye-
zési tervei elkészítésére benyújtott bruttó 
150.000.-Ft összegű tervezési ajánlatát elfogadja. 
A tervezés díját a 2016. évi költségvetés 
felhalmozási, beruházási kiadásai terhére 
biztosítja. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete annak érdekében, hogy pályázatot 
nyújtson be energiahatékonysági fejlesztésre – a 
korábbi sikeres pályázathoz hasonlóan -, megbízza 
Varga Zoltán alpolgármester Urat, indítsa el a 
pályázat előkészítését és kérjen be az 
önkormányzat részére árajánlatokat. 

 
 

Zánka Község Önkormányzata 
2016. évi 

MUNKATERVE 
 
2016. február 24. (csütörtök) 
Napirend:  
1.) A 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása 
 Előterjesztő: polgármester 
2.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 Előterjesztő: polgármester 
 
2016. március 24. (csütörtök) 
Napirend:  
1.) Civil szervezetek működéséről tájékoztatás, a 

2015. évi támogatások felhasználásáról tájékoz-
tató 

 Előterjesztő: Civil szervezetek vezetői 
2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata  
 Előterjesztő: jegyző 
3.) Strandbejárás 
 Előterjesztő:polgármester 
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2016. április 21. (csütörtök) 
Napirend: 
1.) A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előterjesztő: polgármester 
2.) 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet 
 Előterjesztő: polgármester 
3.) Zánka Község Önkormányzata 2015. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi fela-
datainak átfogó értékelése 

 Előterjesztő: Jegyző, Gyermekjóléti szolgálat 
munkatársa 

 
2016. május 26. (csütörtök) 
Napirend: 
1.) A Balatonfüredi Rendőrkapitány beszámolója 

a bűnmegelőzésről, a nyári felkészülésről, 
valamint az elmúlt időszak értékeléséről 

 Előterjesztő: Balatonfüredi Rendőrkapitányság 
2.) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatók tevé-

kenységéről (háziorvos, fogszakorvos, védőnő)  
 Előterjesztő: háziorvos, fogszakorvos, vé-

dőnő 

3.) Tájékoztató az idegenforgalmi szezonra való 
felkészülésről 

 Előterjesztő: polgármester, strandgondnok 
 
2016. június 23. (csütörtök) 
Napirend: 
1.) Beszámoló a Közös Hivatal működéséről, 

személyi és tárgyi feltételeiről 
 Előterjesztő: jegyző 
2.) Beszámoló az önkormányzati társulásokban 

végzett tevékenységről 
 Előterjesztő: polgármester 
 
2016. szeptember 22. (csütörtök) 
Napirend: 
1.) A 2016. évi költségvetés előirányzatainak 

módosítása 
 Előterjesztő: polgármester 
2.) A nyári idegenforgalmi szezon értékelése 
 Előterjesztő: polgármester 

 
2016. október 20. (csütörtök) 
Napirend: 
1.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

(temető rendelet) 
 Előterjesztő: jegyző 

2016. november 24. (csütörtök) 
Napirend: 
1.) 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: jegyző, belső ellenőr 
2.) A 2017. évi költségvetést megalapozó helyi 

rendeletek felülvizsgálata 
 Előterjesztő: polgármester 
3.) 2017. évi kulturális rendezvény-terv 
 Előterjesztő: művelődésszervező  
 
2015. december 15. (csütörtök) 
Napirend: 
1.) 2017. évi munkaterv javaslat 
 Előterjesztő: polgármester 
2.) Étkezés térítési díjairól szóló rendelet 

felülvizsgálata  
 Előterjesztő: polgármester 
3.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója 
 Előterjesztő: Helyi Értéktár Bizottság elnöke 
 
Közmeghallgatás: 2016. november 
 
Zánka, 2016. február 19. 
 

Filep Miklós 
polgármester 

 
*** 

 
 

Intézményeink életéből 
 

Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

Óvoda 
 

Mezítláb jött a tavasz, 
s akkora csodát csinált, 
hogy kinyílt a gólyahír, 

s kikeltek a kislibák! 
(Fésüs Éva: Évszakok) 

 
A téli szünet után karácsonyi élményekkel 

feltöltődve, vidáman és kipihenten érkeztek vissza 
a gyermekeink az óvodába, bölcsődébe. A hideg 
január gyorsan eltelt. Meglepődve tapasztaltuk 
gyermekeinkkel együtt, hogy eljött az ideje a 
farsangi készülődésnek. Január 29-én eljött a 
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nagy nap. Nagyszerű, ötletes jelmezekbe öltözött 
kis bölcsiseink és ovisaink vidáman és lelkesen 
mulattak a farsangi bálon az óvoda tornatermében.  
A farsangi mulatság sikeréhez a meghívott 
vendégénekes Molnár Orsi nagyszerű produk-
ciója is nagymértékben hozzájárult. Gyerekek, 
felnőttek egyaránt remekül szórakoztak a tréfás, 
interaktív zenés műsor során. A remek hangu-
lathoz a szülők által készített házi finomságok is 
hozzájárultak, amik a gyerekek életét napokig 
megédesítették. A szülői munkaközösségnek a 
műsor anyagi támogatásához és a terem 
díszítéséhez utólag is köszönettel tartozunk.  

Február hónap első napjaiban tartottuk a 
szokásos 2. félévi szülői értekezletünket, amelyre 
a zánkai iskolából Horváth Lajos Igazgató Urat, 
és a leendő első osztályos tanító nénit, Sántáné 
Magda Mártát is meghívtuk. A nagycsoportos 
gyerekek szülei részletes tájékoztatást kaptak az 
iskoláról. Ennek keretében a tanító néni ismertette 
az olvasás és írás elsajátításához használt, általa 
alkalmazott Tolnai módszer előnyeit is.  

A februári fázós és szeles napok után már alig 
vártuk az igazi tavasz első jeleit. Hónap végén 
megpillantottuk az első hóvirágot az óvoda 
kiskertjében. Március első napjaiban végre igazán 
kisütött a nap, amit a gyerekek vidám dalokkal, 
képekkel, rajzokkal, általuk készített virágcsok-
rokkal köszöntöttek. Nemzeti ünnepünk, Március 
15-e előtt lelkesen festették a vidám magyar 
zászlókat, miközben katonás verseket, énekeket 
dalolgattak.  

A hónap egyik legfontosabb eseménye a 
húsvéti népszokások felelevenítése. A nyuszi 
várás izgalmas időszaka mindig lelkesedéssel tölti 
el a gyerekeket. A locsolóversek, tavaszi dalok 
ismé-telgetésén túl, húsvéti nyuszit és tojásokat is 
szeretettel barkácsolnak ebben az időszakban az 
óvodások. Ezekben a napokban készítették a 
csodás virágokkal tarkított nyuszi fészkeket az 
óvoda udvarán, hiszen a húsvéti nyuszi érkezését 
március 23-án, szerdán, a kora délelőtti órákban 
vártuk az óvodába. Erre az eseményre az előző 
évhez hasonlóan az óvodásaink és bölcsődéseink 
mellett, szeretettel vártunk minden zánkai 
kisgyermeket.  

Gyerekek és felnőttek egyaránt, örömteli 
élményekkel gazdagodtak a húsvéti időszakban.  

 
Simonné Mohos Éva 

óvónéni 

Iskola 
 

Alsó tagozat hírei 
 

- A karácsonyi szünet után újult erővel kezdtük a 
2016-os évet. Szükség is volt az energiára, hisz a 
közelgő félév minden kisdiáknak sok tanulni 
valót, munkát adott. Szorgalmasan készült 
mindenki a félévi záró dolgozatokra, és a közelgő 
tanulmányi versenyekre. Munkaközösségi érte-
kezletünkön az elkövetkezendő sűrű időszak 
tennivalóit vettük végig. Szeretjük ezeket a 
szakmai együttléteket, sok hasznos dologról esik 
ekkor szó munkánkkal kapcsolatosan. 
- Hagyományteremtő szándékkal január utolsó 
péntekjén tartottuk alsós vers- és prózamondó 
versenyünket, melyen minden kisdiák megmé-
rettetett, és nagy örömünkre senki sem találtatott 
könnyűnek! Ahogy a zsűri elnöke Pállfyné Szabó 
Ida is mondta, csak gratulálni lehet a gondos 
versválasztásokhoz, mert nagy öröm volt hallgatni 
a szebbnél-szebb szavalatokat. Zsűritagok voltak 
még: Molnár Katalin, Gaál Tiborné Zsuzsa, Fi-
lepné Kovács Julianna, és György Péter, akiknek 
ez úton is szeretnénk megköszönni munkájukat.  
A versmondó verseny győztesei: 1.helyezettek: 
Gondos Réka 1. oszt., Pődör Leila 2. oszt., Simon 
Júlia 2. oszt., Gondos Luca 3. oszt., Gaál 
Zsuzsanna 4. osztály. Próza kategóriában Sibak 
Vivien Szamóca lett a győztes. 
2. helyezettek: Keller Bence 1. oszt. , Filep Lili 1. 
oszt., Bácsi Nóra 2. oszt., Borbély Eszter 2. oszt., 
Szücs Petra 3. oszt., Simon Zsófia 4. osztály. 

3. helyezettek: Molnár Boglárka 1. oszt., 
Györkös Áron 1.oszt., Kovács Áron 2. oszt., Illés 
Janka 2. oszt., Sibak Dóra 3. oszt., Gál Szinita 3. 
oszt., Vince Hanna 4. osztály. 

Szívből gratulálunk minden kisdiáknak!  

Ezen a napon testünket sorversennyel, és 
jókedvű kidobóval is alaposan megmozgattuk, s a 
délelőtt végén mosolyogva mondhattuk 
egymásnak, ez jó mulatság, férfimunka volt! 

- 2. 3.és 4. osztályos diákjaink izgalommal várták 
a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt, amelyen 
helytálltak. (Felkészítő tanárok: Dobosné Varró 
Anna, Sántáné Magda Márta, Szántó Edit.). 
- Szántó Edit néni koordinálásával továbbra is 
több tantárgyból szorgalmasan küldik gyerme-
keink a fordulók megoldásait a „Bendegúz” 
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levelező versenyre. Közülük heten vesznek részt a 
megyei fordulón (április 15.): Gondos Luca (3. 
o.), Sibak Dóri (3. o.), Sibak Fanni (4. o.), Simon 
Júlia (2. o.), Makkai Kristóf (2. o.),Tóth Dalma 
(5. o.), Pál Kata (7. o.). A 3. és 4. osztályosok a 
természettudományos tárgyak terén is jelesked-
nek, ők a „Herman Ottó” verseny első fordulóját 
is sikeresen megírták. 
- Az iskolai farsangra is minden osztály lelkesen 
készült. Ötletesnél ötletesebb jelmezekben pom-
páztak a gyerekek, felnőttek egyaránt. A 3. és 4. 
osztályosok osztályprodukcióval is készültek, s 
jogosan kapták meg jutalmukat, a tortákat. 
- Február közepén Veszprémben voltunk a Petőfi 
Színházban. A „Világszép nádszálkisasszony” 
című mesejátékot nézték meg. Kísérők: Dobosné 
Varró Anna, Szántó Edit. 
- Sántáné Magda Márta, - leendő elsős tanító 
néni az Igazgató Úrral együtt szülői értekezleten 
vett részt a zánkai, és a köveskáli óvodában. 
- A nagyon színvonalas, igényes március 15-i 
műsort a 4. és 5. osztályos tanulók, valamint isko-
lánk táncosai készítették el. (felkészítők: Sántáné 
Magda Márta, Kruczler Ágnes, Sánta Lajos) 
- Március 17-én a zánkai Faluházban néztek meg 
gyerekeink egy színházi előadást.  
- Nagy nap volt iskolánk életében március 18.! A 
leendő elsős gyerekek és szüleik látogattak el 
hozzánk, és töltöttek el egy délelőttöt velünk. 
Először a kis elsősök jókedvű, vidám műsorát 
nézték meg, (felkészítők: Balázsné Pintér Rita, 
Kruczler Ágnes), majd az osztályteremben együtt 
mondókáztak, táncoltak, olvastak, írtak iskolások 
és óvodások. A következő órában a 4. osztályba 
látogattak el, ahol a húsvéti népszokásokkal 
ismerkedtek meg, és jóízűen fogyasztották el az 
alkalomra sütött finom kalácsot. Szorgalmasan 
dolgoztak ők is az órán, figyeltek Márti nénire és 
a „nagyokra”. Az órát kedves kis jelenet zárta, 
ami a 4. osztályosok ajándéka volt a kicsiknek.  A 
tanórát követően az Igazgató Úr és a Márti néni 
tájékoztatót adott a megjelent szülőknek. 
- A tavaszi szünet előtti utolsó napokon sem 
pihentünk, mert a mindennapi tanulás mellett nagy 
izgalommal vártuk a nyuszit, festettünk, 
színeztünk, rajzoltunk, vágtunk és ragasztottunk, 
hogy elégedett legyen velünk a nyuszi, tele legyen 
mindenféle meglepetéssel a fészek. 

Balázsné Pintér Rita  

HÚSVÉTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 
A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG 

SZERVEZÉSÉBEN 
2016. március 22. kedd 14 óra 

 
A foglalkozást vezeti Téma Helyszín 
Kamondiné Pungor 

Helga 
Filepné Kovács Julianna 

papír, 
dekorgumi 

tojás 
1. o. 

Dr. Vissi Gabriella 
Kerschner Babett 

papírmunka 
katicabogár 

2. o. 

Konczné Rédling Anikó 
Gál Péterné 

csipesz-
nyuszi 

3. o. 

Sibak–Németh Lilla 
Simonné Mohos Éva 

csipesz-
csirke 

4. o. 

Pádár Andrea 
Kis Diána papírmunka 5. o. 

Sárffi Mariann 
Némethné Dévényi Judit 

textilmunka, 
virág 

ebédlő 

Gaálné Kapás Krisztina 
Gaál Tiborné 

fűzfából 
ajtódísz 

ebédlő 

 
Az alsós és a felsős diákokat is szeretettel várta a 
Szülői Munkaközösség! 
 

Köszönjük az SZM munkáját! 
 

*** 
Felső tagozat hírei 

- Örömmel szerepeltek tanítványaink az iskolai és 
a községi karácsonyi ünnepélyen. (Felkészítők: 
Csékei Marianna, Stumpfné Vass Violetta) 

- Február 2-án a veszprémi Petőfi Színházban 28 
felsős tanulóval megtekintettük az Abigél című 
musicalt, mely nagy tetszést aratott a gyerekek 
körében. 

- A nyolcadik osztályosok sikerrel szerepeltek a 
középiskolai felvételiken, jó eséllyel bejutnak az 
általuk első helyen megjelölt középiskolákba. 

- Február 5-én fergeteges és színvonalas farangi 
rendezvényen vehettünk részt. A jó hangulatot 
köszönhetjük a Szülői Munkaközösség lelkes 
csapatának, a vidám gyereksereg különleges 
produkcióinak és az őket felkészítő szülőknek, 
tanároknak. A két boszi-háziasszony (Siposné 
Bányai Ildikó, Stumpfné Vass Violetta) kedves és 
humoros műsorvezetése még jobban fokozta a 
jókedvet.
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mondókáztak, táncoltak, olvastak, írtak iskolások 
és óvodások. A következő órában a 4. osztályba 
látogattak el, ahol a húsvéti népszokásokkal 
ismerkedtek meg, és jóízűen fogyasztották el az 
alkalomra sütött finom kalácsot. Szorgalmasan 
dolgoztak ők is az órán, figyeltek Márti nénire és 
a „nagyokra”. Az órát kedves kis jelenet zárta, 
ami a 4. osztályosok ajándéka volt a kicsiknek.  A 
tanórát követően az Igazgató Úr és a Márti néni 
tájékoztatót adott a megjelent szülőknek. 
- A tavaszi szünet előtti utolsó napokon sem 
pihentünk, mert a mindennapi tanulás mellett nagy 
izgalommal vártuk a nyuszit, festettünk, 
színeztünk, rajzoltunk, vágtunk és ragasztottunk, 
hogy elégedett legyen velünk a nyuszi, tele legyen 
mindenféle meglepetéssel a fészek. 

Balázsné Pintér Rita  

HÚSVÉTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 
A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG 

SZERVEZÉSÉBEN 
2016. március 22. kedd 14 óra 

 
A foglalkozást vezeti Téma Helyszín 
Kamondiné Pungor 

Helga 
Filepné Kovács Julianna 

papír, 
dekorgumi 

tojás 
1. o. 

Dr. Vissi Gabriella 
Kerschner Babett 

papírmunka 
katicabogár 

2. o. 

Konczné Rédling Anikó 
Gál Péterné 

csipesz-
nyuszi 

3. o. 

Sibak–Németh Lilla 
Simonné Mohos Éva 

csipesz-
csirke 

4. o. 

Pádár Andrea 
Kis Diána papírmunka 5. o. 

Sárffi Mariann 
Némethné Dévényi Judit 

textilmunka, 
virág 

ebédlő 

Gaálné Kapás Krisztina 
Gaál Tiborné 

fűzfából 
ajtódísz 

ebédlő 

 
Az alsós és a felsős diákokat is szeretettel várta a 
Szülői Munkaközösség! 
 

Köszönjük az SZM munkáját! 
 

*** 
Felső tagozat hírei 

- Örömmel szerepeltek tanítványaink az iskolai és 
a községi karácsonyi ünnepélyen. (Felkészítők: 
Csékei Marianna, Stumpfné Vass Violetta) 

- Február 2-án a veszprémi Petőfi Színházban 28 
felsős tanulóval megtekintettük az Abigél című 
musicalt, mely nagy tetszést aratott a gyerekek 
körében. 

- A nyolcadik osztályosok sikerrel szerepeltek a 
középiskolai felvételiken, jó eséllyel bejutnak az 
általuk első helyen megjelölt középiskolákba. 

- Február 5-én fergeteges és színvonalas farangi 
rendezvényen vehettünk részt. A jó hangulatot 
köszönhetjük a Szülői Munkaközösség lelkes 
csapatának, a vidám gyereksereg különleges 
produkcióinak és az őket felkészítő szülőknek, 
tanároknak. A két boszi-háziasszony (Siposné 
Bányai Ildikó, Stumpfné Vass Violetta) kedves és 
humoros műsorvezetése még jobban fokozta a 
jókedvet.
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- A Mozaik országos történelmi verseny erőt pró-
báló feladatait kitartóan és jól oldotta meg Pál 
Kata 7. osztályos és Csizmadia Tibor 8. osztá-
lyos tanuló. A Palóc Múzeum országos művel-
tségi vetélkedőjén, „A szabadság harcosai” 
témakörben 7 diákunk vett részt (Csizmadia 
Tibor, Dajka Mikolt, Hoffer Viktor, László 
Flórián, Mikolacsek Réka, Stróbl Eszter 8. o., 
Pál Kata 7. o.). Gratulálunk Pál Katának, aki 3. 
lett és Stróbl Eszternek a különdíjáért. 

- Az Arany János magyarverseny országos 
döntőjébe Mikolacsek Réka 8.o. és Cseh András 
6. o. tanuló jutott be. A budapesti döntőben 
Mikolacsek Réka a 9. helyet szerezte meg! 
- Az országos digitális témahétre Pál Kata és 
Végh Emese Csékei Marianna és Sánta Lajos 
segítségével készített történelmi tárgyú digitális 
anyagot. 

- Tíz fős válogatott csapattal készülünk a Balaton-
felvidéki Iskolák Találkozójára (Tihany-
Balatonfüred, 2016. május 13.) A Csizmadia 
Tibor (8. o.), Mikolacsek Réka (8. o.), Stróbl 
Eszter (8. o.), Pál Kata (7. o.) Polák Vanessza (7. 
o.), Rózner Máté (7. o.), Cseh András (6. o.), 
Steierlen Luca (6. o.), Pádár Ákos (5. o.), Molnár 
Fanni (5. o.) összetételű Bozzay-s küldöttséget 
Horváth Lajos bácsi készíti fel és még Siposné 
Bányai Ildikó kíséri tanulóinkat. 

Csékei Marianna,  
Stumpné Vass Violetta 

 
További sikereink 

 
- Még Vízkereszt előtt (január 5-én), három 
tanulónkat is „mély vízbe dobták”, ugyanis a Club 
Tihany uszodájában versennyel kezdték az új 
évet. Gondos Luca (3. o.), Gondos Réka (1. o.) és 
Makkai Kristóf (2. o.) mell- és hátúszásban is 
részt vett az Úszás Diákolimpia Körzeti Döntőjén, 
s mindhárman „megúszták”, sőt 50 m háton Luca 
körzeti bajnokként, Kristóf pedig másodikként 
bejutott a megyei döntőbe. A Veszprém Megyei 
Diákolimpia Úszás Döntőjét Pápán, a 
Várkertfürdőben rendezték 2016. 01. 18-án, és 
tanulóink nagyon szépen helytálltak: Gondos 
Luca 5., Makkai Kristóf 7. helyezést ért el. 
Gratulálunk. 

- Újra országos bajnoka van iskolánknak! 
Március 18-án és 19-én Szolnokon rendezték az 

Országos Diákolimpia Országos Párbajtőr 
Döntőjét, amelyen Simon Júlia (2. o.) és Simon 
Zsófia (4. o.) is remekelt! Julcsi olyannyira, hogy 
az I. korcsoport országos bajnoka lett! Zsófi 
pedig a II. korcsoport bronzérmese! Szívből 
gratulálunk mindkettőjüknek! Egy hónappal e 
fontos verseny előtt (február 19.), szintén 
Szolnokon, a vidékbajnokság törpici 
korosztályában Zsófi 3. helyen, Julcsi 17. helyen 
végzett, s ezzel jól sikerült a főpróba. További 
sikerekért szorítunk! 
- Művészpalánták is vannak sorainkban, 
legalábbis a Vaszary Galéria értékítélete alapján. 
Meghirdették ugyanis „Színes Balaton-Vaszary, 
Vaszary, Vaszary” címmel országos festmény 
pályázatukat, 14-18 éves fiatalok számára. 
Iskolánk tanulói közül hárman vettek részt a 
pályázaton, ami nagyon szép eredménnyel zárult: 
Scher Krisztina II., Stróbl Eszter III. helyezést ért 
el, míg Keller Kitti dicséretben részesült. 
(Felkészítő tanár: Bene Kinga). 
 

Öröm az ürömben 

Kezdjük az elsővel! Iskolánk a félévi 
bizonyítványosztás után több kitűnő, egész 
iskolaközösséget mozgósító nívós rendezvényt is 
átélt. A farsangi rendezvényünk, március 15-i 
ünnepségünk, a nyílt napunk és a húsvéti 
készülődésünk nagyon nívósra sikerült, két 
esetben is az SZM hathatós szervezőmunkájának 
is köszönhetően. 

Továbbá átlagosan meglepően jól sikerült a 
középiskolai írásbeli felvételi. Magyarból az 
átlag36 pontra, míg matekból 26 pontra sikerült. 
Balatonfüreden a Lóczyban és a keszthelyi 
Vajdában írtak átlagpontszámát 3-4 ponttal 
meghaladtuk, ami azért is szép eredmény, mert a 
11 végzősünk közül 7 fő is vállalkozott a 
megmérettetésre. Hárman: Stróbl Eszter (71 
pont), Mikolacsek Réka (71 pont), Csizmadia 
Tibor (70 pont) minden bizonnyal jó előmenetelű 
gimiben folytatják, de a többiek sem hiszem, hogy 
csalódnak a továbbtanulást illetően.  

Más: A kompetencia eredményünk, annak 
ellenére, hogy ezt vártuk, mégis csalódás. Tavaly 
torony magasan elsők voltunk a 25 iskola 
összevetésében, s most… Hát a tavaly végzett 8. 
osztály és a mostani 7. osztály ezt tudja, ennyire 
kompetensek. Node, sebaj! Ezen javítani fogunk! 

T. Horváth Lajos 
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A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciamérésének legfrissebb eredményei 
2014/2015. tanév 

 

Iskola Osz-
tály 

Mate-
matika 

Magyar 
(szövegértés) 

Oszt.átl. és 
össz.átlag 

 Iskola Osz-
tály 

Mate-
matika 

Magyar 
(szövegértés) 

Oszt.átl. és 
össz.átlag 

1. Balatonalmádi 
Györgyi Dénes 

6. 1620 1592 1606 
Megyeszék-helyek 
átlaga 

6. 1530 1528 1529 

8. 1822 1728 1775 8. 1642 1598 1620 

Tantárgyi és össz. átlag 1721 1660 1690,5 Tantárgyi és össz. átlag 1586 1563 1574,5 

2. Badacsonytomaj 
Tatay Sándor 

6. 1621 1547 1584 
15. Zánka 
Bozzay Pál  

6. 1524 1515 1519,5 

8. 1818 1684 1782,5 8. 1623 1566 1594,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1719,5 1615,5 1683,25 Tantárgyi és össz. átlag 1573,5 1540,5 1557 

3. Balatonfüred 
Radnóti Miklós 

6. 1613 1603 1608 
16. Tapolca 
Bárdos Lajos 

6. 1510 1525 1517,5 

8. 1764 1688 1726 8. 1610 1582 1596 

Tantárgyi és össz. átlag 1688,5 1645,5 1667 Tantárgyi és össz. átlag 1560 1553,5 1556,75 

4. Alsóörs 
Endrődi Sándor 

6. 1641 1580 1610,5 17. Litér 
Református 

6. 1481 1458 1469,5 

8. 1758 1618 1688 8. 1682 1604 1643 

Tantárgyi és össz. átlag 1699,5 1599 1649,25 Tantárgyi és össz. átlag 1581,5 1531 1556,25 

5. Tihany 
Illyés Gyula Bencés 

6. 1563 1521 1542 18. Balatonfűzfő 
Irinyi János 

6. 1513 1489 1501 

8. 1775 1720 1747,5 8. 1640 1567 1603,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1669 1620,5 1644,75 Tantárgyi és össz. átlag 1576,5 1528 1552,25 

6. Vörösberény 
6. 1566 1563 1564,5 

19. Csopak 
Református 

6. 1469 1423 1446 

8. 1737 1693 1715 8. 1706 1601 1653,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1651,5 1628 1639,75 Tantárgyi és össz. átlag 1587,5 1512 1549,75 

7. Balatonfüred 
Református 

6. 1581 1587 1584 20.Nemesvámos 
Petőfi Sándor  

6. 1505 1513 1509 

8. 1702 1641 1671,5 8. 1613 1530 1571,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1641,5 1614 1627,75 Tantárgyi és össz. átlag 1559 1521,5 1540,25 

8. Nemesgulács 
Keresztury Dezső 

6. 1650 1454 1552 21. Balatoncsicsó 
Nivegy-völgyi 

6. 1419 1514 1466,5 
8. 1827 1528 1677,5 8. 1629 1596 1612,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1738,5 1491 1614,75 Tantárgyi és össz. átlag 1524 1555 1539,5 
9. Tótvázsony 
Padányi tagiskolája 

6. 1565 1585 1575 Országos átlag 6. 1491 1480 1485,5 
8. 1654 1630 1642 8. 1601 1548 1574,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1609,5 1607,5 1608,5 Tantárgyi és össz. átlag 1546 1514 1530 

10. Révfülöp  6. 1565 1590 1577,5 Városi iskolák 
átlaga 

6. 1480 1471 1475,5 
8. 1665 1610 1637,5 8. 1593 1542 1567,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1615 1600 1607,5 Tantárgyi és össz. átlag 1536,5 1506,5 1521,5 

11. Nagyvázsony 
Kinizsi Pál 

6. 1566 1509 1537,5 
22. Monostorapáti 
Művészetek Völgye 

6. 1470 1552 1511 

8. 1684 1644 1664 8. 1512 1484 1498 

Tantárgyi és össz. átlag 1625 1576,5 1600,75 Tantárgyi és össz. átlag 1491 1518 1504,5 

Budapesti iskolák 
átlaga 

6. 1546 1547 1546,5 
Községi iskolák 
átlaga 

6. 1448 1424 1436 

8. 1662 1611 1636,5 8. 1555 1494 1524,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1604 1579 1591,5 Tantárgyi és össz. átlag 1501,5 1459 1480,25 

12. Balatonkenese 
Pilinszky János 

6. 1640 1576 1608 
23. Szigliget 

6. 1469 1548 1508,5 

8. 1592 1532 1562 8. 1448 1437 1442,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1616 1554 1585 Tantárgyi és össz. átlag 1458,5 1492,5 1475,5 
13. Balatonfüred 
Eötvös Loránd 

6. 1572 1572 1572 24. Berhida 
II. Rákóczi Ferenc 

6. 1493 1440 1466,5 
8. 1633 1551 1592 8. 1478 1439 1458,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1602,5 1561,5 1582 Tantárgyi és össz. átlag 1485,5 1439,5 1462,5 
14. Tapolca 
Nagyboldogasszony 

6. 1553 1518 1535,5 25. Berhida 
Ady Endre 

6. 1328 1431 1379,5 
8. 1651 1563 1607 8. 1447 1347 1397 

Tantárgyi és össz. átlag 1602 1540,5 1571,25 Tantárgyi és össz. átlag 1387,5 1389 1388,25 
Forrás: www.oktatas.hu 

Hírmondó ZÁNKAI 



10 26. évfolyam 1-2. szám 
 

A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciamérésének legfrissebb eredményei 
2014/2015. tanév 
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Tantárgyi és össz. átlag 1688,5 1645,5 1667 Tantárgyi és össz. átlag 1560 1553,5 1556,75 

4. Alsóörs 
Endrődi Sándor 

6. 1641 1580 1610,5 17. Litér 
Református 

6. 1481 1458 1469,5 

8. 1758 1618 1688 8. 1682 1604 1643 

Tantárgyi és össz. átlag 1699,5 1599 1649,25 Tantárgyi és össz. átlag 1581,5 1531 1556,25 

5. Tihany 
Illyés Gyula Bencés 

6. 1563 1521 1542 18. Balatonfűzfő 
Irinyi János 

6. 1513 1489 1501 

8. 1775 1720 1747,5 8. 1640 1567 1603,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1669 1620,5 1644,75 Tantárgyi és össz. átlag 1576,5 1528 1552,25 

6. Vörösberény 
6. 1566 1563 1564,5 

19. Csopak 
Református 

6. 1469 1423 1446 

8. 1737 1693 1715 8. 1706 1601 1653,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1651,5 1628 1639,75 Tantárgyi és össz. átlag 1587,5 1512 1549,75 
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Református 

6. 1581 1587 1584 20.Nemesvámos 
Petőfi Sándor  

6. 1505 1513 1509 

8. 1702 1641 1671,5 8. 1613 1530 1571,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1641,5 1614 1627,75 Tantárgyi és össz. átlag 1559 1521,5 1540,25 

8. Nemesgulács 
Keresztury Dezső 

6. 1650 1454 1552 21. Balatoncsicsó 
Nivegy-völgyi 

6. 1419 1514 1466,5 
8. 1827 1528 1677,5 8. 1629 1596 1612,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1738,5 1491 1614,75 Tantárgyi és össz. átlag 1524 1555 1539,5 
9. Tótvázsony 
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átlaga 

6. 1480 1471 1475,5 
8. 1665 1610 1637,5 8. 1593 1542 1567,5 

Tantárgyi és össz. átlag 1615 1600 1607,5 Tantárgyi és össz. átlag 1536,5 1506,5 1521,5 

11. Nagyvázsony 
Kinizsi Pál 

6. 1566 1509 1537,5 
22. Monostorapáti 
Művészetek Völgye 
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8. 1684 1644 1664 8. 1512 1484 1498 

Tantárgyi és össz. átlag 1625 1576,5 1600,75 Tantárgyi és össz. átlag 1491 1518 1504,5 

Budapesti iskolák 
átlaga 

6. 1546 1547 1546,5 
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átlaga 
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Tantárgyi és össz. átlag 1604 1579 1591,5 Tantárgyi és össz. átlag 1501,5 1459 1480,25 
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Tantárgyi és össz. átlag 1602,5 1561,5 1582 Tantárgyi és össz. átlag 1485,5 1439,5 1462,5 
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Forrás: www.oktatas.hu 
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HIRDETMÉNY 
 

az általános iskolába történő beíratásról 
 
 

 
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő  

általános iskolai beíratás ideje: 
 

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig, 
 

2016. április 15. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig. 
 

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 
2016. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni 
a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező 
felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára. 
 
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány (lakcímkártya), 
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
- a gyermek TAJ-kártyája, 
- a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos 

nyilatkozat. 
 
A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. 
 
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 
tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet 
nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú 
döntést. 
Az iskola fenntartójáról a http://www.oktatas.hu/hivatali ugyek/kir intezmenykereso 
internetes oldalon tájékozódhatnak. 
 

A 2016/2017. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete 
megtekinthető a Hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/KIR2 KORZET Lakossagi 

internetes oldalon, továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, 
a polgármesteri hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban. 
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Tisztelt Szülők, Tisztelt Támogatók! 
A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány számlájára 

2015. évben a következő bevételek folytak be: 

1. A személyi jövedelemadó 1%-nak 
felajánlásából    260 886 Ft 

2. Önkormányzatoktól     48 000 Ft 
3. Magánszemélyek és vállalkozók által 

támogatásként befizetett összegek   70 000 Ft 
4. Kinizsi Bank által fizetett 

kamatbevételek      1 093 Ft 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 379 979 Ft 

Az alapítvány a következő tevékenységeket 
támogatta 2015-ben: 

1  Iskolai oktatás feltételeinek javításá-
hoz szükséges anyagok vásárlása   192 526 Ft 

2. Nyelvvizsgadíjak    22 000 Ft 
3. Nyári tábor     45 900 Ft 
4. Iskolai rendezvények támogatás     23 114 Ft 
5. Működési költségek (bankköltség, 

posta, nyomtatvány)       6 522 Ft 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 290 062 Ft 

 
A fenti kimutatásból látszik, hogy az alapítvány 

fő bevételi forrása az adó 1%-ából és a szülők, 
támogatók befizetéseiből áll, amelyet az iskola 
működésének javítására használtunk fel. Ezért az 
Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a személyi jövedelemadó-
juk 1%-nak felajánlásával vagy alapítványi be-
fizetéssel támogatták a Bozzay Pál Általános 
Iskola diákjait. 

Az Alapítvány kuratóriuma kéri Önöket, hogy 
ez évben is ajánlják fel adójuk 1%-át, hogy az 
iskola működési feltételeinek javításához ezután is 
hozzá tudjunk járulni. 
 
A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány 

Adószám: 18930012-1-19 
Bankszámlaszám: Kinizsi Bank Zrt. 

73200062-11200228 
 

Postai csekket a Kinizsi Bankban, a Postán 
valamint az Iskolában igényelhetnek. 
Segítségüket megköszönve bízunk további támo-
gatásukban! 
 
Zánka, 2016. március 2. 
 

Köszönettel:  
Az alapítvány kuratóriuma  

 
FALUHÁZ -  
    EGYESÜLETI ÉLET 
 

Rovatvezető: Kocsis Szilvia 
 

Hírek a Faluházból 
 
Ismét eltelt egy év a Faluházban is. Immáron 5 
éve, hogy próbáljuk Zánka kulturális életét 
vezetni, több-kevesebb sikerrel. 

A 2016-os évet a Magyar Kultúra Napjával 
indítottuk, melynek keretében megünnepeltük az 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub 30. évfordulóját. A 
rendezvényen minden klub kitett magáért, és 
őszinte szeretettel köszöntötte a 30 éves klubot. 
Gratulálunk a klubvezetőnek, Dél Jenőnek, hogy 
így összetartotta a csapatot, aki már azóta átadta a 
stafétabotot utódjának Nagy Pálné Margitnak. 
Margit nagy tervekkel és lendülettel vette át a klub 
vezetését, köszönet érte, és egyben gratulálunk a 
választásához. 

Az idei farsangi szezon nagyon rövid volt, így 
elég korán, február 6-án tartottuk a Farsangi bált, 
ahol kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak. Az 
idei jelmezversenyt Szakmány László nyerte, aki 
nem kis meglepetésünkre Fűzfán Fütyülő 
Rézangyalnak öltözött. A fantasztikus jelmez és 
kiegészítői elnyerte a közönség elismerését, így 
méltán vihette haza az első díjat. 

Február 20-án óriási megtiszteltetésben volt 
részünk. A Zánkai Esték rendezvényünkre 
elfogadta meghívásunkat Pitti Katalin Liszt-díjas 
művésznő. Az előadás közel 2 órás volt, a nézőtér 
zsúfolásig megtelt. A művésznő opera részleteket 
és operetteket is énekelt (Liszt, Kodály, stb. 
szerzemények). Közben Hamvas Béla szavait 
idézte. Zongorán kísérte Hegedűs Valér, a 
Kultúra Lovagja. A nézők lelkét is megérintő 
előadás volt. A szívét, és a lelkét adta át a 
közönségnek, akik közben képesek voltak 
elfelejtkezni a hétköznapi gondokról, prob-
lémákról. Pitti Katalin közvetlen, kedves 
teremtés, és nem utolsó sorban őszintén tiszteli a 
közönséget. Az előadás ingyenes volt, ami óriási 
lehetőség azoknak az embereknek, akik egy 
belépős rendezvényre soha nem jutnának el. 

Márciusban az idei év első hosszú hétvégéjén 
először március 15-ét ünnepeltük, és emlé-
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keztünk. A színvonalas műsort a Bozzay Pál 
Általános Iskola 4-5. osztályos tanulói adták 
Sántáné Magda Márta és Sánta Lajos felkészítő 
pedagógusok vezényletével. 

A következő nagy esemény a Nőnap volt, 
melyre sorra érkeztek az érdeklődők. A Faluház 
ismét kicsinek bizonyult, a kb. 200 ember totá-
lisan megtöltötte a házat. 

Idén a fiúk igazán kitettek magukért. Óriási 
munkával, rengeteg energiával készültek a nagy 
napra, hogy meglepjék a hölgyeket. Több esetben 
heti 3 próbát is tartottak, hogy a lehető 
legtökéletesebb legyen a műsor. A köszönet nem 
maradt el, a nézők vastapssal jutalmazták meg a 
13 szereplőt, akik a Zánkai Nevesincs Szín-
játszókör tagjai, mely idén januárban ünnepelte az 
5. születésnapját. A 2011-ben alakult társulat mára 
már 26 taggal büszkélkedhet, mely folyamatosan 
bővül. 

Szerda esténként élettel telik meg a Faluház, 
hiszen azért jövünk össze, hogy jól érezzük 
magunkat. Fantasztikus csapat, tele energiával és 
lendülettel. 

Továbbra is tartsanak velünk, és próbáljanak 
meg néha kikapcsolódni a rohanó hétköznapok 
után! 

 
Böhmné Kocsis Szilvia 

és Böhm Tamás 
 

*** 
 

Húsvétváró kézműves foglalkozás a 
könyvtárban 

 
Március 19-én húsvétra hangolódva, játszóházat 
rendeztünk a könyvtárban. (Filepné Kovács Júlia 
könyvtáros szervezésében (– szerk. –). Örömünkre 
megtelt a könyvtár alkotni vágyó gyerekekkel és 
anyukáikkal. A lelkes gyereksereg vágott, 
ragasztott, festett, és elkészültek a szebbnél szebb 
alkotások: virágokkal díszített tojás, csibés 
könyvjelző, tortacsipke bárány, valamint a nyuszis 
képeslap. A délelőtt gyorsan, és jó hangulatban 
telt.  
 
A Községi Könyvtár új nyitva tartása:  

Kedd:  13.00 – 18.00 
Csütörtök:  13.00 – 18.00 
Szombat:  9.00 – 12.00 

Legyünk büszkék egyesületeinkre! 
 

Zánka egyesületeire, civil szerveződéseire, 
Köreire, klubjaira mindig is büszke lehetett és 
napjainkban is büszke lehet! Ez régi vessző-
paripám, annál is inkább, mert tompítja a 
közösségi életben résztvevők – manapság oly 
jellemző – embertársaiktól, közügyektől való 
elidegenedését. A nyolcvanhat éves nagynéném és 
a rádió ezzel a jelenséggel foglalkozó műsorai is 
felpanaszolják: a vidéki településeinken, 
falvainkban már az utcáról is „eltűntek” az embe-
rek. Igen, az emberek nagy része visszavonul 
privát szférájába, lakása falai mögé, a XXI. 
század házi oltárai elé: TV- és számítógép 
monitorok, okos telefonok hozzák be szobánkba 
a „világfalut”, hogy információözöntől kisérve 
részesei legyünk a virtuális valóságnak. Önzően 
bezárjuk magunkat EGO-nkba, még egy tekintetet 
se kelljen adni a világnak! Persze nem a 
technológiai forradalommal van a baj, inkább csak 
a többnyire megnyilvánuló egyoldalúsággal. 

Zánkán természetesen nem ennyire tragikus a 
helyzet, hiszen mintegy 15 – értelmes 
tevékenységek köré szerveződő – egyesület is 
gondoskodik arról, hogy valóságos közösségi 
életet is éljünk: magunk és településünk javára. 
A település vezetése is érti ennek jelentőségét és 
hagyományosan, nagyvonalúan támogatja 
anyagilag is egyesületeink működését. Mégis, két 
jeles évforduló kapcsán, szeretném még inkább a 
figyelem középpontjába állítani egyesületeinket. 

A Magyar Kultúra Napján ünnepelte 
településünk az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 30 
éves évfordulóját és idén 5 éves annak 
kistestvére, a Nevesincs Színjátszó Kör. Isten 
éltesse sokáig a két születésnapos közösség 
tagságát és vezetőit! Gratulálunk nagyon sikeres 
működésükhöz, színes, tartalmas, más embereket 
is érdeklő programjaikhoz! E lap hasábjain is 
köszönjük meg vezetőiknek az odaadó munkáját, 
a közösséget összetartó szervezőerőt, „jókedvet, 
bőséget”! Kiemelt köszönet illeti meg Dél Jenőt, 
aki Csanádi Imrétől vette át e magas szinten 
működő, sok-sok elismerést kiérdemlő klub 
vezetését és huzamos ideig helyt állt, ami a nagy 
igényszintet figyelembe véve nem kis 
teljesítmény! Utódjának, Nagy Pálné, Margitnak 
hasonlóan eredményes munkát kívánunk! S itt van 
köztünk a kistestvér, a Színjátszó Kör, nemrég 
született meg és máris 5 éves! Elismerésre 
méltóbban nem is ünnepelhettek volna, mint, 
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nőnapi rendezvényükkel: ötletesség sok próba, jó 
csapatmunka eredménye a színpadon, zsúfolásig 
megtelt Faluház látvány, poénözön, tapsvihar! 
Köszönjük Bőhm Tamásnak és Bőhmné Kocsis 
Szilviának e kör zánkai határokat is túllépő 
fellépéseit, a sok-sok élményt. Magam is öt évvel 
ezelőtt azt gondoltam – ezt a középgenerációs 
csapatot nagyon nehéz lesz lelkesíteni, 
összetartani. S ugyan nem huhogtam, inkább 
szurkoltam, s most örömmel írom le: le a 
kalappal! 
 
 

A többi egyesületünk is végzi színvonalas 
munkáját, mindannyiuknak köszönjük a 
helytállást. Szeretnénk e lap hasábjain is többet 
olvasni róluk! Befejezésül, két egyesületünknek 
külön is szurkolunk. A Zánkai Közösségi és 
Tömegsport Klub Török Gyuláné vezetésével 
újjászerveződött, s Török Balázs „hazajött” és 
edzőként is erősíti focistáinkat, ami bizakodásra 
ad okot. Végül van egy újszülöttünk, az önkéntes 
tűzoltó egyesületünk, Karácsony Ákos 
vezetésével. Hajrá egyesületek! Hajrá Zánka!  

 
T. Horváth Lajos 

*** 
 

 
Helytörténet- 

honismeret 
 

 
 
Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet 
 

KUTATÁSAINK PROBLÉMÁIRÓL 
(A múlt faggatásának ellentmondásai) 

 
Szülőfalum, Zánka általános iskolája, mely a jeles, de széles körben kevésbé ismert 

negyvennyolcas honvédköltő, Bozzay Pál nevét viseli, német nyelvet oktató iskola. Tény, hogy a 
török utáni Zánka újratelepítése a 18. század első felében protestáns vallású, mai ismereteink 
szerint szászországi németajkú családokkal indult, mely arra engedne következtetni, hogy az első 
telepítő német közösség megőrizte önazonosságát, szokásait, hagyományait, kultúráját. Napjainkban 
viszont a német hangzású neveken kívül semmi jelét nem tapasztalhatjuk a szász kavicsoknak a 
zánkai mozaikban. A mai Geiszlerek, Sifferek, Kruczlerek egyértelműen magyarnak tartják és 
vallják magukat, s neveikben még következetesen ápolják a német ősök emlékét, habár semmi 
jelét nem tapasztaljuk annak, hogy önazonosságukban, nyelvükben, tárgyaikban, hagyományaikban 
megőrizték volna egykori német származásuk tudatát. A németországi gyökerek kutatása iránt a 
leszármazottak közül napjainkban még senki sem érdeklődik igazán, annak ellenére, hogy a fiatal 
generáció az elmúlt két évtized folyamán nem egy, Zánka múltját és jelenét érintő kéziratos 
munkát is készített. 1 

Elismerhetjük, hogy a Zánkát a török uralom után újratelepítő családok történetének kutatása 
komoly próbatételt jelent az azzal foglalkozóknak. A németajkú újratelepítő családok esetében máig 
sem sikerült tisztáznunk megnyugtatóan a gyökereket, a németországi származási helyet, így a nevek 
körüli bizonytalanságokra is fény derülhetne (Sifferteker, Leipczig, Geiszler stb.). Szászországi 
származásukra utalt kutatásai alapján Tar Tamás zánkai református lelkipásztor, és magam is sokáig 
elfogadtam ezt a feltételezést.2 

Ha elfogadjuk Glatz Ferenc akadémikus azon állítását, hogy a magyar nép megmaradása az 
elmúlt évszázadokban annak is köszönhető, hogy az állam területén sokféle nép élt egymással 
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nőnapi rendezvényükkel: ötletesség sok próba, jó 
csapatmunka eredménye a színpadon, zsúfolásig 
megtelt Faluház látvány, poénözön, tapsvihar! 
Köszönjük Bőhm Tamásnak és Bőhmné Kocsis 
Szilviának e kör zánkai határokat is túllépő 
fellépéseit, a sok-sok élményt. Magam is öt évvel 
ezelőtt azt gondoltam – ezt a középgenerációs 
csapatot nagyon nehéz lesz lelkesíteni, 
összetartani. S ugyan nem huhogtam, inkább 
szurkoltam, s most örömmel írom le: le a 
kalappal! 
 
 

A többi egyesületünk is végzi színvonalas 
munkáját, mindannyiuknak köszönjük a 
helytállást. Szeretnénk e lap hasábjain is többet 
olvasni róluk! Befejezésül, két egyesületünknek 
külön is szurkolunk. A Zánkai Közösségi és 
Tömegsport Klub Török Gyuláné vezetésével 
újjászerveződött, s Török Balázs „hazajött” és 
edzőként is erősíti focistáinkat, ami bizakodásra 
ad okot. Végül van egy újszülöttünk, az önkéntes 
tűzoltó egyesületünk, Karácsony Ákos 
vezetésével. Hajrá egyesületek! Hajrá Zánka!  

 
T. Horváth Lajos 

*** 
 

 
Helytörténet- 

honismeret 
 

 
 
Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet 
 

KUTATÁSAINK PROBLÉMÁIRÓL 
(A múlt faggatásának ellentmondásai) 

 
Szülőfalum, Zánka általános iskolája, mely a jeles, de széles körben kevésbé ismert 

negyvennyolcas honvédköltő, Bozzay Pál nevét viseli, német nyelvet oktató iskola. Tény, hogy a 
török utáni Zánka újratelepítése a 18. század első felében protestáns vallású, mai ismereteink 
szerint szászországi németajkú családokkal indult, mely arra engedne következtetni, hogy az első 
telepítő német közösség megőrizte önazonosságát, szokásait, hagyományait, kultúráját. Napjainkban 
viszont a német hangzású neveken kívül semmi jelét nem tapasztalhatjuk a szász kavicsoknak a 
zánkai mozaikban. A mai Geiszlerek, Sifferek, Kruczlerek egyértelműen magyarnak tartják és 
vallják magukat, s neveikben még következetesen ápolják a német ősök emlékét, habár semmi 
jelét nem tapasztaljuk annak, hogy önazonosságukban, nyelvükben, tárgyaikban, hagyományaikban 
megőrizték volna egykori német származásuk tudatát. A németországi gyökerek kutatása iránt a 
leszármazottak közül napjainkban még senki sem érdeklődik igazán, annak ellenére, hogy a fiatal 
generáció az elmúlt két évtized folyamán nem egy, Zánka múltját és jelenét érintő kéziratos 
munkát is készített. 1 

Elismerhetjük, hogy a Zánkát a török uralom után újratelepítő családok történetének kutatása 
komoly próbatételt jelent az azzal foglalkozóknak. A németajkú újratelepítő családok esetében máig 
sem sikerült tisztáznunk megnyugtatóan a gyökereket, a németországi származási helyet, így a nevek 
körüli bizonytalanságokra is fény derülhetne (Sifferteker, Leipczig, Geiszler stb.). Szászországi 
származásukra utalt kutatásai alapján Tar Tamás zánkai református lelkipásztor, és magam is sokáig 
elfogadtam ezt a feltételezést.2 

Ha elfogadjuk Glatz Ferenc akadémikus azon állítását, hogy a magyar nép megmaradása az 
elmúlt évszázadokban annak is köszönhető, hogy az állam területén sokféle nép élt egymással 
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CSALÁDTÖRTÉNETI KUTATÁSAINK PROBLÉMÁIRÓL 
(A múlt faggatásának ellentmondásai) 

 
Szülőfalum, Zánka általános iskolája, mely a jeles, de széles körben kevésbé ismert 

negyvennyolcas honvédköltő, Bozzay Pál nevét viseli, német nyelvet oktató iskola. Tény, hogy a 
török utáni Zánka újratelepítése a 18. század első felében protestáns vallású, mai ismereteink 
szerint szászországi németajkú családokkal indult, mely arra engedne következtetni, hogy az első 
telepítő német közösség megőrizte önazonosságát, szokásait, hagyományait, kultúráját. Napjainkban 
viszont a német hangzású neveken kívül semmi jelét nem tapasztalhatjuk a szász kavicsoknak a 
zánkai mozaikban. A mai Geiszlerek, Sifferek, Kruczlerek egyértelműen magyarnak tartják és 
vallják magukat, s neveikben még következetesen ápolják a német ősök emlékét, habár semmi 
jelét nem tapasztaljuk annak, hogy önazonosságukban, nyelvükben, tárgyaikban, hagyományaikban 
megőrizték volna egykori német származásuk tudatát. A németországi gyökerek kutatása iránt a 
leszármazottak közül napjainkban még senki sem érdeklődik igazán, annak ellenére, hogy a fiatal 
generáció az elmúlt két évtized folyamán nem egy, Zánka múltját és jelenét érintő kéziratos 
munkát is készített. 1 

Elismerhetjük, hogy a Zánkát a török uralom után újratelepítő családok történetének kutatása 
komoly próbatételt jelent az azzal foglalkozóknak. A németajkú újratelepítő családok esetében máig 
sem sikerült tisztáznunk megnyugtatóan a gyökereket, a németországi származási helyet, így a nevek 
körüli bizonytalanságokra is fény derülhetne (Sifferteker, Leipczig, Geiszler stb.). Szászországi 
származásukra utalt kutatásai alapján Tar Tamás zánkai református lelkipásztor, és magam is sokáig 
elfogadtam ezt a feltételezést.2 

Ha elfogadjuk Glatz Ferenc akadémikus azon állítását, hogy a magyar nép megmaradása az 
elmúlt évszázadokban annak is köszönhető, hogy az állam területén sokféle nép élt egymással 
békességben és a sokféle nép Európa különböző részéből sokféle termelési és szokáskultúrát hozott 
magával, s ebben jelentős szerepet játszottak a német telepesek, akkor miért nem maradhatott fenn 
legalább nyomaiban ez az említett termelési és szokáskultúra? Vagy annyira beépült saját 
kultúránkba, hogy észre sem vesszük esetleges német eredetét? Miért nem tudjuk elhelyezni a 
Zánkát újratelepítő Siffer, Geiszler, Kruczler, Papszt, Frank, Czubor, Tringer és a többi német 
családot a hazai németség etnikai hovatartozásának palettáján? Ha elfogadjuk Claus Jürgen 
Hutterer állítását arról, hogy a hazai németség közép- és délnémet területről származott 
Magyarországra, és a Balaton-felvidéki németek déli frank nyelvjárást beszéltek,3 akkor miért 
tartjuk - Tar Tamás egykori református lelkészünk kutatásaira támaszkodva - szász eredetű 
bevándorlóknak ezeket a családokat? Miért nem találunk a zánkai protestáns németség szellemi 
örökségének kutatásáról eredményeket a Veszprém Megyei Múzeum adattárában, vagy konkrét 
néprajzi utalásokat Jankó János néprajztudós sokak által ismert könyvében,4 akár Sebestyén Gyula 
gyűjtéseiben? 

Mind-mind megválaszolandó kérdés, amelyre a jövő kutatásainak feleletet kellene adnia. Azt 
elfogadhatjuk, hogy a VI. Károly birodalmi császár által 1728-ban kiállított pátenslevél alapján 
1731-ben Tótvázsonyban letelepedett, majd 1736-tól Zánka-pusztát megszálló németajkú protestáns 
családokat valószínűleg gazdasági és vallási meggyőződésbeli indokok vezérelték, hogy önkéntesen 
szülőföldjükről távolra vándoroljanak. Talán fontosabb képet kapnánk az indítékokról, ha tudnánk, 
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Németország melyik vidékéről vándoroltak ki. 5 Eddigi ismereteink szerint úgy tartottuk, hogy a 
zánkai németajkú telepeseknek neveikből, foglalkozásukból, protestáns hitvallásukból kifolyólag 
Szászország, Thüringia lehetett a korábbi hazájuk: az Elba középső völgye, Drezda, Lipcse, Gera 
környéke, illetve az általuk behatárolt terület, habár ez a feltételezés mindeddig csak csekély 
forrásokból nyert némi megerősítést. Azt biztosan leszögezhetjük, hogy valószínűleg egy 
településről vagy tartományból jöhettek, mivel a 18. századi népesség-összeírási források 
megerősítik rokoni kapcsolataikat. Csupán érdekességként említem meg, hogy az 1770-es években 
Zánka legidősebb lakója az 1690 körül Németországban született Sitfer (Schiffer) Mária volt, 
valószínűleg Leipczig özvegy, aki Leipzczig György házában élt. 

Hogy honnan jöttek a Német-római Birodalomból a Zánka-pusztát újratelepítő protestáns 
családok, arra a válaszunk több-kevesebb megalapozottsággal mindeddig tehát az volt, hogy 
szászországi-thüringiai családokról van szó, ellentétben az 1700- as évek közepén, második 
felében a Balaton-felvidék falvaiban, konkrétan a Nivegy völgyben letelepült katolikus "sváb" 
családokkal A zánkai protestáns német családok történetét feldolgozó munkáimban csupán a 
letelepedett családok magyarországi, abban is konkrétan zánkai történetével, anyakönyvi 
krónikájával foglalkoztam, és erőmet lehetőségeimet meghaladónak éreztem a németországi 
gyökerek mélyebbre ható vizsgálatát. A tótvázsonyi tartózkodást a Kruczler családok történetének 
feldogozása során vizsgáltam részletesebben: vajon mi késztette a Zánkára áttelepült családokat 
a lakóhely megváltoztatására? 6 

A németországi gyökerek fontosságára az a hír hívta fel a figyelmemet, hogy a balatoncsicsói 
"svábok" megtalálták azt a németországi települést, ahonnan a 18. században kivándoroltak. 
Schumacher József polgármester úrral lefolytatott beszélgetésünkben a polgármester úr cáfolta a 
hírt és közölte: mindössze annyit tudnak, hogy valahonnan Karlsruhe környékéről, attól 
északkeletre lehetett az ősi fészek, ahonnan az őseik kivándoroltak. 

Ez az információ a mai Baden-Württemberg tartományra irányította a figyelmet. Néhány 
családtörténeti dolgozat alaposabb áttanulmányozása és a mormon egyház (pontosabban: Az Utolsó 
Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza) összegyűjtött anyakönyvi adatainak tüzetesebb 
átvizsgálása után kiderült, hogy a zánkai németajkú családok gyökereinek kutatásában bizony 
bőven találunk fehér foltokat, homályos részleteket. Az 1771-es zánkai népesség-összeírási 
jegyzékben szereplő németajkú családokat illetően ugyanis meggondolandó például, hogy 
Németországban a 19. század közepén a Baden tartománybeli Hockenheimben 7 (és csak ott) 
éltek Geissler nevű családok. 

Ez az információ azért érdekes számunkra, mert az ugyancsak Baden tartománybeli 
Hassmersheimben8 is (és csak ott) találkoztunk Schiffer Decker nevű családokkal ugyanekkor, sőt 
az 1771-es zánkai népesség-összeírásban szereplő Eisenbeisser családok (név) rokonairól is tudunk 
a 19. század közepén a Baden tartománybeli Hüffenhardtban,9 a Württemberg tartománybeli 
Grossachsen-heimben10 és Ulmban is. Tovább gondolva a dolgot, talán az sem lehet véletlen, 
hogy az újratelepítést elindító "megszállási szerződés"-ben rosszul olvasható, így nehezen 
értelmezhető Ertlántj (Ertlein vagy Ertl-Hant?) név a 17-18. században Erttein néven Ulmban, 
vagy Ötzingenben is megtalálható volt. Sőt, találunk Kruczlereket az 1800-as évek elején a 
Württemberg tartománybeli Oberrombachban.11 Ezek a települések földrajzilag viszonylag közel 
fekszenek egymáshoz, tehát az itt lakó családok kapcsolatban állhattak egymással, amit 
megerősítenek a rokonságra utaló adatok is. 
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Mindez nem lehet bizonyíték arra, hogy célra vezethetnek a Baden-Würtenberg tartományi 
kutatások. Ez a jelenség azonban komoly tanulsággal szolgál: vannak adatok, amelyek megalapozzák 
az elhivatottsággal végzett újabb vizsgálatok lehetőségét, sőt szükségességét, vagyis a családok 
eredetének felkutatása nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is a mindenkori utókornak, hogy 
vagy megerősítse, vagy helyreigazítsa a korábbi megállapításokat. 
 
 
l Kruczler Ágnes Kaposváron  sikeresen védte meg mindkét  diplomamunkáját, melyek közül az egyik a Balaton 
felvidéki németséggel, a másik Zánka idegenforgalmával foglalkozott. Hasonló, Zánka múltjával foglalkozó témákat 
boncolgatott írásos munkájában Geiszler Ágnes és Kovácsné Siffer Anikó is. 
2 Az 1990-es években a drezdai telefonkönyvben például szokatlanul nagy számú, több mint kétszáz Geissler címet találtam. 
3 Hutterer, C. J,: Die deutsche Volksgruppe in Ungarn (A magyarországi német népcsoport - Hutterer Miklós fordításában). 
In: Együtt a nemzetiségekkel Budapest, 1984, p.279-286. 
4 Jankó János: Idézett mü: 
5 Az első (önkéntes) betelepedési szakaszban (IV. Károly császár idején) jöttek az ún. dunai svábok, de a Rajna vidékéről 
is jöttek telepesek. Indítékaik egyik oka lehetett az akkor érvényes örökösödési törvény is. 
6 Poór Ferenc: Adalékok a zánkai Kruczler családok történetéhez. Kézirat, Zánka- Veszprém, 2016. 
7 Hockenheim település Heidelberg közelében, attól délnyugatra, Karlsruhe felé található. 
8 Hassmersheim település Stuttgart közelében, attól délre fekszik. 
9 Hüffenhardt település Heidelbergtől dél-délkeletre fekszik.  
10  Stuttgarttól északnyugatra 
ll Oberrombach település Stuttgarttól délkeletre a Stuttgart - Ulm közötti távolság egyötödénél fekszik. 

 
 
 

Kelt: 2016 februárjában 
 

Poór Ferenc 
 

 
*** 

 
 

 
 

Harangszó 
 

Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 
 
Húsvéti istentiszteleti rend: 
Evangélikus: nagypéntek 9.30-kor 
húsvétvasárnap 9.30-kor  
hétfőn 11-kor úrvacsora 
Katolikus: nagycsütörtökön 18-kor, 
nagypénteken 18-kor húsvétvasárnap  
10-kor feltámadási körmenet és szentmise  
Református: nagypénteken 18-kor  
húsvétvasárnap 11-kor úrvacsora, hétfőn 11-kor 
 

Anyakönyvi hírek: 
Kerkapolyi Elemér Kálmán 88. életévében 
hosszan tartó betegség után hunyt el. Sokan 
kísértük el Elemér bácsit utolsó útján, ezzel is 
osztozva a család gyászában.  
 
Szeretettel köszöntjük Molnár Balázs és 
Molnárné Lakosi Gabriella Kristóf nevű kisfiát, 
aki Budapesten született, 2016. február 
3-án.  
 
Felelős szerkesztő: T. Horváth Lajos Tel.: 06/20/262-
1608*Felelős kiadó: Lukács Ágnes jegyző*Kiadja: Zánka 
Önkormányzata*Szerkesztő bizottság címe: Zánka Faluház, 
8251 Zánka, Rákóczi u.32. Tel.: 87/468-482*Zánka Üdülő-
gazdák  Egyesülete 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 10. Tel.: 
06-30-937-3172, e-mail: pista.basa@gmail.hu*Készült: 650 
példányban a zánkai Klepeisz Kft-ben. Felelős vezető: Klepeisz 
Zoltán Tel.: 06/70/424-0010,      e-mail: zoltan@klepeisz.hu 
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    Aki  egész  élete során közösségi értékek mentén folyamatosan 
alkot, sokat tesz azért, hogy a következő nemzedékek ne feledjék. Sze-
keres Károly nagyívű, teljességet felmutató emberi és művészi élet-
pályájának Zánkán találjuk meg a gyökereit, s az életpálya lezárása 
is ide köthető. S ez nem véletlen!
   A keramikusművész gyermekkorában a család, a rokonság, a falu 
és iskolája, a gyönyörű természeti környezet (Balaton, zánkai erdők, 
mezők)  és  a várhegyi szőlő közegében szívta magába a szülőföld 
szeretetét, amely művészi pályáján is mindvégig inspirálta, s rendsze-   
resen ide tért vissza feltöltődni a Balaton partján megépített nádfe-

deles házába. Balatonfüredi lakosként is leginkább Zánka vonzotta, szeretett az erdőben gom-
bászni, a tóparton horgászni, a mezőkön és a faluban sétálni, emberekkel szóba állni, a családi 
pincénél borozgatni. „Én, ha Zánkát járom, sosem tudom végigjárni, mert mindig érdekeset és 
újat találok benne.” – vallotta meg.
  Iparművészeti alkotásai országot-világot bejártak, de maradandó műveiből jutottak 
szülőfalujának is: az országban fellelhető számos köztéri alkotásából 7 Zánkán található. A 
Faluház előtt található Ifjúság (1967) című első köztéri munkája, az iskola falán a Bozzay-
emléktábla (1998), a Millenniumi Parkban Zánka Millenniumi Emlékműve (2000), a Strand 
bejáratánál a Sellő kút, a temető ravatalozóján a kerámia domborműve (2005), az iskola be-
járatánál az Eredetmondánk (2010) míg a rózsakertben a Békás kút (2011) című alkotásai 
láthatók. Három helyen – a volt Polgármesteri Hivatal, az Iskola és a Faluház bejáratánál – is 
elhelyeztük az épületek falán a Szekeres Károly által tervezett és kivitelezett községi címert, 
amelyet 1996-ban, a Honfoglalás Millecentenáriumi ünnepségén adtunk át a faluközösségnek. 
Ő újította fel a Hegyestű-i Orbán-keresztet is (2001).
     A felsorolt alkotások mindegyikét Zánka Község Önkormányzatának megbízásából 
készítette el, különösen 1996-tól volt gyümölcsöző az önkormányzat és a művész közötti 
együttműködés. Zánka község vezetése más módon is megbecsülte és elismerte Szekeres 
Károlyt: 2000-ben Zánka Község Díszpolgára kitüntetésben részesítette, majd 2002-ben, a 
Tájház udvarán állandó kiállítást hozott létre alkotásaiból. Ennyit csak nagyon kevesen tudnak 
elérni még életükben: próféta lett saját hazájában. 
   Szekeres Károly a község címerének megalkotásával, a többi munkájával, s a vele közösen 
megélt, ránk hagyott emlékekkel nemcsak Zánka múltját, hanem jelenét és jövőjét is formál-
ja. Ifjú nemzedékek nőnek fel munkáival körülvéve az iskolánkban, de a Zánkai Gyermekalko-
tások Galériájának és a Nemzetközi Szivárvány Pályázatának mentoraként művészpalánták 
ezreit is segítette tehetsége kibontakoztatásában. Életművét a Zánkai Értéktár c. kötetben is 
hozzá méltóan megörökítettük.
   Nagyon örülök annak, hogy közös értékrendünk alapján a bizalmadba fogadtál és szoros 
kapcsolatot tartottál velem, s ennek révén, a ravatalodnál a zánkaiak nevében búcsúzhattam 
Tőled. Köszönünk Neked mindent, Szekeres Károly! Isten veled!
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szeretetét, amely művészi pályáján is mindvégig inspirálta, s rendsze-   
resen ide tért vissza feltöltődni a Balaton partján megépített nádfe-
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