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Önkormányzati hírek 

 
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2016. március 10. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A képviselőtestület jóváhagyta a Balatonfüredi 
Többcélú Társulás Társulási Tanács Társulási 
Megállapodás módosítását, tehát átadja az 
önkormányzat a szociális gyermekjóléti feladatot.  
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestü-
lete egyetértett a Terület és Település-fejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósítandó 
Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója 
Zánka településen című projekt benyújtásával, 
egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
támogatási kérelem benyújtásáról szóló 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és 
az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, 
illetve a szükséges intézkedéseket megtegye. 

- A testület határozott arról, hogy a Kétnyelvű 
Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde (8251 
Zánka, Iskola u. 4.) köznevelési intézmény 
felvételi körzetét 2016. március 15. napjától 
kezdődően Veszprém megye területének 
megjelölésével határozza meg. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete határozatot hozott, hogy a Zánka, 
Rákóczi u. 31. sz. alatti vegyesboltnál a szükséges 
várakozóhelyek számát 2016. augusztus 31. 
napjáig – biztosítja. 
- A testület hozzájárult a Zánka Fészek Kft. (1122 
Budapest, Hajnóczy J u. 11.) Zánka helységnév-
nek a társaság cégnevében történő használatához. 

- Határozatot hoztak arról, hogy Zánka Község 
Önkormányzata Képviselőtestülete nem ért egyet 
a kötelező betelepítési kvótával. Kinyilvánítja, 
hogy csatlakozik azon települési önkormány-
zatokhoz, amelyek a migránsok kötelező 
letelepítése ellen tiltakoznak. Az illegális beván-
dorlók kötelező befogadása növelné a községben a 
közbiztonsági kockázatot, ezért ellenzi Zánka 
Erzsébet Üdülőközpont területén a migránsok 
esetleges befogadását. 

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete nem támogatja a migráns kérdés helyben 
történő kezelését, idetelepítésük biztosítását. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2016. március 31. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a községi strandon beléptető rendszer 
kiépítését határozta el. A bekért műszaki, és 
árajánlat alapján megrendeli az Anteus Kft. 
vállalkozástól a beléptető rendszer kiépítését, 
beüzemelését a képviselőtestület által pontosított 
műszaki paraméterek figyelembe vételével. A 
képviselőtestület a részletes műszaki tartalom 
pontosítását a vállalkozás közreműködésével 
elvégzi és annak figyelembe vételével hagyja jóvá 
a fejlesztés teljes összegét, melynek fedezetét a 
jóváhagyott 2016. évi költségvetés beruházásai 
között biztosítja. 

- Határoztak arról, hogy Zánka Község 
Önkormányzata Képviselőtestülete a tulajdonában 
lévő víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. által elkészített 
vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő 
vagyonleltárt elfogadja. A vagyonértékelés 
szerinti vagyonérték 331.571.289.-Ft. 

- A testület határozott arról, hogy a 2016. évben 
tervezett közbeszerzési eljárások teljeskörű 
lebonyolítására a Firmiter Füred Bt. Zánka, 
Iskola utca járdaépítés, zöldterület rendezése, 
parkosítása tárgyában 250.000.-Ft; Búzavirág, 
Ifjúság, Kenderhordó és Hegyalja utcák 
csapadékvíz elvezetése vonatkozásában 
1.000.000.-Ft; Kishajó kikötő tervezése, enge-
délyezése tárgyában 250.000.-Ft összegben 
benyújtott árajánlatát elfogadja. A 2016. évi 
Közbeszerzési tervet – a Firmiter Füred Bt. által 
készített tartalommal – elfogadja. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete kifejezte együttműködését a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. által 2016. április hónapban 
kivitelezésre kerülő Zánka, Rákóczi utca állami 
közút aszfaltburkolatának felújítása érdekében. 
Az önkormányzat vállalta, hogy a jelzett 
útszakasznak a közútkezelő által elvégzett 
felújításán felüli, a 71. sz. főközlekedési út 
irányából az Iskola utcáig terjedő szakasza
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aszfaltozása érdekében hozzávetőleg 150 tonna, 
azaz 3.500.000.-Ft összegű anyagköltséget 
biztosít a kivitelezéshez. A fejlesztéshez 
szükséges forrást a képviselőtestület a 2016. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 

- A testület hozzájárult a Zánkai Lovas Klub 
kérelme alapján cégbejegyzés érdekében Zánka 
helységnévnek az egyesület nevében történő 
használatához. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2016. április 13. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A képviselőtestület határozott pályázat 
benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé a 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 
csökkentésére. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a TOP-2.1.3-15 pályázati felhívásra 
előkészített, „Csapadékvíz-elvezető hálózat 
építése és rekonstrukciója Zánka településen” 
című támogatásigényléshez elkészült Projekt 
előkészítő tanulmányt megismerte, azzal 
egyetértett. Jóváhagyta, hogy az önkormányzat az 
Ifjúság, a Naplemente, a Búzavirág, a 
Kenderhordó és a Hegyalja utcák csapadékvíz 
elvezetésének megoldása érdekében összesen 
138.457.219,- Ft európai uniós támogatás-
igénylést nyújt be a Magyar Államkincstár 
Veszprém Megyei Igazgatóságára. Kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a támogatásigénylés 
benyújtásával kapcsolatosan a Veszprém Megyei 
Önkormányzatnak fizetendő 1 % díjat – 
1.384.572,- Ft-ot – a 2016. évi költségvetésében 
az általános tartalék terhére biztosítja. 
Kötelezettséget vállal továbbá, hogy a projekt 
előkészítő tanulmány költségét biztosítja. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a Balatoncsicsói 
Német Nemzetiségi Önkormányzat által kezde-
ményezett iskola fenntartásba vétele ellentétes 
Zánka településen a Bozzay Pál Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola iskola-
központtá válásával, ezért azt nem támogatja. A 
Zánkán folyó alapfokú művészeti oktatás 
folytatását jelen vélemény-nyilvánításával nem 
kívánja gátolni, azt továbbra is fontosnak és 
szükségesnek tartja. 

- A testület határozott arról, hogy a „Rendőrség 
Napja” rendezvény alkalmából 1 fő kimagasló 
teljesítményt nyújtó rendőr jutalmazásához bruttó 
76.390.-Ft összegű (nettó 40.000.-Ft) támogatást 
biztosít a 2016. évi költségvetés támogatásra 
jóváhagyott előirányzata terhére. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2016. április 28. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a strandi 
rendezvénytér tervezésére vonatkozóan 300.000.-
Ft-os díjazású meghívásos pályázatot ír ki 
beépítési tanulmányterv elkészítésére. Felkéri 
Horváth Béla, Vér Péter, és Krizsán András 
építészeket, hogy terület-felhasználási javaslatot 
tegyenek a mostani öltözők helyére. A 
pályázathoz mellékelni kell egy szöveges leírást 
és egy látványtervet. A pályaművek beérkezési 
ideje 2016. augusztus 31. A pályázatok elbí-
rálásának határideje 2016. szeptember 30. 

- A testület megtárgyalta és elfogadta a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. 
évi ellátásáról szóló átfogó értékelést. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a községben működő civil szervezetek 
2015. évi tevékenységéről és a részükre biztosított 
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót 
elfogadta. Úgy határoztak, hogy a civil 
szervezetek megkapják az általuk kért támogatást, 
mely három szervezet kivételével megegyezik a 
2015. évi támogatás mértékével. 

- A képviselőtestület a benyújtott árajánlatok 
összevetése és értékelése alapján úgy döntött, 
hogy a községi strandon takarítás, valamint 
őrzés-vagyonvédelem feladatok ellátásával 
megbízza a Platinum Vagyonvédelmi Kft-t, a 
községi strand fenntartási munkái, valamint a 
község területén végzendő fenntartási munkák 
(iszapcsapda tisztítás, homok csere, padkanyesés, 
ároktisztítás) ellátásával a Munkagép Kft-t, a 
községi strand vizesblokk felújítási munkáival 
pedig a Vektorbau Invest Kft-t bízza meg. 

- A testület több strandi területbérleti kérelemről 
tárgyalt és a bizottságok javaslatai alapján döntést 
hozott. 
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aszfaltozása érdekében hozzávetőleg 150 tonna, 
azaz 3.500.000.-Ft összegű anyagköltséget 
biztosít a kivitelezéshez. A fejlesztéshez 
szükséges forrást a képviselőtestület a 2016. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 

- A testület hozzájárult a Zánkai Lovas Klub 
kérelme alapján cégbejegyzés érdekében Zánka 
helységnévnek az egyesület nevében történő 
használatához. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2016. április 13. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A képviselőtestület határozott pályázat 
benyújtásáról a Magyar Államkincstár felé a 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 
csökkentésére. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a TOP-2.1.3-15 pályázati felhívásra 
előkészített, „Csapadékvíz-elvezető hálózat 
építése és rekonstrukciója Zánka településen” 
című támogatásigényléshez elkészült Projekt 
előkészítő tanulmányt megismerte, azzal 
egyetértett. Jóváhagyta, hogy az önkormányzat az 
Ifjúság, a Naplemente, a Búzavirág, a 
Kenderhordó és a Hegyalja utcák csapadékvíz 
elvezetésének megoldása érdekében összesen 
138.457.219,- Ft európai uniós támogatás-
igénylést nyújt be a Magyar Államkincstár 
Veszprém Megyei Igazgatóságára. Kötelezettséget 
vállalt arra, hogy a támogatásigénylés 
benyújtásával kapcsolatosan a Veszprém Megyei 
Önkormányzatnak fizetendő 1 % díjat – 
1.384.572,- Ft-ot – a 2016. évi költségvetésében 
az általános tartalék terhére biztosítja. 
Kötelezettséget vállal továbbá, hogy a projekt 
előkészítő tanulmány költségét biztosítja. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a Balatoncsicsói 
Német Nemzetiségi Önkormányzat által kezde-
ményezett iskola fenntartásba vétele ellentétes 
Zánka településen a Bozzay Pál Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola iskola-
központtá válásával, ezért azt nem támogatja. A 
Zánkán folyó alapfokú művészeti oktatás 
folytatását jelen vélemény-nyilvánításával nem 
kívánja gátolni, azt továbbra is fontosnak és 
szükségesnek tartja. 

- A testület határozott arról, hogy a „Rendőrség 
Napja” rendezvény alkalmából 1 fő kimagasló 
teljesítményt nyújtó rendőr jutalmazásához bruttó 
76.390.-Ft összegű (nettó 40.000.-Ft) támogatást 
biztosít a 2016. évi költségvetés támogatásra 
jóváhagyott előirányzata terhére. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2016. április 28. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a strandi 
rendezvénytér tervezésére vonatkozóan 300.000.-
Ft-os díjazású meghívásos pályázatot ír ki 
beépítési tanulmányterv elkészítésére. Felkéri 
Horváth Béla, Vér Péter, és Krizsán András 
építészeket, hogy terület-felhasználási javaslatot 
tegyenek a mostani öltözők helyére. A 
pályázathoz mellékelni kell egy szöveges leírást 
és egy látványtervet. A pályaművek beérkezési 
ideje 2016. augusztus 31. A pályázatok elbí-
rálásának határideje 2016. szeptember 30. 

- A testület megtárgyalta és elfogadta a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. 
évi ellátásáról szóló átfogó értékelést. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a községben működő civil szervezetek 
2015. évi tevékenységéről és a részükre biztosított 
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót 
elfogadta. Úgy határoztak, hogy a civil 
szervezetek megkapják az általuk kért támogatást, 
mely három szervezet kivételével megegyezik a 
2015. évi támogatás mértékével. 

- A képviselőtestület a benyújtott árajánlatok 
összevetése és értékelése alapján úgy döntött, 
hogy a községi strandon takarítás, valamint 
őrzés-vagyonvédelem feladatok ellátásával 
megbízza a Platinum Vagyonvédelmi Kft-t, a 
községi strand fenntartási munkái, valamint a 
község területén végzendő fenntartási munkák 
(iszapcsapda tisztítás, homok csere, padkanyesés, 
ároktisztítás) ellátásával a Munkagép Kft-t, a 
községi strand vizesblokk felújítási munkáival 
pedig a Vektorbau Invest Kft-t bízza meg. 

- A testület több strandi területbérleti kérelemről 
tárgyalt és a bizottságok javaslatai alapján döntést 
hozott. 
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- A testület a következő vegyes ügyeket tárgyalta: 

Ingatlan értékesítési és értékbecslési ajánlat 
elbírálása 

 Zánka, Horgász utcával kapcsolatos közér-
dekű kérelem 

 Szelektív hulladékgyűjtő edények biztosítása 
 Horgászbarát település koncepció 
 Strandi beléptető rendszer 
 Strandi promóciós ajánlat elbírálása 
 KLIK – iskolai átszervezés véleményezése 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2016. május 4. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
határozatot hozott arról, hogy megrendeli a Via 
Futura tervezőtől a Zánka, Iskola utca útszélesítés 
egyszerűsített kiviteli tervének elkészítését 300.000.-
Ft+ÁFA, valamint a Zánka, Iskola u. 11. sz. alatti 
Községháza parkolójának építési tervének 
elkészítését 220.000.-Ft+ÁFA díj ellenében. 
Megbízza továbbá a tervezőt az engedélyezési 
eljárás megindításával és lefolytatásával. 
 

- A képviselőtestület a Veszprém Megyei Rendőr- 
 

főkapitányság részére bérleti díj-mentesen 
felajánlja a Zánka, Iskola u. 11. szám (Zánka 
1104/9 hrsz.) alatti épületben kialakított összesen 
24,07 m2 alapterületű, bútorozott körzeti megbízotti 
iroda helyiséget használatra azon időtartamra, míg 
a településen a rendőrség körzeti megbízottat 
foglalkoztat. A helyiség használatának közmű-
költségeit a rendőrség viseli.  
- A testület döntést hozott több strandi bérleti 
ügyben. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2016. május 26. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete módosította a 2015. évi költségvetési 
rendeletét. A könyvvizsgáló a gazdálkodást 
kiegyensúlyozottnak, likviditási gondoktól men-
tesnek látja. A testület elfogadta a 2015. évi 
költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadásról 
szóló rendelet-tervezetet. 

- Módosították a községi strand rendjéről és 
belépődíjairól szóló önkormányzati rendeletet.

 
Strandi belépődíjak a rendelet melléklete szerint: 

 
 A B C D E 

1. Belépő megnevezése Gyermek 
6-tól 14 éves korig 

Ifjúsági és 
nyugdíjas 

Felnőtt Kedvezményes 
 

2. Napi jegy 
8,00 – 18,00 óráig 
 

július 1-augusztus 21. 
között: 8,00-19,00 óráig 

260.-Ft 420.-Ft 540.-Ft 260.-Ft 
17,00 óra után 

 

 

      
3. Heti bérlet 1.320.-Ft 2.160.-Ft 2.760.-Ft -- 
4. Havi bérlet 4.800.-Ft 7.560.-Ft 9.840.-Ft -- 
5. Szezon bérlet 7.800.-Ft 13.200.-Ft 16.800.-Ft -- 
6. Vállalati üdülők teljes 

férőhelyére (egységesen) 
  14.400.-Ft  

      
7. Kabin   
8. Napi jegy 1.000.-Ft 
9. Heti jegy 5.000.-Ft 
10. Havi jegy 18.000.-Ft 
11. Szezon jegy 30.000.-Ft 
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12. Kedvezményes 

bérlet: 
zánkai üdülőingatlannal rendelkező adóalany üdülőépületenként 
legfeljebb 5 db kedvezményes, szezonális érvényességű, fényképes 
strandbérlet (kártya) váltására jogosult maga, és családtagjai részére, 
amennyiben nincs helyi adó hátraléka 

 
5.400.-Ft 

13. Kedvezményes 
belépő: 

A belépődíjból 50 % kedvezményre jogosult lakcímigazolványa 
felmutatás után az a személy, akinek a tárgyév január 1-jén állandó 
lakóhelye van Monoszló, Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, 
Szentjakabfa, Tagyon településeken 

 

14. Csoportos 
kedvezmény: 

Csoport esetében minden 10. fő után 1 fő kísérő díjmentesen jogosult 
strandi belépésre 

 

15. Mosdó, WC. 
használata: 

Teljes áras felnőtt napijegy váltásával, melyből a megvételtől számított 
20 percen belüli pénztári visszaváltás esetén 340.-Ft visszatérítés jár. 

540.-Ft 
(340.-Ft) 

   

16. Ingyenes belépés: 
17. 70 év feletti zánkai üdülőtulajdonos ingyenes belépésre jogosító fényképes strandbérlet (kártya) 

váltásával léphet be, amennyiben nincs helyi adó hátraléka 
18. Ingyenes a belépés 

- lakcímigazolvány felmutatása után kiállított ingyenes bérlet birtokában a tárgyév január 1-jén 
állandó lakóhelyű zánkai állandó lakos,  

- a Bozzay Pál Általános Iskola tanulója, dolgozója, 
- ingyenes szezonbérlet biztosításával az önkormányzat és intézményeinek dolgozója,  
- munkáltatói igazolvánnyal igazoltan a strandi alkalmazott,  
- a strandi kereskedelmi létesítmények tulajdonosa és alkalmazottja, 
- a fogyatékkal élő, 
- a 6 éven aluli gyermek, 
- feladatellátás céljából a köztisztasági, közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató, hivatalos 

hatósági tevékenységet végző, továbbá  
- az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából. 

19. Kerékpártárolás díja: 500,- Ft/nap 
 
- A testület döntött a strandon 6 db-os, 220 V-os 
mobiltelefon töltő és egy 15 rekeszes, főkulcsos 
értékmegőrző egység beszerzéséről. 
- A testület a belső ellenőr megállapításai alapján 
intézkedési tervet hagyott jóvá, mely szerint sza-
bályzatot alkotnak a közérdekű adatok megisme-
résére irányuló kérelmek intézéséről és a kötelező-
en közzéteendő adatok nyilvánosságra hozataláról. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete határozatot hozott arról, hogy pályázatot 
nyújt be az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására, belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása érdekében. 
A pályázat keretében az önkormányzat a 
tulajdonában lévő, Zánka  

- 1079 hrsz-ú Ifjúság útja kivett közút 510 m 
hosszon,  

- 1060 hrsz-ú Névtelen utca kivett közterület 
65 m hosszon, 

- 1065 hrsz-ú Névtelen utca kivett közút 57 m 
hosszon, 

- 1057 hrsz-ú Ifjúság útja kivett közterület 66 
m hosszon, továbbá 

- a 94. hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 
Petőfi utca 166 m hosszon  

történő burkolat-megerősítési feladatait tervezte, 
a belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
érdekében. 
A pályázati projekt teljes összege bruttó: 
19.616.634,- Ft 
Az igényelt 65 % támogatás összege bruttó: 
12.750.811- Ft, 
A saját forrás összege 35 % bruttó: 6.865.823,- Ft. 

- A testület úgy döntött, hogy az adótartozások 
elévülése és behajthatatlanságának megelőzése 
érdekében a 2016. évi költségvetés tartaléka 
terhére előirányzatot biztosít azon adótartozások, 
behajtások végrehajtói közreműködésére, ahol a 
jegyzői adóhatóság a végrehajtási eljárást 
eredménytelenség miatt folytatni nem tudja. 

- A testület a következő vegyes ügyeket tárgyalta: 
Bérleti szerződés és plusz területbérleti szerző-
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dés Zánka strand főbejáratánál 
Kürtőskalács büfé termékkör bővítésére 
vonatkozó kérelem 
Zánka, Iskola utca 6. szám alatti ingatlanon 
meglévő gazdasági épület feltűntetése 
Temetői kálvária kialakítására érkezett ajánlat 
megvitatása 
Zánka, 1054/22 hrsz-ú ingatlan adásvételével 
kapcsolatos kérelem 
Közterületi térképekre vonatkozó kérelem 
Balatoni utcában közterület burkolására 
vonatkozó kérelem 
Óvoda és Faluház parkettázására vonatkozó 
ajánlat 
Várhegyi út zúzalékos javítására és 
zöldhulladék elszállítására vonatkozó ajánlat 
Szünidei étkeztetés biztosítására ajánlat 
Tanítási szünet idejére gyermekfelügyelet bizto-
sítása napközis tábor formájában 
Ingyenes strandi belépésre vonatkozó kérelem 
KÖZVILL Zrt. ajánlata 
Zánkazen kikötő építése ügyében tájékoztatás 
 

 

HIRDETMÉNY 
 

Zánka Község Önkormányzata tájékoztatja 
Zánka állandó lakosait, hogy a házi szelektív 

gyűjtő edényekre vonatkozó igényt a 
Községházán (8251 Zánka, Iskola utca 11.) 

van lehetőség jelezni, szerdai napon, 
személyesen, vagy e-mail-ben 

moromaria.zankaph.@widenet.hu címen. 
A szelektív gyűjtők házhozszállítását az 

önkormányzat csütörtöki napokon,  
munkaidőben biztosítja.  
A kiszállítás ingyenes. 

 
A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. 200 db szelektív hulladékgyűjtő 
edényt biztosított az állandó lakosok számára, 

amelyből eddig 86 db-ot igényeltek. 
 

Vegyék igénybe az elkülönített 
hulladékgyűjtés lehetőségét! 

 
Zánka, 2016. június 24. 
 

Filep Miklós 
polgármester 

 

 
Orvosi helyettesítés rendelési ideje  

2016. július 1-től július 31-ig 
 
Dr. Varga István 
Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helye:  
8251 Zánka, Rákóczi u. 31. sz. alatti orvosi 
rendelő 

Rendelési idő:  
 Hétfő de.   8.30 – 11.00 
 Szerda: de.   8.30 – 11.00 
 Csütörtök de.   8.30 – 11.00 
 
8252 Balatonszepezd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti 
orvosi rendelő 
 Rendelési idő: 
 Péntek: de.   8.30 – 11.00 
 
8272 Balatoncsicsó, Fő u. 13. sz. alatti orvosi 
rendelő 

Rendelési idő: 
 Kedd: de.   8.30 – 9.30 
 
8272 Szentantalfa, Fő u. 30. sz. alatti orvosi 
rendelő 
Rendelési idő: 
 Kedd: de.   9.45 – 11.00 

 
Orvosi helyettesítés rendelési ideje  

2016. augusztus hónapban 
 

Dr. Sőth Tamás 
2016. augusztus 1-től augusztus 5-ig: 
 minden rendelőben a rendelési idő  
 10.30 órától 12.30 óráig tart. 
2016. augusztus 8-tól augusztus 12-ig: 
 minden rendelőben a rendelési idő 
 13.00 órától 15.00 óráig tart. 
2016. augusztus 15-től augusztus 19-ig: 
 minden rendelőben a rendelési idő 
 8.30 órától 11.00 óráig tart. 
2016. augusztus 22-től augusztus 26-ig: 
 minden rendelőben a rendelési idő  
 13.00 órától 15.00 óráig tart. 
2016. augusztus 29-től augusztus 31-ig: 
 minden rendelőben a rendelési idő 
 8.30 órától 11.00 óráig tart. 
 

Filep Miklós 
polgármester, IT. elnök sk 
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HIRDETMÉNY 
 

Tájékoztatom Zánka nyaralótulajdonosait, hogy 
a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. házi szelektív/elkülönített hulladék gyűjtésre 
ad lehetőséget, melynek keretében 6 db 120 literes 
emblémával ellátott zsákot biztosít a tulajdonosok 
részére a nyári időszakban. 

A zsákokat a szállítási napokon a járat 
személyzeténél, valamint a Balatonfüredi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfél-
szolgálatán vehetik át, amennyiben lejárt 
díjtartozásuk nem áll fenn. A szolgáltatásért külön 
térítést nem kell fizetni. 
 
Zánka, 2016. május 12. 

Lukács Ágnes 
jegyző 

 

 
*** 

 
 

Intézményeink életéből 
 

Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

Óvoda 
A vidám és élményekkel teli húsvétot követően 

igazán beköszöntött a tavasz. A fázós, hideg 
napok után igazi felfrissülést hozott az április és a 
május. Egyre több időt tudtunk a gyerekekkel a 
szabadban eltölteni, miközben lelkesen készültünk 
az immáron hagyománnyá vált nemzetiségi 
néptánc találkozóra. Ebben az évben április 15-én 
Márkón rendezték meg a Német Nemzetiségi 
Óvodák tánctalálkozóját amelyen immár 
harmadik alkalommal a mi óvodásaink is részt 
vettek. Nagyon gyorsan és igazi lelkesedéssel 
tanulták a középső és nagycsoportosok a táncokat 
és német dalokat. Gyönyörű ruhákban bátran és 
ügyesen mutatták meg mit tudnak. Több mint 15 
óvoda vett részt ezen a színvonalas találkozón, így 
egymást is megtekinthették a gyerekek. 
Élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodva 
érkeztek haza óvodásaink.  

Az év vége mindig számtalan izgalmas 
eseményt tartogat a gyerekeknek. Idén sem volt 
másképp. Az óvodai évzáró és ballagás 
ünnepséget idén május 27-én tartottuk, melyre 

boldogan és készségesen készültek a gyerekek. 
Táncokkal, mesejátékkal, gyerekdalokkal sikerült 
remélhetőleg mindenkinek örömet szerezni és 
méltóképpen elbúcsúztatni a nagycsoportos 
óvodásainkat. Idén 12 kisgyermektől köszöntünk 
el fájó szívvel, akik közül kilencen szeptemberben 
a zánkai Bozzay Pál Általános iskolában kezdik 
meg tanulmányaikat. Ballagó óvodásainknak – 
Resze Máténak, Gyapay Boglárkának, Pödör Zoé 
Majának, Scher Gergelynek, Tóth Ricsinek, 
Dobosi Zalánnak, Bácsi Bencének, Bede 
Tamásnak, Bede Julikának, Fazekas Attilának, 
Gerencsér Alexandrának és Végh Hunornak - 
kívánunk minden jót és sok sikert, kitartást az 
iskolai tanulmányokhoz.  

A ballagás után egy héttel, hosszas előkészü-
letek után érkezetünk el a gyermeknaphoz, amit 
június 4-én a Faluházzal közös szervezésben 
rendezetünk meg. A változatos és bőséges 
programok - tűzoltó és rendőrbemutató, 
lufibohóc, csillámtetkó és vattacukor készítés, 
kézműves asztali tevékenységek - igazán remek 
hangulatot varázsoltak a gyerekek és felnőttek 
számára egyaránt. A magánszemélyeknek, helyi 
vállalkozóknak és a környező települések ön-
kormányzatainak köszönjük a számtalan fel-
ajánlást, amivel a gyermeknap bőségéhez 
hozzájárultak. Emellett szeretnénk mindenkinek 
köszönetet mondani a sok segítségért, kiemelve a 
zánkai óvoda szülői munkaközösségét, akik részt 
vettek a gyereknapi előkészületek megszer-
vezésében és lebonyolításában, valamint a sok 
értékes tombolatárgy és zsákbamacska gyűjté-
sében, hozzájárulva ehhez a rendezvény sikeréhez, 
jó hangulatához.  

Év végén a jó idő kicsalogatott minket az 
óvodából. A már minden évben elmaradhatatlan 
állatkerti kirándulás ebben az évben is sok 
látnivalót ígért. Az afrikai állatkülönlegességek és 
a vízi állatok, fókák és pingvinek mellett idén a 
dínóparkot is megcsodálhatták a gyerekek az 
állatkertben. A szünet előtti utolsó két hétben a 
tihanyi hajókirándulás, a balatonakali játszótér 
és a salföldi major mind - mind számtalan 
élményt, szórakozást tartogatott a gyerekek 
számára.  

Ezúton is szeretném tájékoztatni a kedves 
szülőket, hogy az óvoda a nyári karbantartási 
munkákat 2016. június 20. – 2016. július 15-ig 
végzik az óvodánkban. Ez idő alatt az óvoda zárva 
tart. Amennyiben a gyerekek elhelyezését nem 
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tudják megoldani, igénybe vehetik a szentantalfai 
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piszén pisze kölyökmackó és a többi gyerekek 
mind jót úszkáltak. 
És rikogatva akkor 
vígan úszkált Vackor. 
 

Simonné Mohos Éva  
óvónéni 

 
*** 

 

Iskola 
 
Ó-IÓ-CIÓ-ÁCIÓ-KÁCIÓ-AKÁCIÓ-VAKÁCIÓ!  
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Persze a sok tanulás, komoly munka mellett 
jutott idő a lazításra is.  
 

Áprilisban Zánkán voltunk színházi előadáson. 
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Visszhang-domb, Belső-tó) fagyiztak egy jót, és a 
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dultak Panni nénivel és Márti nénivel, ahol a sok-
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Szinte felsorolhatatlan a különböző 
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levelezős versenyen is arany-, és ezüst okleveleket 
szereztek diákjaink.  
 

A tanév utolsó pár napja izgalmas progra-
mokkal telt. A nemzetiségi nap mesével kapcsola-
tos feladatai igazán elnyerték a kicsinyek tetszé-
sét. A következő napot vetélkedővel kezdtük, ezt 
követte az osztályok közötti foci, majd a Faluház 
kiállítását tekintettük meg. A délelőttöt Sántáné 
Magda Márta szervezte erdővel kapcsolatos 
vetélkedővel zártuk. Öröm volt nézni a sok 
csillogó szemű, mosolygós, lelkes kisgyereket! 
 

Tanulóink szép számmal jelentkeztek a nyári 
napközis táborba is, őket igyekszünk változatos 
programokkal, és ha az idő engedi sok 
strandolással megörvendeztetni. 
 

Végül szeretnénk minden kedves tanítvá-
nyunknak és szüleiknek is nagyon kellemes nya-
rat, jó pihenést kívánni!  
 

Balázsné Pintér Rita 
 

A nyári szünidő biztonságáért 
 
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság kiemelt 
megelőzési főelőadója 2016. június 10-én délelőtt  
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osztályfőnöki óra keretében tartott megelőzési 
foglalkozást, a zánkai Bozzay Pál Általános Iskola 
harmadik és negyedik osztályos diákjainak. 
 

Szekeres Kornél címzetes rendőr őrnagy 
előadásában a nyári vakáció kapcsán felhívta a 
figyelmet, a diákok szempontjából kiemelt ve-
szélyforrásokra. 
 

Vízpart, strand, kirándulás, tábor, közlekedés, 
egyedül otthon élethelyzeteket elemzett az előadó 
a diákokkal mind áldozati, mind elkövetői 
szempontból, valamint a megelőzés lehetőségeire 
is felhívta a figyelmet. 
 

A jó hangulatú, kötetlen órák remélhetőleg 
hozzájárultak ahhoz, hogy a tanulók kellő 
figyelemmel és felelősséggel viselkedve töltsék 
nyári szabadidős programjaikat. 
 

 

*** 
 

Felső tagozat hírei 
 
A „Szép Szó” versmondó versenyen 32 tanulónk 
vett részt. Kreatív előkészítő munkával próbáltuk 
a versek világát közelebb hozni tanítványainkhoz, 
különböző művészeti irányzatok bemutatásával. 
Helyezettek:  

5-6. o.:  1. Steierlein Luca, Karácsony Nikolett 
 2. Tóth Dalma, Antal Lili 
 3. Kis Dániel, Molnár Fanni 
 7-8. o.:  1. Pál Kata 
 2. Stróbl Eszter 
 3. Kovács Zsófia, Bácsi Viktória 
A közönség szavazatai alapján József Attila Tiszta 
szívvel című megzenésített (Kávészünet együttes) 
verse aratta a legnagyobb sikert.  
 

Április 25-én 28 fővel megtekintettük a 
Múlnak a gyermekévek… című zenés előadást a 
veszprémi Petőfi Színházban.  
 

Május 25-én iskolapszichológusunk, Fülöp 
Tamás szülőknek és pedagógusoknak tartott hasz-
nos előadást, középpontba állítva az agresszió 
okait, megnyilvánulási formáit, kezelési lehető-
ségeit.   
 

A tanulmányi kirándulások gazdag kulturális 
programot biztosítottak. A 6. és 7. osztály Jákra 
és Szombathelyre kirándult. A 8. osztály Buda-
pestre utazott 2 napra. Köszönjük Csuka Éva és  

Stróbl Gábor szülők szervezésben és a lebo-
nyolításban való segítségét. Nagy élmény volt! 

A községi Hősök napi megemlékezést -május 
utolsó vasárnapján- a Honismereti Körrel együtt 
tartottuk., ahol iskolánk tanulói (Takács 
Georgina, Gaál Zsuzsanna, Molnár Richárd) 
szép versekkel tisztelegtek hőseink emléke előtt.  
 

A Nemzeti összetartozás napján a 4-8. osztály 
a Lovasíjász című film megtekintésével próbáltuk 
népünk múltját és jelenét, a kitartás és erőfeszítés 
eredményességét bemutatni. Ezt követte a 
BAFIT- ról szóló tanulói prezentációk sorozata, 
amelyek –reméljük-, erősítették diákjainkban az 
összetar-tozás, a lokálpatriotizmus érzését.  
 

Június 13-án volt a 8. osztályosaink bankettje, 
melyre a 7. osztályosokat is meghívták. Sokat 
táncoltak, jól érezték magukat! 
 

Június 18-án tartottuk a ballagást és az 
évzárót. Szorgos szülők a ballagás előtti délután 
gyönyörűen feldíszítették a tornatermet, ahol 
másnap 11 végzős búcsúzott el iskolájától, 
tanáraitól, diáktársaitól. A 8.-as és 7.-es tanulók 
verses, zenés műsorát Steierlein Luca művészi 
tánca színesítette.  
 

Csékei Marianna,  
Stumpfné Vass Violetta 

 
Németes hírek  

 
Gondos Luca harmadik osztályos tanulónk 

március 18-án részt vett Mosonmagyaróváron a 
német nemzetiségi vers és prózamondó verseny 
regionális döntőjén, ahol mindkét versével 
sikeresen szerepelt. 
 

Ebben a tanévben új nyelvvizsgatípussal 
ismerkedtünk mi is és tanulóink is, mivel 
csatlakozhattunk a DSD nyelvvizsgacsoporthoz 
és mi is nyelvvizsgaközponttá váltunk. Januárban 
hetedik osztályosaink próbanyelvvizsgáztak 
(Pilotprüfung), majd március végén került sor az 
írásbeli-, és április közepén a szóbeli 
nyelvvizsgákra, ahová Budapestről kaptunk 
vizsgabiztost. 

Ez egy egészen más vizsgatípus, mint amivel 
eddig foglalkoztunk, egész más módszereket és 
felkészülést igényel. Az írásbeli és szóbeli vizsga 
csak együtt tehető le (komplex vizsga), ha 
mindkét típuskövetelményeit sikeresen teljesítette 
a tanuló, csak akkor kapja meg a nyelvvizsga 
bizonyítványt.  

A nyolcadik osztályosok közül négy tanuló
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kísérelte meg a német alapfokú nyelvvizsga 
letételét:Mikolacsek Réka és Stróbl Eszter 
B1(alapfokú c típusú nyelvvizsgának felel meg) 
szinten, Csizmadia Tibor pedig A2 szinten tett 
sikeres vizsgát. 
 

Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét van 
nemzetiségi tagozaton továbbtanuló diákunk 
Stróbl Eszter személyében, aki a Lovassy László 
Gimnáziumban folytatja tanulmányait. 
Mikolacsek Réka a Lóczy Gimnázium német 
tagozatán tanul tovább. 
 

Április 22-én először tartottuk iskolánkban a 
„Tracht-Tag”-ot, azaz a Népviselet Napját. Az 
iskola apraja – nagyja, pedagógusa és minden 
dolgozója nagy lelkesedéssel fogadta az ötletet és 
kapcsolódott be akár egy szalaggal, egy kalappal 
vagy éppen egy teljes öltözettel a nap 
programjába. Rita néni dunántúli népviseletben 
esett át a minősítő vizsgáján, a minősítő bizottság 
tagjai is örömmel tűzték ki az ajándékba kapott 
rozmaringszálat.  
 

Idén nemzetiségi témanapunk a mese téma-
körben zajlott. Mese- és mesés sportvetélkedőn, 
valamint 12 helyszínen ismerkedhettek meg a 
gyerekek a témakörhöz tartozó mesékkel, mese-
figurákkal, a német meseszerzők és mesegyűjtők 
tevékenységével. Nagyon örülünk, hogy a 
program, ismét elnyerte tanulóink tetszését. 
 

Siposné Bányai Ildikó, 
Kruczler Ágnes 

 
Hagyományőrző, tehetséggondozó 

program 
 

A Zánkai 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 programok támo-
gatása" témában pályázatot, ahol a megpályázott 
teljes összeget, 2 millió forint, vissza nem 
térítendő támogatást elnyertük.  
 

A tanév során német táncokat és 
koreográfiákat sajátítottak el táncosaink, amelyet 
az elkövetkező időszakban be is mutatnak. 
Kézműves foglalkozásokon ismerkednek a népi 
kulturális örökségünkkel.  

Mesevetélkedőn betekintést nyerhettek a 
magyarországi német irodalmi alkotásokba. 

 

A tanév zárásaként Hetvehelyen egy nem-
zetiségi néptánctalálkozón arattak nagy sikert 
fellépésükkel, majd az azt követő táncházban 
ismerkedhettem a Magyarországon élő kisebb-
ségek táncaival. Ezt a lehetőséget kihasználva a 
fellépést összekötöttük egy három napos pécsi és 
Pécs környéki kirándulással. 
 

Június utolsó napjaiban Budaörsre látogattunk 
a Jakob Bleyer nemzetiségi tájházba, majd 
megismerkedtünk Budapest nevezetességeivel és 
a programot a Duna Művészegyüttes Magyar 
Táncrapszódia című előadásának megtekintésével 
zártuk.  

 
Kruczler Ágnes 

 
Bendegúz 

 

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 
Tudásbajnokság levelezős versenyén idén nyolc 
tanulónk indult anyanyelv, környezetismeret és 
matematika tantárgyból:  
Makkai Kristóf 2. o., Simon Júlia 2. o., Gondos 
Luca 3. o., Molnár Márton 3. o., Sibak Dorottya 
Lilla 3.o., Sibak Vivien Szamóca 4.o., Tóth 
Dalma 5. o., Pál Kata 7. o. 

A nyolc tanuló közül heten áprilisban a 
Veszprémben megrendezett megyei fordulón is 
indultak. Anyanyelvből Pál Kata megyei 2., Tóth 
Dalma 6., Sibak Dorottya Lilla 13. helyezett lett. 
Környezetismeretből Gondos Luca 10., Makkai 
Kristóf és Simon Júlia 13. és 14. helyezést ért el. 
Matematikából Sibak Vivien Szamóca a 31. 
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bronz minősítéssel ismerték el. 
(A versenyzés szervezőmunkájáért köszönetet 
mondunk Szántó Edit tanító néninek!) 
 

Digitális Témahét 
 

A Bozzayban 2016. április 4-8-áig, 
minisztériumunk (EMMI) által meghirdetett 
Digitális Témahét résztvevői voltunk. Csékei 
Marianna és Sánta Lajos tanárok irányításával 
két lelkes tanulónk, Pál Kata és Végh Emese (7. 
oszt.) történelmi témájú prezentációt készítettek, 
amellyel regisztráltunk a központban és a  
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produktumot megtekintették a 4-8. osztályos 
tanulóink is. A bemutató nagyon látványosra 
sikerült, annál is inkább, mert témájában is 
felkeltette a diákok érdeklődését: a XX. század 
elejének filmművészetéről, illetve meghatározó 
személyiségeikről adott átfogó képet. A bemutatót 
mindenki megtekintheti honlapunkon! 
 

Fenntarthatósági Témahét 
 

Iskolánk a Digitális témahét mellett csatlakozott a 
Fenntarthatósági Témahéthez is. A program célja 
a diákok mozgósítása és környezettudatosságuk 
növelése.  

A témahét keretein belül Sántáné Magda 
Márta a 4. osztálynak, Molnár Katalin pedig a 
felsős osztályoknak tartott tematikus órákat a 
„Papír útja” illetve az „Élelmiszerek útja” cím-
mel. A tanórák mellett kísérő programok is meg-
rendezésre kerültek. Az alsó tagozatosok rajzver-
senyre neveztek be Bene Kinga vezetésével. 
Választható témák voltak. A papír útja, ünnepek, 
család témák voltak. Ez a szeretet.  

A 8. osztályosok csapata: Stróbl Eszter, 
Mikolacsek Réka, Dajka Mikolt, Csizmadia 
Tibor a Föld Napján online tudásversenyen, a 
„Fenntarthatósági Kupán” vett részt Molnár Kata-
lin segítségével. Mindössze 2 pontot veszítve, a 
benevezett 711! csapat közül az előkelő 18. 
helyezést érték el. 
 

Bakony- Balaton Geopark vetélkedő 
 

Immár 8. alkalommal hívták vetélkedésre a 7-8.-
os tanulókat, hogy megismertessék velük gazdag 
földtani és kultúrtörténeti értékeinket. A felhívásra 
26 csapat jelentkezett.  

A mi iskolánkból Stróbl Eszter és Mikolacsek 
Réka, Molnár Katalin segítségével 2 fordulós 
feladatlapot oldott meg, s ez alapján kerültek a 
döntőbe. Itt 10 csapat vett részt, akiknek egy 
alsóőrsi túrát követően tesztet kellett kitölteni, 
majd egy előadást kellett tartani. Kruczler Ágnes 
felkészítésében a mi lányaink egy modern mesét 
adtak elő Helka és Kelén szerelmi történetéről.  

Nagy volt a sikerük, s végül összesítésben a 
„Csodabogyók” a 3. helyezést érték el. Ezzel 2 
napos Balaton-felvidéki kirándulást nyertek. 
Gratulálunk!  
 

Túra 
 

Május 7-én, szombaton Dobosné Varró Anna és 
Molnár Katalin szervezésében túrázni voltunk a 
Folly arborétumban. Kis csapatunk:15 gyerek (az 
óvodástól a 7. osztályosig), 3 anyuka és Tóthné 
Bőczi Ildikó részvételével nagyon tartalmas, 
élvezetes órákat töltött a helyenként évszázados 
örökzöldek alatt. 
 

Herman Ottó Verseny 
 

Iskolánk az idei tanévben is benevezett a Herman 
Ottó levelezős természetismereti versenyre. Az 
első fordulót minden 3-6. osztályos tanuló 
megoldotta, majd a legjobb 16 versenyző írta meg 
a 2. fordulót. Közülük 8 tanulónkat hívták be a 
budapesti országos döntőre: Gondos Luca 3. o., 
Sibak Szamóca 4. o., Borbély Balázs, Dégi 
Dominik, Pádár Ákos 5.o., Cseh András, 
Steierlein Luca, Vörös Noémi 6. o. Az országos 
döntőn Gondos Luca 3.o. 7. helyezést (felkészítő: 
Dobosné Varró Anna), Pádár Ákos 5.o.: 5. 
helyezést (felkészítő: Molnár Katalin) és Borbély 
Balázs 5. o.: 9. helyezést ért el (felkészítő: 
Molnár Katalin). 
 

A sport legyen a tied! 

Április 26-án Veszprémben már másodszor 
vettünk részt „A sport legyen tied” rendezvényen. 
Az Arénában a 15 főből álló 3., 4. és 5. osztályból 
álló csoportunk találkozhatott és próbálhatott ki 
ismert és kevésbé ismert sportágakat. Reméljük ők 
majd nemsokára el is kötelezik magukat az 
egyikkel. 
 

Már tudok biztonságosan közlekedni! 
 

Május eleji iskolai forduló után, 30-án Bala-
tonfüreden, a „Már tudok biztonságosan közle-
kedni vetélkedőn” mérhette össze tudását iskolánk 
négyfős csapata, a járás többi iskolájával. (Hor-
váth Gergő, Steierlein Luca, Sibak Vivien, Cseh 
Gábor) Hat különböző közlekedési feladat meg-
oldása során mindvégig első és második helyen 
álltunk. Az utolsó két nem teljesen közlekedési is-
mereteket firtató feladatmegoldás során csúsztunk 
a mezőny végére egy másik iskolával együtt. 
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Sporteredmények 
 

Az idei tavaszi szerény sporteredmények közül a 
következő diákolimpiai eredményeket érdemes 
megemlíteni. A körzeti kis iskolák labdarúgó 
versenyén a még fiatal zömében 5-6. osztályos 
csapatunk harmadik helyezést ért el a 
túlnyomórészt nyolcadikosokból álló ellenfelek 
ellen (Hoffer Viktor, Szalai Balázs, Cseh András, 
Tóth Levente, Molnár Richárd, Borbély Balázs, 
Takács Flórián, Lakosi Péter). Reméljük, hogy 
az ügyes játékosokból álló csapatunk a következő 
két évben meg tudja mutatni játékerejét. 

Ugyanennek a versenynek atlétika sportágá-
ban, öt iskola közül, minden versenyszámban 
szintén a dobogó harmadik fokára állhattunk.  

Fiúcsapat: Stróbl Kornél, Gaál Botond, Takács 
Flórián, Gerencsér Alex, Csizmadia Tibor, 
Szalai Balázs. 

Lánycsapat: Endresz Boglárka, Gaál Zsuzsanna, 
Török Lara, Vörös Noémi, Keller Kitti, Kovács 
Zsófia. 

Svédváltók: Gaál Botond - Gerencsér Alex - 
Horváth Gergő - Szalai Balázs. 

Gaál Zsuzsanna - Török Lara- Németh Virág- 
Kovács Zsófia. 

Az összes iskolát érintő atlétika diákolimpia 
döntőjén Veszprémben. I. korcsoportos fiú: Muzsi 
Zoltán, Lengyel Barnabás, Gerencsér Ádám, Gál 
Bálint, Barátossy Szabolcs és lány: Gondos Luca, 
Szücs Petra, Csonka Ajsa, Simon Júlia, Varga 
Babett, Lengyel Jázmin csapatunk is ezüst érmes 
lett. II. korcsoportban a fiúk: Gaál Botond, 
Gerencsér Szabolcs, Stróbl Kornél, Fenyő 
Levente, Németh Norbert harmadik, a lányok: 
Gaál Zsuzsanna, Sibak Vivien Szamóca, Sibak 
Dorottya Lilla, Endresz Boglárka, Hegyi Rebeka 
negyedik helyen végeztek. III. korcsoportos fiú 
csapat (Gerencsér Alex, Takács Flórián, Morvai 
Tamás, Borbély Balázs, Végh Zsombor) pedig a 
bronzérmet tudta megszerezni.  

A legjobb egyéni versenyzőink: Szalai Balázs 
kislabdahajításban első, László Flórián súly-
lökésben második, egyéni összetettben Lengyel 
Jázmin második, Gerencsér Ádám harmadik 
helyezést ért el. Folytatásban a megyei versenyen, 
Balázs egy picit javítva addigi eredményén, a 
tizenharmadik helyen végzett.  

 

Országos bajnokok Zánkán! 
 
Külön kategóriát képeznek a tapolcai vívó 
egyesület és iskolánk színeiben versenyző 
Simon Zsófia (4. oszt.) és Simon Júlia (2. 
oszt.) eredményei, előbbi az Olimpici Grand 
Prix Országos Párbajtőr Versenyen, míg 
utóbbi az Országos Diákolimpián nyert 
korosztályában bajnoki címet! Ezzel is hozzá-
járultak ahhoz, hogy áprilisi teljesítményéért – 
az országos médiában is szerepelve – 
párbajtőr – birodalomként, az Sz-L Bau 
Balaton Vívóklub elnyerte a Magyar Olimpiai 
Bizottság, a Decathlon és az Utánpótlássport. 
hu által alapított „A hónap műhelye” – díjat.  
Gratulálunk! 
 

 
Képzőművészeti eredmények a 

Bozzayban! 
 

Március: Stróbl Eszter (8. o.) 1. hely a Roma 
Sajtóközpont és a Przi. com által meghirdetettt 
Képregény pályázaton  
 

Április: Pálfalvi Klaudia (7. o.) 3. hely a Bala-
tonfüredi Eötvös L. Ált. Isk. által meghirdetett 
„Somvirág” illusztrációs pályázaton 
 

Sibak Dorottya Lilla (3. o.) 1. hely 
Az Országos Rendőr Főkapitányság Baleset-
megelőzési Bizottság (területi) „Biztonságos köz-
lekedés gyermekszemmel” c. pályázatán Bala-
tonfüreden. 
 

Tavaszi Kalandtábor – Fonyódliget,  
2016. május 26 – 28. 

 
A Bozzay Pál Általános Iskola 4. és 5. osztályos 
tanulói osztályfőnökeik, Sántáné Magda Márta 
és Sánta Lajos szervezésében illetve Kruczler 
Ágnes és Gál Péterné segítő részvételével az 
Erzsébet – program biztosította lehetőséggel élve 
három felejthetetlen napot töltöttek el a 
fonyódligeti táborban. 

A tábori élményekről a leginkább a gyerekek 
elbeszéléseit olvasva kaphatunk igazi képet. 

Hogyan is látták a tábort a lányok? Az írás 
Tóth Dalma, 5. osztályos tanuló tollából született. 
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A túlparton 
 

Nagyon vártam már, hogy menjünk a (Balaton) 
túlpartra. Este nem tudtam elaludni az izgalom 
miatt, de végül győzött az álmosság. Reggel korán 
keltem, mert hajat kellett mosnom. Utána még egy 
kicsit tévéztem, majd háromnegyed kilenckor 
elindultunk (a zánkai vasútállomásra). 

A vasútállomáson vártuk a vonatot. Ezzel 
elmentünk Badacsonyig, onnan hajóval átmentünk 
Fonyódra, aztán dottóval a szálláshelyre. Sokat 
kellett várnunk, míg bemehettünk, de kibírtuk. 

Faházban aludtunk, az elején nagyon nem 
tetszett nekem a hely, mert nem volt valami mesés 
a ház belülről, de azután megtetszett. A nap 
hátralevő részében játszottunk, de sorverseny is 
volt; mi nyertük meg. Este sokáig buliztam a 
szobatársaimmal. 

Másnap fürödtünk a Balatonban, utána 
átsétáltunk Balatonboglárra. Ott felmentünk a 
kilátóba. A kilátó nagyon különleges, mert gömb 
alakú. Nyílván ezért hívják Gömbkilátónak. 
Hazafelé fagyiztunk, amikor visszaértünk megint 
elmentünk fürödni a Balatonba. Hoppá! Valamit 
elfelejtettem! Volt rókavadászat is délelőtt 10 óra 
körül (rókát ábrázoló képeket kellett keresni, amik 
a tábor egész területén voltak eldugva min-
denfelé). Az eredményhirdetés este volt, utána volt 
egy koncert, majd fél kilenckor kezdődött a disco, 
amin nagyon jól szórakoztunk. 

Harmadnap haza kellett mennünk. Dottóval 
elmentünk a (fonyódi) kikötőig, ahol még vettünk 
ajándékot a szülőknek. Hajóval elmentünk Bada-
csonyba, onnan vonattal haza.  

Otthon elmeséltem ezt a kirándulást anyá-
éknak. Jó volt ez a három nap! 
 

BAFIT 
 
Tizenhét éve (1999) indította útjára iskolánk a 
Balaton-felvidéki Iskolák Találkozójának nemes 
hagyományát, s a Bozzayt követte a balatonfüredi 
Radnóti (2000), Herend (2001), Badacsonytomaj 
(2002) és Balatonkenese (2003). A találkozók 
megrendezésének legfőbb célja a szülőföld iránti 
elkötelezettség növelése a tanulóifjúság körében. 

Ezt szem előtt tartva rendezte meg a BAFIT-ot, 
2016. május 13-án – több mint egy évtizedes 
kihagyás után – újra a Tihanyi Bencés Iskola és a 
balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola. 

Iskolánk tíz fős csapattal képviseltette magát, s 
mint a mellékelt képeken is látható, nagyon jól 
éreztük magunkat. Tihanyban az apátsággal, a 
Pisky sétánnyal, a Visszhang-dombbal, a Kálvá-
riával és a Levendula Házzal, míg Balatonfüreden 
a Városi Múzeummal, a Jókai Mór Emlékházzal 
és a Tagore sétány látnivalóival ismerkedtek az 
iskolák csapatai.  

Élményeinkről és a megszerzett ismeretekről 
Pádár Ákos kiváló felkészültségével, a „Bozzays 
csapat” a Nemzeti Összetartozás Napján (2016. 
június 6.) tájékoztatta az iskola tanulóinak 
összességét! 
 

Tanévzáró 
 
A ballagással egybekötött tanévzáró ünnep-
ségünk csúcspontja minden évben a legjobb 
tanulmányi teljesítményt elérő tanulóink elis-
merése, könyvjutalomban részesítése. Kitűnő 
(K) és jeles (J) tanulmányi eredményéért az 
alábbi tanulók léphettek színpadra és érdemelték 
ki a tapsot! 1. osztály: Molnár Boglárka (K), 
Filep Lili (K), Keller Bence (J), Györkös Áron 
(J), 2. osztály: Simon Júlia (K), Csonka Ajsa 
(K), Borbély Eszter (K), Barátossy Szabolcs(J), 
Lengyel Jázmin (J), 3. osztály: Gondos Luca 
(K), Sibak Dorottya Lilla (K), Molnár Márton 
(J), 4. osztály: Sibak Viviven Szamóca (K), 
Simon Zsófia (K), Barátossy Botond (J), Gaál 
Zsuzsanna (J), 5. osztály: Borbély Balázs (J), 
Pádár Ákos (J), Tóth Dalma (J), 6. osztály: 
Steierlein Luca (J), Cseh András (J), 7. osztály: 
Pál Kata (J), 8. osztály: Mikolacsek Réka (J) 
Stróbl Eszter (J), Csizmadia Tibor (J). 

Az elmúlt nyolc évben tanúsított kimagasló 
német nyelvi tanulmányi és versenyeredményei 
miatt oklevélben részesült Csizmadia Tibor és 
Mikolacsek Réka. Az év németese díjat az alsó 
tagozatosok közül Gondos Luca, míg a felsőből 
Stróbl Eszter nyerte el. 
 
 

Nyolc év sokoldalúan kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért iskolánk Bozzay-díját vehette 
át:  

Stróbl Eszter, 
Mikolacsek Réka, 
Csizmadia Tibor 
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Ballagási beszéd 
 

Kedves osztályom! 
 

Sok szép emléket pörgettem végig gondolatban az 
elsős bemutatkozó műsorotoktól a farsangi vidám 
szerepléseitekig, az osztálykirándulásoktól az 
egyszerű hétköznapokig, amikor…. hirtelen 
fülembe csengtek az 5.-es sugárzó szemű, mindig 
csacsogó Mimi szavai: „Csókolom, osztályfőnök 
néni!” A farsangi nyitótáncon pedig már igazi, 
gyönyörű hölgyként jelent meg...  

Itt áll előttem az okos és vicces Réka, a nyel-
vésztehetség, aki büszkén és boldogan mutatta be 
tyúkjait, amikor ellátogattunk hozzájuk 6.-ban.  

Viktor, a határozott és őszinte, aki családjával 
együtt oly szívesen fogadott, mutatta be 
háziállataikat és kísért el bennünket a csodálatos 
Fekete- hegyre.  

Flóri, akit mindenki szeret vidámságáért, aki-
nek családja szintén meghívta az osztályt tavaly 
Kővágóörsre és csodás napot töltöttünk el náluk!  

Eszter, a művész, énekel, gyönyörűen rajzol, 
verset és regényt ír, aki csendes bölcsességével és 
humorával szólt hozzá mindig az eseményekhez.  

A tiszta szívű, békés Laura, aki szeret fotózni 
és egy pár nap alatt úgy beilleszkedett az osztály-
ba, mintha mindig is ide járt volna. 

A sportos és kedves Kitti, aki szívesen szere-
pel, 6.-ban mesepályázaton vett részt és bejutott az 
Arany János magyarverseny 2. fordulójába.  

Az üde Zsófi, aki vidámságával, cserfessé-
gével, jószívűségével, kedvességével szebbé tette 
a hétköznapokat.  

Balázs, az érett gondolkodású, aki csendes 
komolyságával, határozottságával lett oszlopos 
tagja a csapatnak.  

Csizi, a különleges, aki érzékenységével, mű-
veltségével, tudásával, különcségével tűnt ki társai 
közül.  

Kriszti, az életrevaló, aki erős egyéniségével 
sokszor fogta össze a csapatot, aki képes volt 
lelkesíteni, erőket mozgósítani. 

Mindannyian beloptátok magatokat a 
szívembe. Ismerlek kicsi korotoktól fogva, láttalak 
titeket kis elsősként, majd alsósként Györgyi néni 
védő-szárnyai alatt cseperedni.  

Ott voltam veletek 5. osztályban a balatonakali 
biciklis kiránduláson, és igen, nem hagytatok 
aludni és másnap milyen fáradtak voltunk! 

És azon a kiránduláson végig esett az eső és a 
túra helyett sártúra lett a kincskeresésből! 

Emlékszem, mikor lementünk a Balatonra 
fürödni, bementetek a vízbe, és egyszerűen nem 
jöttetek ki! Önfeledten, boldogan játszottatok, 
órákon át a vízben! …..És ez minden évben így 
történt… 

Emlékszem a lelkes farsangi készülődésekre, a 
táncok gyakorlására, vagy a nyitótáncra való 
felkészülés szép időszakára. Minden lánynak más 
színű volt a ruhája, ettől lettetek különlegesek. 
Hiába,... színes személyiségek vagytok! 

Jó volt bemenni hozzátok tanórákra, mert sok 
kérdésetek volt! Sokat lehetett veletek beszélgetni, 
érdekelt benneteket a világ! Véleményetek volt 
mindenről! Igaz, sokszor harsányan és kérdés 
nélkül is kinyilvánítottátok azt! Ezen azért még 
dolgozni kell…. 

De életrevalók voltatok és vagytok! Kevesen 
vagytok, de talán ezért tudtatok ilyen kifejezőek 
lenni! Igazi egyéniségekké váltatok az évek alatt! 

Kívánom, hogy továbbra is kacagjatok, 
nevessetek, csillogjon a szemetek és lélekben 
maradjatok gyerekek! Ahogy Áprily Lajos írja:  

„Ámulni még, ameddig lehet, 
amíg a szíved jó ütemre dobban, 
megőrizni a táguló szemet, 
mellyel csodálkoztál gyermekkorodban.” 

Az élettől kaptok majd jót is, rosszat is. De 
tudnotok kell, a ti döntésetek, hogy milyen lesz az 
életetek. Mindig a dolgok jó oldalát nézzétek, 
hiszen minden rosszban van valami jó, ami épít 
benneteket! 

Jó úton vagytok, erős, általatok választott 
középiskolákba mentek tovább. 

Legfontosabb üzenetem a számotokra: mindig 
a jóra figyeljetek! 

Őrizzétek meg humorotokat, vidámságotokat! 
Fogadjátok meg az ősi bölcsességet: „Örülj, ha 
esik az eső, mert ha nem örülsz, akkor is esik….” 

Ahogy egy filmklasszikusban elhangzott:  
„Azt hiszem, rajtunk múlik, hogy mi a 

rendeltetésünk. Ki kell hoznunk a legjobbat abból, 
amit Istentől kaptunk.”  

Minden jót nektek! Legyen szép, boldog 
életetek! 
 

Stumpfné Vass Violetta 
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 NÉV ISKOLA TAGOZAT ISKOLA-
TÍPUS 

1. Bóday Laura 
Boglárka 

SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és 
Idegenforgalmi Szakképző Iskola, 
Veszprém 

 
cukrász 

szakközép-
iskola 

2. Csizmadia 
Tibor Lajos Keszthelyi Vajda János Gimnázium emelt szintű biológia  

osztály gimnázium 

3. Dajka Mikolt 
Lóczy Lajos Gimnázium és  
Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi  
Szakközépiskola, Balatonfüred 

5 évfolyamos; nyelvi 
előkészítő angol 
nyelvből, informatika 
specializációs osztály 

gimnázium 

4. Hoffer Viktor 
Herman Ottó Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium, Szombathely 

környezetvédelem- 
vízgazdálkodás ágazati 
oktatás 

szakgimná-
zium 

5. Keller Kitti 
Medgyaszay István Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium, Veszprém 

5 évfolyamos; nyelvi elő-
készítő angol nyelvből és 
gimnáziumi sportosztály 

gimnázium 

6. Kovács Zsófia  SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és 
Idegenforgalmi Szakképző Iskola,  
Veszprém 

cukrász 
szakközép-
iskola 

7. László Flórián Szent Benedek Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium Balatonfüredi 
Tagintézménye 

 
hegesztő szakközép-

iskola 

8. Mikolacsek 
Réka 

Lóczy Lajos Gimnázium és  
Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi  
Szakközépiskola, Balatonfüred 

 
német-magyar tanítási 
nyelvű osztály 

gimnázium 

9. Scher 
Krisztina 

Herman Ottó Környezetvédelmi és 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium, Szombathely 

erdészet és 
vadgazdálkodás ágazati 
oktatás 

szakgimná-
zium 

10 Stróbl Eszter 
Helga Lovassy László Gimnázium, Veszprém német nemzetiségi 

tagozat gimnázium 

11 Szalai Balázs Széchenyi István Baptista Gimnázium 
és Szakképző Iskola, Tapolca 

 
pincér 

szakközép-
iskola 

 
Lovas tábor Salföldön! 

 
A ballagás után egy héttel, június 25-én három 
társammal együtt lehetőséget kaptunk, hogy részt 
vegyünk egy lovas táborban Salföldön, Somogyi 
Győző festőművész portáján. A tábort a Salföldi 
Kopjások Alapítvány támogatta, témája: Tör-
ténelmi távlatok és mai kihívások-a Z generáció 
teret kap. 

A program indításaképpen elmondták nekünk 
hogyan kell a lovakkal bánni, azokat meg-
közelíteni. Majd közelről is megismerkedtünk a 
lovakkal, a csutakolás segített a barátkozásban. A 
finom ebédet egy közeli étteremben fogyasztottuk 
el, utána pedig megnéztük Győző bácsi, és más 
művészek munkáit. Ezután kopjás bemutató 
következett, ami nagyon tetszett nekünk! Utána 
pedig kivezettük a lovakat a közeli rétre, és 

mindenki a saját vezetője segítségével szőrén 
megülte a lovat. A napi foglalkozás ezzel zárult.  

A programok másnap reggel folytatódtak. A 
délelőtti lovaglás után újabb finom ebéd 
következett, majd Győző bácsi vezetésével sétát 
tettünk a faluban, megcsodálva Salföld szép, régi 
házait. A tábor zárásaként egy közös beszélgetést 
tartottunk, és átbeszéltük kinek mi volt a 
legnagyobb élménye. Aztán kicsit szomorú 
búcsúval elköszöntünk az újonnan szerzett 
barátoktól. 

 

Eszter, Luca és Gina nevében is nagyon 
köszönöm a lehetőséget, ami még közelebb hozott 
bennünket a lovakhoz és a hagyományokhoz!  
 
 

Kovács Zsófia 8. oszt. 
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Salföldi lovastábor 
 

Abban a szerencsében részesültünk, az iskolá-
ból négyen, hogy két napra lovastáborba mehet-
tünk Salföldre, Somogyi Győző bácsi birtokára. 

Győző bácsiról tudni kell, hogy sok díjjal 
kitüntetett grafikus, festőművész, alkotásai tör-
ténelmi, vallási témájúak. 

Megérkeztünk egy kedves kis parasztházhoz, 
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Steierlein Luca 6. oszt. 
 

*** 
 

 
FALUHÁZ -  
    EGYESÜLETI ÉLET 
 

Rovatvezető: Kocsis Szilvia 
 

Hírek a Faluházból 
 
Az április új műsorral indult a Faluházban. Egy 
Kávéházi-Kabaré Estre hívtuk az érdeklődőket, 
ahol a vendégek tényleg egy kávéházba csöppen-
tek, egy igazi kabaréval fűszerezve, a tehetséges 
budapesti színészek közreműködésével. Ingyen 
kávét, teát, üdítőt és bort szolgáltunk fel, a 
hangulatos gyertyafénnyel megvilágított terem-
ben. Aki ott volt reméljük jól szórakozott, és 
elégedetten távozott. 
 

Sajnos idén az idő megtréfált bennünket, és 
elmosta a Majálist. A Májusfát azért feldíszítettük 
és felállítottuk annak rendje, módja szerint, finom 
zsíros kenyér és pálinka kíséretével. Köszönjük a 
felajánlást és a részvételt! 
 

A Férfinap 2016-ban sem maradhatott el, hi-
szen már hozzá tartozik Zánka kulturális életéhez. 
A lányok-asszonyok csapata ismét kitett magáért. 
A „ZANK Galaxis” küldöttei űrhajóval érkeztek a 
Földre, és kielemezték a „Férfi Fajt”. Kivizs-
gálták, hogy vajon a földi „nőnemű egyedeknek” 
miért is van szükségük a „férfi egyedekre”, miért 
is ragaszkodnak hozzájuk ennyire? A szereplők a 
Zánkai Nevesincs Színjátszókör, a Magyar Ten-
ger Népdalkör, és a Z.A.M. Tánccsoport tagjaiból 
tevődtek össze. A férfiakat ezen a jeles napon, egy 
MARS csokoládéval ajándékoztuk meg. A műsor 
után hajnalig rophatta a táncot, aki csak bírta. 
 

Június elején az Óvoda Szülői Munkaközös-
sége, a Faluház, és a Civil Szervezetek egy közös 
Családi Gyermeknapot szerveztek. Volt itt 
mindenféle kézműves program, csillámfestés,
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rendőrségi- és tűzoltó bemutató, ugrálóvár, 
élményfőzés. Míg a gyerekek a nagyteremben 
gyermekdalokat hallgattak, a felnőtteket a Faluház 
udvarán Borda Lajos szórakoztatta, hangulatos 
zenével. Az est zárásaként kitáncoltuk a májusfát, 
Niklesz András segédletével. 
 

Közben elkezdődött a nyár, és egy igazán ide 
passzoló kiállítás nyitotta meg kapuit a Faluház 
előterében, mely ezekben a napokban zár be. „Egy 
boldog nyár…Gyermekek és kalandok a 
Balatonnál” című kiállítás, melyet dr. 
Praznovszky Mihály és Tóth Györgyi álmodott 
meg, majd kivitelezték. A megnyitón közre-
működött dr. Praznovszky Mihály, és a Bozzay 
Pál Általános Iskola tanulói. A kiállítást a 
Balatonfüredi Városi Könyvtár támogatásával 
Filepné Kovács Julianna szervezte. 
 

A nyári programok fő eleme az elmaradhatatlan 
Borhét lesz, mely tartogat néhány szép pillanatot. 
Természetesen azokról sem feledkeztünk meg, 
akik más időpontban nyaralnak, ismét lesznek 
strandpartik, szombatonként pedig Rab Márta 
vezényletével ingyenes kézműves foglalkozás 
várja majd a gyermekeket a strandon, a régi 
öltözők előtti téren. 
 

Augusztus 20-án ismét egy tartalmas Szezon-
záró Strandpartit szervezünk, különböző játékos 
verse-nyekkel, foglalkozásokkal, ugrálóvárral, 
koncerttel, majd 22 órakor Tűzijátékkal zárjuk a 
nyarat. 
 

Tartsanak velünk nyáron is! 
 

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás 
Zánka Faluház 

 

*** 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Az Okályi Iván Kertbarátkör és a Zánkai Faluház 
fotópályázatot hirdet, 

 
„ZÁNKA KÉPEKBEN” címmel. 

 

Olyan fotókat várunk, amelyek szorosan kötődnek 
a településhez, a szőlőhöz, a borhoz és a balatoni 
tájhoz, azoknak értékeit, szépségeit bemutatja. A 
pályázat nyitott, nyilvános, bárki nevezhet. 
A beküldési határidő: 2016. szeptember 30. 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
 

Pályázóként maximum 10 db digitális felvétel 
küldhető be JPG formátumban. Beküldhető soro-
zat is, melyet a zsűrinek jogában áll megbontani. 
A sorozat egy képnek számít. 

Pályázni csak regisztráció után lehet. Minden 
regisztrált pályázó kap egy sorszámot, melyet a 
beküldött képek leírásában kell feltüntetni!  
(pl.: RegSzám: 0059) Regisztrálni lehet a 
www.zanka.hu oldalon. 

A pályázó vállalja, hogy a digitális fájlokat a 
fotopalyazat@zanka.hu e-mail címre elküldi, a 
kiírt határidőig. Továbbá, a pályázó vállalja, hogy 
a beküldött képek mellé egyidejűleg csatolja a 
képek technikai adatait, a képek leírását és a 
regisztráció során kapott sorszámot. Regisztráció 
nélkül beküldött képeket nem tudunk értékelni. 

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a szervezők 
a személyes adataikat kezeljék, a képeket a saját 
kiadványaiban és internetes felületein korlátozás 
nélkül, a szerző nevének feltüntetésével bemu-
tassa. A pályázó regisztrációjával kijelenti, hogy a 
kép szerzői jogaival Ő rendelkezik, a kép nem 
sérti harmadik személy jogait. 

A digitális kép fájl mérete minimum: 1 Mbyt, 
maximum 5 Mbyt lehet, JPG formátumban. 
A képfájlok elnevezése: képcím, dátum: max. 40 
karakter 

A pályázók a kép beadásával tudomásul veszik 
a pályázati feltételeket. 

 

DÍJAZÁS 
 

A pályázat kiírói által felkért szakmai zsűri az első 
három helyezett fotót díjazza. A szakmai zsűrin 
kívül, közönségdíjakat is kiosztunk. 

 

Várjuk a pályázatokat! 
 

Okályi Iván Kertbarátkör, Zánka Faluház 
 

*** 
 

Színjátszók Zánkán 
 

A zánkai színjátszók egy amatőr csapat, mégis 
úgy készülünk minden egyes fellépésre, mint a 
profik. A közönség talán nem sejti, de minden 
előadás mögött kemény próbák vannak, sok 
esetben este 10 óráig próbáljuk újra és újra a 
szövegeket, dalokat, táncokat. 

2016-ban már túl vagyunk pár műsoron, mint 
például a Nőnap, a Férfinap, de szerepeltünk a 
Magyar Kultúra Napján, részt vettünk a Családi

Hírmondó ZÁNKAI 



22 26. évfolyam 3-4. szám 
 
rendőrségi- és tűzoltó bemutató, ugrálóvár, 
élményfőzés. Míg a gyerekek a nagyteremben 
gyermekdalokat hallgattak, a felnőtteket a Faluház 
udvarán Borda Lajos szórakoztatta, hangulatos 
zenével. Az est zárásaként kitáncoltuk a májusfát, 
Niklesz András segédletével. 
 

Közben elkezdődött a nyár, és egy igazán ide 
passzoló kiállítás nyitotta meg kapuit a Faluház 
előterében, mely ezekben a napokban zár be. „Egy 
boldog nyár…Gyermekek és kalandok a 
Balatonnál” című kiállítás, melyet dr. 
Praznovszky Mihály és Tóth Györgyi álmodott 
meg, majd kivitelezték. A megnyitón közre-
működött dr. Praznovszky Mihály, és a Bozzay 
Pál Általános Iskola tanulói. A kiállítást a 
Balatonfüredi Városi Könyvtár támogatásával 
Filepné Kovács Julianna szervezte. 
 

A nyári programok fő eleme az elmaradhatatlan 
Borhét lesz, mely tartogat néhány szép pillanatot. 
Természetesen azokról sem feledkeztünk meg, 
akik más időpontban nyaralnak, ismét lesznek 
strandpartik, szombatonként pedig Rab Márta 
vezényletével ingyenes kézműves foglalkozás 
várja majd a gyermekeket a strandon, a régi 
öltözők előtti téren. 
 

Augusztus 20-án ismét egy tartalmas Szezon-
záró Strandpartit szervezünk, különböző játékos 
verse-nyekkel, foglalkozásokkal, ugrálóvárral, 
koncerttel, majd 22 órakor Tűzijátékkal zárjuk a 
nyarat. 
 

Tartsanak velünk nyáron is! 
 

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás 
Zánka Faluház 

 

*** 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Az Okályi Iván Kertbarátkör és a Zánkai Faluház 
fotópályázatot hirdet, 

 
„ZÁNKA KÉPEKBEN” címmel. 

 

Olyan fotókat várunk, amelyek szorosan kötődnek 
a településhez, a szőlőhöz, a borhoz és a balatoni 
tájhoz, azoknak értékeit, szépségeit bemutatja. A 
pályázat nyitott, nyilvános, bárki nevezhet. 
A beküldési határidő: 2016. szeptember 30. 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
 

Pályázóként maximum 10 db digitális felvétel 
küldhető be JPG formátumban. Beküldhető soro-
zat is, melyet a zsűrinek jogában áll megbontani. 
A sorozat egy képnek számít. 

Pályázni csak regisztráció után lehet. Minden 
regisztrált pályázó kap egy sorszámot, melyet a 
beküldött képek leírásában kell feltüntetni!  
(pl.: RegSzám: 0059) Regisztrálni lehet a 
www.zanka.hu oldalon. 

A pályázó vállalja, hogy a digitális fájlokat a 
fotopalyazat@zanka.hu e-mail címre elküldi, a 
kiírt határidőig. Továbbá, a pályázó vállalja, hogy 
a beküldött képek mellé egyidejűleg csatolja a 
képek technikai adatait, a képek leírását és a 
regisztráció során kapott sorszámot. Regisztráció 
nélkül beküldött képeket nem tudunk értékelni. 

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a szervezők 
a személyes adataikat kezeljék, a képeket a saját 
kiadványaiban és internetes felületein korlátozás 
nélkül, a szerző nevének feltüntetésével bemu-
tassa. A pályázó regisztrációjával kijelenti, hogy a 
kép szerzői jogaival Ő rendelkezik, a kép nem 
sérti harmadik személy jogait. 

A digitális kép fájl mérete minimum: 1 Mbyt, 
maximum 5 Mbyt lehet, JPG formátumban. 
A képfájlok elnevezése: képcím, dátum: max. 40 
karakter 

A pályázók a kép beadásával tudomásul veszik 
a pályázati feltételeket. 

 

DÍJAZÁS 
 

A pályázat kiírói által felkért szakmai zsűri az első 
három helyezett fotót díjazza. A szakmai zsűrin 
kívül, közönségdíjakat is kiosztunk. 

 

Várjuk a pályázatokat! 
 

Okályi Iván Kertbarátkör, Zánka Faluház 
 

*** 
 

Színjátszók Zánkán 
 

A zánkai színjátszók egy amatőr csapat, mégis 
úgy készülünk minden egyes fellépésre, mint a 
profik. A közönség talán nem sejti, de minden 
előadás mögött kemény próbák vannak, sok 
esetben este 10 óráig próbáljuk újra és újra a 
szövegeket, dalokat, táncokat. 

2016-ban már túl vagyunk pár műsoron, mint 
például a Nőnap, a Férfinap, de szerepeltünk a 
Magyar Kultúra Napján, részt vettünk a Családi

Hírmondó ZÁNKAI 26. évfolyam 3-4. szám 23 
 
Gyermeknapon, és most lázasan készülünk a 
Borhétre. Ismét a Színjátszókör fogja nyitó-
táncával megnyitni a Borhetet, majd a fiúk lépnek 
színpadra a „Grease Nőnapi Pomádé Show” 
alakításukkal. A zárón pedig a Zánkai *****-ok 
között mutatkozunk be. 
 

Szóval nem unatkozunk nyáron sem, de ez nem 
baj, hiszen egy fantasztikus hangulatú társaság, 
akik ha kell próbálnak, ha kell együtt betonoz-
nak.... 
Őszi két napos kirándulásunkat a Bakonyba ter-
vezzük, csupa izgalmas és érdekes programmal, 
esti szalonnasütéssel. 
 

Tulajdonképpen nem is mondhatunk mást, mint 
hogy jó érzés egy ilyen közösségbe tartozni! 
 

Zánkai Nevesincs Színjátszókör 
 

*** 
 

A Magyar Tenger Népdalkör számára 2016. 
I. féléve nagyon eseménydús volt. 

Január hónapban a Kertbarát Kör meghívására 
a disznótoron közismert nótákat énekeltünk, a 
Magyar Kultúra Napján köszöntöttük kedvenc 
dalcsokrunkkal a 30. évfordulójukat ünneplő 
Őszirózsa Nyugdíjas Klubot. A március 15-i 
ünnepélyen 1848-as szabadságharcos dalokat 
adtunk elő. Öröm volt látni, hogy a gyerekek is 
énekeltek velünk. 

Április 1-én Baráti Népdalkör Találkozón vol-
tunk. Zalaszántón nagy vendégszeretettel fogad-
tak bennünket, bemutatták a község látványos-
ságait: Sztupát, Kotsy-Vízimalmot, angol tea-
házat. Fellépést követően, este, vacsora, sok süte-
mény, nóta, tánc vidámság. Jól szórakoztunk. 

Április 9-én Tapolcán voltunk a katonadalos 
találkozón, verbuváló katonadalokat adtunk elő. 

Április 18-án az Amatőr Művészeti Csoportok 
VI. Országos Fesztiválján vettünk részt. Az új 
bordalcsokrunkat adtuk elő nagy sikerrel. A zsűri 
értékelése szerint: Összhangban volt a látvány és 
az előadás. Műsorunk szórakoztató, kiemelten 
játékos, vidám erőteljes volt az énekhang, jó volt a 
harmonika kíséret. Nagyon örültünk az elis-
merésnek. 

Május 20-án Theodóra Étteremben DRV 
nyugdíjasokat köszöntöttük bordalcsokrunkkal. 

Május 21-én Férfinapon a színjátszók műsorá-
ban betétdalként slágereket énekeltünk. Jó szerve-
zésnek köszönhetően nagyon jól sikerült a műsor. 

Május 29-én, Hősök Napján, a temető csendjében 
I. világháborús katonadalokkal tisztelegtünk, 
emlékeztünk hősi halottainkra. 

Június 4-én családi nap alkalmából nagy 
üstben főztünk babgulyást, közösen a nyugdíjas 
klub tagjaival, a végén kitáncoltuk a májusfát. 

2016. április hónapban Kocsis Ervinné, aki 30 
évig vezette, összefogta a népdalkört, lemondott a 
klubvezetésről. Továbbra is aktívan részt vesz a 
Népdalkör munkájában tanácsadással, és a koreo-
gráfia összeállítással. Ezúton is megköszönöm a 
Népdalkör tagjai nevében a több évtizedes áldo-
zatos munkáját „Ila néninek”, aki időt fáradsá-
got nem kímélve szervezte a Népdalkör fellépé-
seit, próbáit. Megválasztottak, ideiglenesen átvet-
tem (Albert Ferencné) a klubvezetést, klubve-
zető helyettesnek Koltainé Juhász Évát választot-
tuk. Félő, hogy a vezetőségváltás nem lesz olyan 
zökkenőmentes, hisz tapasztalatunk sokkal keve-
sebb, mint elődünknek, Ila néninek.  

Elkezdtük szervezni a július 21-ére tervezett 
nép-dal estet. Zánkai Népdalkör fellépésén kívül 
vendégeink lesznek a zalaszántói és a zalaapáti 
népdalkörök, továbbá a zalaegerszegi Harangláb 
Népi Zenekar. Nagy lelkesedéssel készülünk egy 
új bordalcsokorral, tervezzük a közös együtt ének-
lést vendégeinkkel és a közönséggel. Július hónap 
végén lesz még a borhéten egy fellépésünk, ami-
kor a legnépszerűbb műsorunkat fogjuk újra, köz-
kívánatra előadni. Igyekszünk becsülettel helyt 
állni, és vidám dalainkkal szórakoztatni a közön-
séget. 

Köszönjük a népdalkör tagjainak, hogy szabad-
idejüket feláldozva, lelkesen gyakoroltak, s 
készültek minden alkalomra. Kívánjuk, hogy ez a 
lelkesedés megmaradjon. 

Köszönettel tartozunk az önkormányzatnak a 
2016. évi anyagi támogatásért, továbbá a Faluház 
vezetőinek, dolgozóinak, akik készséggel segíte-
nek bennünket próbákon és fellépéseink alkalmá-
val. Megköszönjük a közönségnek a sok biztatást 
és kedves szavakat, s a sok tapsot, amit egy-egy 
fellépés alkalmából kaptunk, és remélhetőleg a 
jövőben is számíthatunk műsoraink kedvező 
fogadtatására. 

A tervezett népdalestünkre várjuk nagy szere-
tettel a népdalt kedvelő közönségünket, ha tetsze-
nek a dalaink és ismerik a szövegét kapcsolód-
janak be a dalolásba! Mindenki kedvére mind-
annyiunk örömére. 

Albert Ferencné, 
 klubvezető
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Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
2016 évi eddigi és ezután tervezett programjai 

 

Januári hónapban a klubfoglalkozáson megtörtént az előző év értékelése Dél Jenő klubvezető és a 
vezetőségi tagok részéről. Majd előkészületeket tettünk a Klub 30. éves jubileumi ünnepségére.  

Január 23-án, a Magyar Kultúra Napja keretében ünnepeltük az Őszirózsa Nyugdíjas Klubunk 30. 
éves jubileumát. A klubot köszöntötték a civil szervezetek, meglepetés ajándékkal és szórakoztató 
műsorral kedveskedtek. A Nyugdíjas Klub vezetősége és segítői is meglepték tagjaikat fotókiállítással a 
30 év történéseiről, eseményeiről és kirándulásairól. Tagjai örömmel emlékeztek és meséltek. 

Februárban fánksütő versenyt rendeztünk nagy sikerrel, a résztvevőket jutalmaztuk. Előkészület történt 
a klub vezetőség újraválasztására, mivel több vezetőségi tag nem tudta tovább vállalni a feladatokat, és 
esedékessé is vált a választás. A választási bizottság elnöke: Víg Tiborné Erzsike volt, aki bejelentette, 
hogy a szavazó lapra 9 név került fel, melyet a tagság elfogadott.  

Márciusban megtörtént a választás, összeszámolta a bizottság a szavazatokat. Ennek eredményeként a 
következők kerültek az új vezetőségbe: Nagy Pálné klubvezető, vezetőségi tagok: Albert Ferencné, Dél 
Jenő, Paulin Györgyné, Varga Gyuláné. Összeállt az új vezetőség. Mint új klubvezető elfogadtam és 
megköszöntem a nagyfokú támogatást és a felkérést a klubtagok részéről. Ez alkalommal megköszöntem 
a régi klubvezetőnek, Dél Jenőnek az eddigi színvonalas vezetői tevékenységét, valamint Bertalan 
Árpádné Marika néninek aktív, évtizedekig tartó vezetőségi munkáját. Egyúttal jó egészséget kívánva 
mindkettőjüknek a továbbiakban. Az új vezetőségi tagokat is köszöntöttem és jó együttműködést 
kívántam a klub további színvonalas működése érdekében.  

Áprilisban a Költészet Napjának ünnepére esett az új vezetőség bemutatkozása. Albert Ferencné 
Mária szervezésével megünnepeltük és közös versmondással ringattuk el magunkat, József Attila: Altató 
című versével. 

Molnár László tagtársunk meghívott bennünket gyönyörű pincéjéhez egy vacsorára és borkóstolóra, 
melyet örömmel elfogadtunk.  
2016. 04. 18-án volt az Életet az Éveknek Országos Amatőr Fesztiválja, Balatonfüreden a Népdalkör 
szereplésével. A Nyugdíjas Klub nagy sikert aratott, a sok dicséret mellé díszoklevelet kaptunk, mint 
klubvezető vettem át a díjat.  

Május 1-jén a főzés elmaradt, a rossz idő miatt. Májusi klubfoglalkozásunkat Molnár László Családi 
Pincészeténél tartottuk, közmegelégedésre. Itt szeretném megköszönni a klub nevében Lacinak és Kedves 
Családjának a lehetőséget.  

A szokásos megyei túraversenyen nem vettünk részt, helyette a mi elgondolkodásunk mellett döntött a 
klub. A „Világ Gyaloglónap” alkalmából a Magyar Szabadidő Sport Szövetség szervezésében, a 
rendezvénysorozat célja: a gyalogló alkalom szervezésével népszerűsíteni magát a gyaloglást. A 
gyaloglás az a sportág, melyet korra, nemre való tekintet nélkül mindenki űzhet, alkalmas egyénnek és 
csoportnak, családok megmozgatására, rendszeresen űzve alkalmas eszköz lehet az egészség 
megtartására, társakkal, barátokkal, családdal közösen gyakorolva, egyúttal remek időtöltés. Úgy 
döntöttünk a hely: Szentjakabfa Kutaszó megtekintése és Óbudavár Mosókút megtekintése. Ideje: 2016. 
10.06-án 10.00-kor indulás a kijelölt helyről. Remek helyismerettel rendelkező, nem vizsgázott 
túravezetőkkel rendelkezünk. Terveink szerint a túránkat piknikkel szeretnénk egybekötni.  

Május végén sikeresen szerepelt klubunk a Richter Gedeon által szervezett egészségügyi felvilágosító 
és megőrző versenyen. A totó teszt kitöltői: Albert Ferencné, Nagy Pálné, Paulin Györgyné. A sikeres 
szereplésért járó díszoklevelet ünnepélyes keretek között vehettük át. 

Június 4-én „Családi közös főzés” alkalmával a Népdalkör, a Nyugdíjas Klub babgulyást főzött 
közösen.  

Június 9-i klubfoglalkozásunkon érdekes előadást hallgathattunk, gyógyteákról, mérges- és ehető 
gombákról Takács Feri bácsi és felesége előadásában.  

Nagy kirándulásunkat augusztus 25-re terveztük Tatára. Felkértük Németh Albertné Irmát, segítsen 
megszervezni, melyet elfogadott. A meleg-fürdőre való kirándulást októberre tervezzük. Októberben van az 
Idősek Világnapja, melyet az önkormányzat szervezésében a falu nyugdíjasait köszöntik. Szerveztem a 
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klub számára számítógép ismereti képzést, amely októberben kezdődik a helyi Bozzay Pál Általános 
Iskolában, 30 órában. Az oktatást elvállalta a számítástechnika tanár Úr, az Igazgató Úr beleegyezésével 
és támogatásával, a helyet és a gépeket biztosítják számunkra. Novemberre megemlékezünk az 
elhunytakról. December 8-án nyugdíjas klubkarácsony lesz. A jeles évfordulókat köszönteni szeretnénk 
minden évben, decemberben közös nótázással, szeretetteljes ünnepléssel.  

A klub megbeszélte és elfogadta az előzőleg részletesen ismertetett 2016. évi programját. 
Természetesen szeretnénk együttműködni és kiváló kapcsolatokat tartani a Népdalkörrel, Kertbarát 
Körrel, a Nők Klubjával, a Honismereti Körrel, Nevesincs Színjátszó Körrel, Bokafogó Tánccsoporttal, 
Magyar Tenger Gyermek Tánccsoporttal, és a többi szervezettel, intézményvezetőkkel, Polgármesterrel, 
önkormányzati képviselőkkel, megyei egyesületek vezetőivel, és a Zánka TV-vel.  

Egyéb rendezvények és feladatok: Klubvezetők értekezlete Veszprémben: 2016. február 23-án 9.00, 
2016. május 03-án 9.00, 2016. szeptember 20. 9.00, 2016. december 09. 9.00. A Klubnapok programjai 
kiegészíthetők más programokkal is. Pl.: minden foglalkozás előtt 5-10 percig tartó nyugdíjas tornát 
végzünk. A falu rendezvényein aktívan és nagy szeretettel részt vesz és részt kíván venni az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub.  

Nagy Pálné , 
klubvezető 

 
*** 

 

Életmód klub 
2016 évi  működéséről 

 
Az előző évekhez hasonlóan továbbra is fontos 
szerepe volt a klub életében a mozgásnak. 
Tornagyakorlatainkat, hogy helyesen végezzük, 
arról Rédlingné Csilla gyógytornász gondosko-
dott, amit ezúton is köszönünk neki. 

Ezenkívül különböző hasznos előadásokat hall-
gattunk, túráztunk, megosztottuk egymás közt ta-
pasztalatainkat téli betegségek természetes gyógy-
módjáról. 
- Kertbarát Körrel együtt hallgattuk meg Sári 
Ferenc és ifj. Takács András élménybeszámo-
lóját Szudán-Egyiptom utazásukról. 
- Kőszeginé Titz Mariann természetgyógyász 
akupresszúrás pontok helyes masszírozására és a 
testgyertya használatára tanított bennünket. 
- Rózsa Gabi védőnő hasznos egészségügyi taná-
csokkal látott el bennünket. 
- dr. Barátossy György egészséges és egészség-
telen élelmiszerekről szóló előadását szintén a 
kertbarátokkal együtt hallgattuk meg. 
- Korgáné Jánosik Zsuzsa biokonyhász, bioprak-
tikákkal a konyhában és a háztartásban címmel 
tartott előadást. 
- Szajkiné Klári vezetésével zajlanak a túráink, az 
aszófői téltemető csodálatos tavaszi pompáját 
néztük meg, egy következő alkalommal a tihanyi 
aranyházhoz túráztunk. 
- Nagy létszámmal segítettük a Gyógynövény-

völgyben a kicsi növények cserépbe ültetését. 
- Autóbuszos kirándulásunk útvonala: Sopron- 
Kismarton-Ruszt. Mint mindig most is sok szépet 
láttunk és jól éreztük magunkat, 
- A majálisi rossz időjárás miatt júniusban a csalá-
di és gyermeknapon főztünk a Nő Klubbal együtt. 
Nyáron szünetet tartunk, ősszel folytatjuk foglal-
kozásainkat. 

Klubunk nyitott, bármikor lehet csatlakozni 
hozzánk. 

Takács Andrásné, 
klubvezető 

 
*** 

 

A Zánkai Tömegsport Klub 
működése 2016 évben. 

 
2016. évet a klub a foci csapat balatonfüredi 
kispályás bajnokságával kezdte. Hetente fociztak 
Balatonfüreden és kategóriájukban a II. helyezést 
szerezték meg. Folytatódott a megyei labdarugó 
bajnokság is. Az őszi gyengébb teljesítés után a 
csapat a tavaszi idényben szépen teljesített, 12 
pontot szerzet az őszi 1 ponttal szemben. 

2016/2017 évben a megye III. osztályban indul 
a csapat. Továbbá a Magyar Kupában is kötelező 
indulni. Első mérkőzés a Magyar Kupában 
augusztus 6-án lesz. A Tömegsport Klub vezetése 
nagyon szeretné, ha minél több zánkai labdarugó 
focizna a csapatban amatőr szinten. Sok fiatal
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játékos más környező csapatban igazolt, igaz, 
talán magasabb osztályban. Viszont itthon saját 
falujának segítene jobb eredményt kiharcolni, 
esetleg a magasabb osztályba való kerülést. Itthon 
több játék lehetőség várna rájuk egy-egy meccs 
alkalmából. Jobban megmutathatnák tehetségüket, 
és nagyobb meccs biztonságot szerezhetnének. 
Várjuk a jelentkezéseket Borda Tibornál /06/20-
376-3436 /és Török Gyulánál /06/30-771-2719/. 
Sokan járnak a férfiak közül nap mint nap a 
sportcsarnokba focizni, lazítani, gondolják át hogy 
esetleg igazolt játékosként is menne-e még.’!!  

A csapat mindent megtesz annak érdekében, 
hogy jól szerepeljen, viszont azt kérjük a 
zánkaiaktól hogy támogassák a csapatot azzal, 
hogy szurkolnak, még akkor is, ha nem áll 
győzelemre a csapat. Értékeljük azt is, hogy 
hétről-hétre felállnak és küzdenek, játszanak, 
hajtanak, a játékért, a labdarúgás öröméért. Ha 
nem megy úgy ne szidjuk őket, inkább biztassuk, 
szurkoljunk nekik. 
Szeretném kérni, hogy figyeljük a pályát, az idén 
többször eltörték a szöglet zászló fáit, eldobálták a 
zászlókat. A pótlás pénzbe kerül. Vigyázzunk a 
megszerzett javainkra! 

2016 évben a nőknek is próbáltunk mozgási 
lehetőséget biztosítani, sajnos nem olyan nagy 
sikerrel, mert nem sokan jelentek meg egy-egy 
alkalommal, a kis csapat annak ellenére nagyon 
lelkesen edzett, a labdajátékok minden formáját 
gyakorolva. Szeptembertől újból várjuk a 
lányokat, asszonyokat, minden szerdán 17 órától 
18.30 - ig. Remélem addigra többen gondolják át, 
hogy sokkal könnyebb együtt a mozgás és 
minekünk nőknek is jár ennyi szabadidő egy-egy 
héten. Pró-bálunk összehozni egy kézilabda 
csapatot és egy foci csapatot nőkből. Nem 
versenyszerűen egyen-lőre, de hosszabb távon az 
sem kizárt. Túrázásról sem mondtunk le, júliusba 
indítjuk első túránkat, ismerd meg Zánka 
nevezetességeit címmel.  

 

Török Gyuláné, 
klubvezető 

 

*** 
 

Nőklub 
 
Ha beütjük a Googlba, „Major Laura” máris 
jönnek az infók. ”Nemezek, sálak, stólák”, 
„Egyedi iparművészeti alkotások”, „Major Laura 
nemezművész”, stb. A Major házaspárral egy 

nyári rendezvény alkalmával ismerkedtem meg. 
Néhány honismereti kiránduláson is találkozhat-
tunk velük. A régebben tervezett klublátogatásra 
pedig idén, egy szép májusi délutánon került sor. 
Laura tartott egy kis elméleti előadást, amire mi 
nehezen tudtunk odafigyelni, mert folyton a finom 
kelméket, fonalakat simogattuk. Levettük a fogas-
ról a kiállított tárgyakat, felpróbáltuk, divatbemu-
tatót rögtönöztünk egymásnak. Volt ott sok min-
den, ami csak egy nőt érdekelhet: sálak, kalapok, 
stólák, szép ruhák, mellények....Finom házi 
almáspite, borocska tette még emlékezetesebbé a 
látogatást. Köszönet a háziaknak az élményért!   

Utolsó klubfoglalkozásunk így igen kellemesre 
sikeredett. - Folyt. köv. ősszel.  
 

Marosszékyné Csósza Mária,  
klubvezető 

 
*** 

 
Honismereti történetek 

 
Örömtelien mozgalmasra sikeredett a 

Honismereti Kör első féléves programja. Poór 
Ferencnek köszönhetően a Geiszler család 
históriájának megismerésével befejeztük Zánka 
17. századi újratelepítésében és az élet 
megindításában jelentős szerepet játszó családok 
történetével foglalkozó sorozatunkat. Ehhez a 
témához kapcsolódott Kruczler Ágnes hiánypótló 
előadása Zánka és a Nivegy-völgy falvai német 
ajkú lakosainak történetéről. Folytattuk eredmé-
nyes együttműködésünket a községi könyvtárral. 
Kerkápoly Piroska könyvbemutatójának és a 
balatonfüredi Városi Múzeum nyári örömökről 
szóló kiállításának megszervezésében vettünk 
részt. Márciustól kezdve elhagytuk a Faluház 
pinceklubját, és külső programokat bonyolí-
tottunk. Ezek közül az első volt Kovácsné Farkas 
Judit kiállítása a Henn-házban  Dédanyáink 
féltve őrzött titkai: fehérneműk és egyéb textíliák 
a múltból címmel.A kiállításra a Nők Klubjával 
karöltve mozgósítottunk. 

„Kötelező”, de örömmel vállalt feladatunk 
minden évben március 15-e hőseiről és a 20. 
század két nagy világégésének hőseiről és ál-
dozatairól szóló megemlékezés. A Hősök Napja 
szónokának ez évben Varga Zoltán alpolgár-
mestert kértük fel, aki zánkai leventék sorsának 
felelevenítésével személyessé tudta tenni a 2. 
világháborúban történteket. 
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játékos más környező csapatban igazolt, igaz, 
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esetleg a magasabb osztályba való kerülést. Itthon 
több játék lehetőség várna rájuk egy-egy meccs 
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Várjuk a jelentkezéseket Borda Tibornál /06/20-
376-3436 /és Török Gyulánál /06/30-771-2719/. 
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Török Gyuláné, 
klubvezető 

 

*** 
 

Nőklub 
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klubvezető 

 
*** 

 
Honismereti történetek 
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világháborúban történteket. 

Hírmondó ZÁNKAI 26. évfolyam 3-4. szám 27 
 

Immár hagyomány, hogy a tavaszi két utolsó 
foglalkozással kitekintünk tágabb környezetünk 
irányába. Májusban Vöröstó és Barnag műemlék 
kálváriáit látogattuk meg, az utóbbi helyen Kulin 
György polgármester vezetésével. Kellemes meg-
lepetéssel szembesültünk az örömteli ténnyel, 
hogy a barnagi kálváriát Somogyi Győző res-
taurálta a közelmúltban, különleges és sajnos alig 
ismert értéket létrehozva. 

Minden résztvevő számára kellemes kikap-
csolódást, élményeket és emlékezetes ismereteket 
is hozott a Nők Klubjával együtt szervezett autó-
buszos kirándulás. Egy bakonyjákói turisztikai 
vállalkozás vendégeként motoros kisvonattal 
jártuk a Bakony erdeit, bebocsátást nyertünk az 
egykori Iharkút helyén nyitott bauxitbánya 
holdbéli tájaira, avatott idegenvezetőnk megmu-
tatta a ma már tudományos világszenzációnak 
számító dinoszaurusz-kutatások helyszínét. 
Rövid németbányai kitérő után Farkasgyepűn 
elfogyasztottuk kiváló vadételekből álló ebédün-
ket. Kirándulásunkat Kolontáron és Devecserben 
a vörös-iszap katasztrófa áldozatainak 
emlékhelyén, illetve az örök újrakezdést jel-
képező, a károsultak számára épített lakótelepen 
fejeztük be. 

György Péter, 
klubvezető 

 

Községi könyvtár 
 
Május 19-én Kerkapoly Piroska néni Szentantalfa 
Posta története című könyvének bemutatóját 
tartottuk a könyvtárban. Az érdeklődők figyelem-
mel hallgatták a Piroska néni beszámolóját a 
nivegy-völgyi posta történetéről, valamint család-
történeti kutatásairól. Előadása végén szívesen 
megmutatta kitüntetését, a Magyar Érdemrend 
Lovag-keresztjét. 
 

2016. június 9-én 17 órai kezdettel tartottuk 
„Egy boldog nyár… ” – Gyermekek és kalandok 
a Balatonnál című kiállítás megnyitóját a 
Faluházban. 
Alsós gyerekek vidám műsora után Dr. 
Praznovszky Mihály irodalomtörténész nyitotta 
meg a kiállítást. Élvezetes előadásában felhívta a 
figyelmet arra, hogy gyerekirodalmunkban milyen 
sokszor jelenik meg a Balaton, a balatoni nyár, 
melynek emléke mindenkiben örökre megmarad. 
A megnyitó után mindenki szívesen nézelődött, 
gyerekek a puzzle-t rakosgatták, a felnőttek közül 
néhányan pedig a keresztrejtvényt próbálták meg-
fejteni. 

A Községi Könyvtár július 2-től 9-ig és 
augusztus 9-től 18-ig szabadság miatt zárva tart. 

 
Filepné Kovács Julianna 

*** 
 
 

   Helytörténet- 
                honismeret 

 
 
 

Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet 
 

 
Egy zánkai házassági szerződés a boldog békeidőkből 

 
A Honismereti kör ebben az évben Zánka 18. századi újratelepítése óta a községben élő családok 

történetével foglalkozott. Az egyik összejövetelre Geiszler Lászlóné Ágnes egy 1913-ból való, 
kifogástalan állapotban fennmaradt házassági szerződést hozott okulásunkra néhai Geiszler Rózsa 
hagyatékából.  

Taródyné dr Okály Erzsébet a Zánkai Hírmondó 2004.évi márciusi számában (14.évf. 1. sz.) már 
foglalkozott egyszer a témával  A móring levél címmel, azonban talán nem lesz minden tanulság nélküli 
visszatérni a magyar szóval hitbérnek, hitlevélnek nevezett ősi jogi megállapodásra. 

Elöljáróban annyit érdemes tudni, hogy az összeg, amiről a szerződés szól akkor esedékes, ha a 
házasság az egyik fél halálával gyermekáldás nélkül ér véget. Lényegében az életben maradt házastárs 
„kárpótlását”biztosította. 
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HITELES KIADVÁNY 
 

KÖZJEGYZŐI OKIRAT 
 

Előttem, Kenessey Móricz veszprémi királyi közjegyző előtt a mai alúlirott helyen és napon 
megjelentek: Balázs János és neje Kiss Julianna s ezeknek nagykorú fia Balázs Gyula lovasi továbbá 
Geiszler József és neje Hetleriger Júlianna s ezeknek húszonegyedik életévében levő kiskorú hajadon 
leánya Geiszler Rózsa zánkai lakos földmivesek, kiknek személyazonosságát az általam személyesen 
ismert Kiss Gyula akali és Varga Zsigmond lovasi lakos földmivesek igazolták s miután ügyfeleknek 
rendelkezési képességéről meggyőződtem, előttem s a már nevezett személyazonossági, mint egyúttal 
ügyleti tanúk előtt tett szóbeli kijelentések alapjára, a következő okiratnak felvétele iránt kerestek 
meg: 

 
HÁZASSÁGI SZERZŐDÉS 

 
1. Balázs Gyula és Geiszler Rózsa, utóbbi szülőinek beleegyezése mellett házassági frigyre fognak 

egymással lépni. 
2. Balázs Gyula 4000 azaz Négyezer koronát kötelez menyasszonya részére hitbér képen azon nem 

remélt, bár feltett esetre, ha ezen házasságból gyermekek nem születnének, vagy életben nem 
maradnának, s menyasszonya őt túlélve özvegységre jutva, míg másrészről Geiszler Rózsa 
menyasszony a fentebbi ajánlatnak viszonyzásáúl 1000 azaz egyezer koronát kötelez vőlegénye 
részére viszonthitbérkép az esetre, ha ő, a menyasszony halna el elöbb magtalanúl, egyszersmind 
megállapittatik, hogy hitbér vagy viszonthitbér a jelzett eshetőségek egyikének, vagy másikának 
bekövetkezésétől számitott egy év leteltével egyik felerészben, a második év leteltével pedig másik 
felerészben túlélő házastárs részére kifizetendő lesz, oly megszoritással még is, hogy ha házasulandó 
feleknek bár melyike szülőit megelőzőleg halna el, úgy a fent körülirt egy, illetve két évi határidő a 
túlélő szülők mindkettejének elhalálozásától számitassék, megállapittatik továbbá, hogy a túlélő 
nőnek jogában állaszd(?) Balázs Gyula összes javainak haszonélvezetében, esetleg a túlélő szülőkkel 
együtt közös háztartásban megmaradni mindaddig, míg ujból férjhez nem megy vagy hitbérére nézve 
teljes kielégitést nem nyer. 

3. A menyasszonynak hozományát képező kiházasitási tárgyak leszármazók nélkül korábban 
bekövetkezhető elhalálozása esetére kizárólag Balázs Gyulára szállnak örökségképen, anélkül 
azomban, hogy azoknak értéke az 1000 ezer korona viszonthitbérbe beszámitható lenne. 

4. A szerzemény házasulandó feleket külön-külön felerészben fogja megilletni s leszármazók nem 
létében a túlélő házastárs örökli az egész szerzeményi vagyont, ki afölött éltében úgy, mint halála 
esetére szabadon rendelkezhetik. 

5. Balázs János és Kiss Julianna mint a vőlegénynek szülei megengedik, hogy fiuk az ő házukhoz 
nősülhessen, s velük közös háztartásban élhessen, egyszersmind ezen jogba beleértve különösen az 
ősi házban való lakhatás jogát is, a túlélő nő részére is biztositják mindaddig, míg békében együtt 
maradhatnak, a fiuk által kötelezett hitbérre nézve pedig a 2. pontban foglalt megszoritással 
kezeskednek az esetre ha fiuk az örökség megnyiltát megelőzően halna el. 

6. Geiszler József és Hetlinger Julianna, mint a kiskorú menyasszonynak szülei acélbavett 
házassághoz beleegyezésükkel járulnak s a szerződés feltételeit elfogadva, a leányuk által kötelezett 
viszonthitbérre nézve, ugyancsak a 2. pontban foglalt megszoritással egyetemben kezeskednek. 

7. A túlélő házastárs részére jelen szerződéssel biztositott jogok az esetre is érvényesithetők, ha a 
születendő gyermek utóbb halna el végrendelet és leszármazók nélkül, vagy is a magtalanság esete 
később következnék be, mikor is ezen szerződés szempontjából úgy veendő, mintha gyermek nem is 
született volna. 

8. Per esetére alávetik magukat szerződő felek a követelő fél által szabadon választandó sommás
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bíróságnak s az 1874. évi XXXV. törvénycikk 111. szakaszán alapuló végrehajtási eljárásnak. 
Miről ezen közjegyzői okiratot az 1874. évi XXXV. törvénycikk 82. szakaszában foglalt 
rendelkezések figyelembentartásával felvettem, megkereső felek s az ügymenet egész folyama alatt 
együttesen jelenvolttanúk előtt felolvastattam s minekutána az ügyfelek az okiratot mindenben az 
akaratukkal megegyezően felvettnek jelentették ki, ezekkel s tanúkkal együtt sajátkezüleg aláiratam. 
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Móricz királyi közjegyző Veszprém, olvashatatlan aláírás, alatta kir. közjegyző jelölt mint Kenessey 
Móricz veszprémi kir. közjegyzőnek a szombathelyi közjegyzői kamara 70/1905 számu 
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György Péter 

*** 
 

 
Harangszó 

 
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 
 
Egyházi hírek 
Itt a nyár, ismét megtelnek templomaink a régi 
és új nyaralóvendégekkel, akiket szeretettel 
köszöntünk!  
Zánka istentiszteleti rendje vasár – és 
ünnepnapokon 
Evangélikus  ½ 9-kor, 
katolikus  10- kor, 
református  11- kor. 

A már hagyományossá váló komolyzenei 
hangverseny a szentantalfai evangélikus temp-
lomban idén is megrendezésre kerül: július 9-én 
este fél hétkor Németh Sándor és Gerencsér 

Zoltán orgona ill. hegedűjátékában gyönyör-
ködhetünk.  
Június 5-én részesítette a bérmálás szentségé-
ben fiataljainkat Márfi Gyula veszprémi érsek 
úr. 1986. augusztus 10-én volt a zánkai Jó 
Pásztor katolikus templom szentelése. A 30 
éves évforduló méltó megünneplését tervezi az 
egyházközség.  

A református egyház idén is megszervezi a 
nyári táborokat: június 20 – 24 között ovis hit-
tanos tábor, 25 gyermekkel és 4 ifis segítővel. 
Júliusban a kerületi nagytáborban előrelátható-
lag 8 általános iskolással és 3 középiskolással 
vesznek részt. Augusztus 29 - 31 között tanév-
nyitó napközis tábor, ahová több mint 20 iskolás 
gyermeket várnak. Szeptember 4-én 11 órakor 
tanévnyitó istentisztelet.  
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30 26. évfolyam 3-4. szám 
 
Gólyahír  
Szeretettel köszöntjük Bánó-Weisz Szilvia és 
Bánó Gyula Péter 3. gyermekét, Barnabás Gyu-
lát, aki Veszprémben született 2016. május 2-án.  
Anyakönyvi hírek  
Szabó Dénesné, sokunk szeretett postása éppen 

a 89. születésnapján aludta át magát az örök 
hazába. Előtte való nap még élvezhette családja 
körében a megható ünnepséget. Etus néni 
szakmáját is szerette, de főleg családjának élt. 
Három gyermeke, 5 unokája és 5 dédunokája 
emlékében pedig örökre megmarad.  

 
*** 

Evangélikus kirándulás 
 

A Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánka Társult Evangélikus Egyházközösség minden 
évben kirándulást szervez. Az idei évben az úti cél Észak- és Dél-Komárom volt. 2016. június 25-én 
a Múzeumok Éjszakájának napján keltünk útra. A kellemes utazást és rövid pihenőt követően fél 
tízkor megérkeztünk a komárnoi öregvárhoz, ahol már várt ránk az idegenvezető. Az öregvár csak 
idegvezetéssel látogatható még az egyéni vendégeknek is. Miután kinyitotta Angéla (idegenvezetőnk) 
a kaput, beléptünk az erődbe. Az Öregvár a Duna és a Vág folyó találkozásánál épült fel, amit 
valószínűleg a rómaiak építettek, mely a törökök kezére sosem került. Az Öregvár nyugati 
bővítményét, elővédművét alkotta az 1664 után létesített Újvár, a császári csapatok jelentős 
támaszpontja, Bécs előretolt bástyája.  

Az 1848-49-es szabadságharc kiemelkedő eseménye volt az Óvár és Újvár hősies védelme és a 
három komáromi csata. Ezt követően a Duna két partján a Habsburg birodalom legerősebb katonai 
erődrendszere épült ki, amely 200 000 fős hadsereg befogadására is alkalmas volt. A balparti 
várakkal szemben, Szőny mellett (ma Komárom, Magyarország) felépült a Csillagerőd, a Monostori 
erőd és az Igmándi erőd.  

Az így kialakult hatalmas erődrendszer a 20. századra azonban elvesztette stratégiai jelentőségét. 
1945-1991 között a magyarországi oldalon a monostori erőd szovjet fegyverraktárként, a szlovákiai 
oldal várai pedig szovjet laktanyaként szolgáltak. A rendszerváltás óta a magyar oldalon múzeum 
nyílt az erődrendszer részeiben. Ahogy az öregvárban jártuk végig a termeket és folyosókat, elénk 
tárultak a történelem egy-egy eseményei, érdekes, hogy mindét oldalon a falak helyenként pirosak 
voltak. A szovjetek idejében marhavérrel kevert porral festették be őket. Az észak-komáromi erődben 
végigmehettünk egy sötét labirintuson, amely igazi élmény volt, bár a sötét falak és szobrok között 
időnként előkerültek a mobiltelefonok, és kicsit odavilágítottuk a lábunk elé. A sötét kazamata 
bejáratánál egy szobor áll, amit nemrég találtak meg és azt jelképezi, hogy az erőd bevehetetlen. Az 
erőd többi részében is voltak olyan helyek, ahol csak világítással tudtunk végighaladni. A déli rövid 
szlovákiai pihenő után délután bevettük a Monostori Erődöt. A másfél órás erődtúra során 
idegenvezetőnk a déli erőd bemutatása mellett rendkívül sok legendát és történetet osztott meg 
velünk. Az erődtúránk a felújított Duna Bástyában ért véget, ahol egy rövid filmet is megnézhettünk 
az erőd történetéről és fejlődéséről, a nagy meleg után jó is volt egy kicsit leülni. A túra után akinek 
volt kedve, elment sétahajózni a Dunán. Mivel a Múzeumok Éjszakáján látogattuk meg az erődöt, 
olyan szerencsénk volt, hogy az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület az esti program keretében tüzérségi bemutatót tartott, és amikor mi odaértünk, 
akkor gyakoroltak. Mikor beléptünk a kapun, egy ágyúlövés köszöntött minket.  

Napunk a hőség ellenére nagyon kellemesen telt, köszönjük az ötletet és a szervezést Németh 
Szabolcs lelkészünknek. 
 

Bácsi Krisztina 
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