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Önkormányzati hírek 

 
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2017. március 14. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a 
2017. évi költségvetéséről előterjesztett rendelet-
tervezetet.  
A költségvetésben a következő fejlesztések szere-
pelnek terv szinten.: 

- Egy esetleges telekvásárlás vagy a Telekom 
épületének megvásárlása 

- A Településszerkezeti Terv és Építési 
Szabályzat, erre kötelezettség vállalása van 
az önkormányzatnak 

- Csapadékvíz elvezetés, erre is kötelezettség 
vállalása van az önkormányzatnak 

- Rákóczi utcai járda tervezési díja 
- 71-es út alatti járda tervezési díja 
- Orvosi rendelő parkolójának tervezési díja 
- Kisebb utcák útburkolatának felújítása 
- Iskola utca fejújítása, műszaki ellenőri 

tevékenység kifizetése 
- Közlekedési táblák cseréje, pótlása 
- Zánkai kishajó kikötő tervezési díja 
- Informatikai eszköz beszerzése (Falu-

gondnoknak számítógép) 
- Strandra eszközbeszerzés 
- Strandi beléptető rendszerhez számítógép 
- Strandi animációs tér kialakításához terve-

zés díja 
- Strandi gyermek-animációs tér kialakítása 
- Könyvtár eszközbeszerzés 
- Faluház melletti kisraktár felújítása 
- Óvodai vizesblokk felújítása 
- Digitális térkép 
- ASP rendszer (ez pályázati forrásból valósul 

meg) 
- Védőnői eszközbeszerzés 

 

- Határoztak arról, hogy a Balatoni strandok 
fejlesztési pályázatán elnyerhető támogatás fel-
használásával kívánják megvalósítani a strandi 
gyermek-animációs és foglalkoztató közösségi tér 
fejlesztést. 
 

- Pályázatot kívánnak benyújtani önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatásra, 
azon belül óvodafejlesztésre. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2017. április 10. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A testület a civil szervezetek támogatásáról az 
alábbi határozatot hozta: 

I. Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a községben működő társadalmi 
szervezetek 2016. évi tevékenységéről és a 
részükre biztosított támogatás felhasználásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 

A társadalmi szervezetek 2017. évi támogatása 
tárgyában a következő döntést hozza: 

1. A Közösségi és Tömegsport Klub részére 
összesen 600.000.-Ft (500eFt fut-
ball+100eFt sakk-csapat) támogatást biztosít 
a 2017. évi költségvetésből. 

2. A Zánka Közrendjéért Polgárőr Szer-
vezetnek 200.000.-Ft támogatást biztosít a 
2017. évi költségvetésből. 

II. Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a községben működő, nem bejegyzett 
civil szervezetek 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

A 2017. évi költségvetésben a Faluház 
közművelődési tevékenysége keretében jóvá-
hagyott előirányzat terhére, kérelem alapján a 
következő döntést hozza: 

1. Az Életmód Klubnak (200.000,-Ft); 
2. a Honismereti Körnek (120.000,-Ft); 
3. az Okályi Iván Kertbarát Körnek   

(250.000,-Ft); 
4. az Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak   

(450.000,-Ft); 
5. a Magyar Tenger Népdalkörnek    

(400.000,-Ft);  
6. a Magyar Tenger Néptánc Együttesnek 

(200.000.-Ft),  
7. a Nők Klubjának (120.000.-Ft); 
8. az óvodai Szülői Munkaközösségnek 

(80.000,- Ft); 
9. az iskolai Szülői Munkaközösségnek 

(180.000,-Ft), valamint a 
10. a Nevesincs Színjátszó Körnek    

(288.000.-Ft) költségvetési keretet biztosít a 
szervezet kulturális és közösségi közműve-
lődési tevékenységéhez. 
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Zánka Község Önkormányzatának 
2017. május 29. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzata megtárgyalta és 
elfogadta a 2016. évi költségvetés végrehajtásá-
ról, a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet. 

- A képviselők közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázat benyújtásáról döntöttek a Faluházba 
székek, berendezések beszerzése. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2017. június 26. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A képviselőtestület módosította a községi strand 
rendjéről és belépő díjairól szóló önkormányzati 
rendeletet. 

- Elfogadták Dr Oláh Kálmán háziorvosnak a 
háziorvosi ellátás személyi és tárgyi feltételeiről 
szóló tájékoztatóját, valamint Rózsa Gabriella 
védőnő beszámolóját. 
 

ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelete  
a községi strand rendjéről és belépődíjairól 
szóló szóló 7/2017. (V. 22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § (1) A községi strand rendjéről és belépő 
díjairól szóló 7/2017. (V. 22.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: alaprendelet 13. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„13. § (1) A strand területére nyitvatartási időben 

belépőjegy, bérlet váltásával, igazolvány 
felmutatásával lehet belépni. 
(2) A strand pénztáránál a napijegyen túl heti 
bérlet, havi bérlet, szezonbérlet, valamint 
kabinjegy váltható (napi, heti, havi, szezon 

jegy) váltható. Napijegyet gyermek, ifjúsági és 
nyugdíjas, felnőtt és kedvezményes, valamint 
kedvezményes családi jegy formájában lehet 
váltani. 
(3) A napijegy – kivéve a kedvezményes 
családi jegyet - az érvényessége napján - a 
belépéstől számított 2 óra elteltével - többszöri 
belépésre jogosít. A megváltott, de fel nem 
használt belépőjegy érvényessége nem 
hosszabbítható meg és vissza nem váltható.  
(4) A zánkai üdülőingatlannal rendelkező 
adóalany – ideértve azt a körülményt is, ha az 
üdülőépületnek több tulajdonosa és adóalanya 
van - üdülőépületenként legfeljebb 5 db 
kedvezményes áru, szezonális érvényességű, 
fényképes strandbelépő bérlet váltására 
jogosult maga, és családtagjai részére. A 
kedvezményes áru bérlet a strand pénztárában 
igényelhető. 
(5) A 70. életévét betöltött zánkai 
üdülőtulajdonos ingyenes bérletet igényelhet 
saját részre a községi strand pénztárában.  
(6) Nem jogosult a kedvezményes vagy az 
ingyenes bérlet igénybevételére, akinek a 
tárgyév június 1-jén helyi adó hátraléka van az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
55/B. § (1-2) bekezdésben foglaltak szerint 
közzétett adatok alapján. Amennyiben az 
adatok közzétételét követően az adóalany 
tartozását megfizette, és ezt a tényt a strand 
pénztárában adóigazolással igazolja, részére az 
igazolás bevonásával egyidejűleg a 
kedvezményes, vagy ingyenes strandi bérlet 
kiállítható. 
(7) Kedvezményes belépőjegy váltására jogo-
sult lakcímigazolványa felmutatása után az a 
személy, akinek a tárgyév január 1-jén állandó 
lakóhelye van Balatoncsicsó, Óbudavár, 
Szentantalfa, Szentjakabfa Tagyon, Monoszló 
településen. 
(8) Az önkormányzat a strandon kedvezményes 
családi belépőjegyet biztosít. A kedvezményes 
belépőket a zánkai és a szomszédos településen 
lévő szállásadók csomagajánlatban értékesít-
hetik. Ennek érdekében a szálláshely üzemelte-
tőjének együttműködési megállapodást kell 
kötnie az önkormányzattal. 
(9) A községi strand pénztárában csoportos 
kedvezmény igényelhető minden 10. fő után, 1 
fő kísérő díjmentes strandi belépésével. 
(10) A vállalati üdülők kedvezményes szezon-
bérletei a vállalat logojával kerülnek kiadásra. 
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(11) Mosdó, WC használata vehető igénybe a 
strandon teljes áras felnőtt napijegy váltásával, 
melyből a megvételtől számított 20 percen 
belüli pénztári visszaváltás esetén 340-Ft 
visszatérítés jár. 
(12) A megváltott belépőjegyet, bérletet a 
fürdőző köteles megőrizni, az Önkormányzat 
megbízásából arra jogosult személy részére 
ellenőrzés céljára felmutatni. 
(13) A belépőjegy, bérlet árát a rendelet 1. 
melléklete állapítja meg. 
(14) A strand területére ingyenesen léphet be: 

a) lakcímigazolvány felmutatása után 
kiállított ingyenes bérlet birtokában a 
tárgyév január 1-jén állandó lakóhelyű 
zánkai állandó lakos, a (6) bekezdésben 
foglaltak szerint,  

b) a Bozzay Pál Általános Iskola tanulója, 
dolgozója, 

c) ingyenes szezonbérlet biztosításával az 
önkormányzat és intézményeinek 
dolgozója,  

d) munkáltatói igazolvánnyal igazoltan a 
strandi alkalmazott,  

e) a strandi kereskedelmi létesítmények 
tulajdonosa és alkalmazottja, 

f) a fogyatékkal élő, 
g) a 6 éven aluli gyermek, 
h) feladatellátás céljából a köztisztasági, 

közüzemi feladatokat ellátó, javító, 
szolgáltató, hivatalos hatósági tevé-
kenységet végző, továbbá  

i) az ellenőrzésre jogosult szerv képvise-
lője ellenőrzés céljából.” 

(2) Az alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen 
rendelet 1. melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § (1) E rendelet 2017. július 1. napján lép 
hatályba.  

 
Zánka, 2017. június 26. 
 

Filep Miklós  Lukács Ágnes 
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetve:  
 
Zánka, 2017. június 28. 
 

Lukács Ágnes 
jegyző 

 

*** 
1. melléklet a 11/2017. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 

 
 A B C D E 

1. Belépő megnevezése Gyermek 
jegy 

6-tól 14 éves 
korig 

Ifjúsági jegy 
14-től 18 éves korig 
Nyugdíjas jegy 

nyugdíjas igazolvány 
felmutatásával 

Felnőtt jegy 
18 éves kor felett 

Kedvezményes jegy 
Egységesen 17,00 óra után, valamint 

Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, 
Szentjakabfa, Tagyon és Monoszló 
községek állandó lakosai részére. 

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 
 
 

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 szezonbérlet  

  14.400.-Ft  

7. Családi jegy 2 szülő 1 gyermek 
(egyszeri belépésre jogosít) 

  1.200.-Ft  

8. Családi jegy 2 szülő 2 gyermek 
(egyszeri belépésre jogosít) 

  1.400.-Ft  

9. Családi jegy 2 szülő 3 gyermek 
(egyszeri belépésre jogosít) 

  1.600.-Ft  

10. Kabin napi jegy 1.000.-Ft 

 
11. Kabin heti jegy 5.000.-Ft 

12. Kabin havi jegy 18.000.-Ft 

13. Kabin szezon jegy 30.000.-Ft 

HírmondóZÁNKAI
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14. Kedvezményes bérlet: Zánkai üdülőingatlannal rendelkező adóalany üdülőépületenként 
legfeljebb 5 db kedvezményes, szezonális érvényességű, fényképes 
strand-bérlet (kártya) váltására jogosult maga, és család-tagjai 
részére, a rendelet 13. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe 
vételével. 

 
 

5.400.-Ft 

15. Kedvezményes belépő: Lakcímigazolványa felmutatásával, akinek a tárgyév január 1-jén 
állandó lakóhelye van Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, 
Szentjakabfa, Tagyon, vagy Monoszló településeken. 

260.-Ft 

16. Csoportos kedvezmény: Csoport esetében minden 10. fő után 1 fő kísérő díjmentesen 
jogosult strandi belépésre. 

 

17. 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) 

18. Ingyenes belépés:70 év feletti zánkai üdülőtulajdonos ingyenes belépésre jogosító fényképes strandbérlet (kártya) 
váltásával léphet be, a rendelet 13. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

19. Ingyenes a belépés 
- a rendelet 13. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a 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. 

20. Értékmegőrző díja: 500,- Ft/nap 

 
Négy csillagos a zánkai strand! 

A Balaton Szövetség június 19-22. között az idén 
is sokoldalú szempontrendszer alapján szemlézte 
és értékelte a balatoni strandokat. 

Zánka községi strandja a megmérettetésen – az 
ötfokozatú skálán elismerésként – az előkelő négy 
csillagos zászlót kapta. Ha az ingyenes parkoláson 
javítani tudunk, elkészül a gyermek animációs tér, 
valamint virágosabbá varázsoljuk a strandot, 
akkor a jövőben az öt csillag is elérhetővé válik. 
Strandunk nagyon sokat fejlődött az elmúlt évek 
során és a strandolók szerint az egyik legjobb 
strand a miénk a Balatonon.   T.H.L. 
 

FELHÍVÁS ZAJKELTÉS SZABÁLYAIRA  
 

- A vendéglátó ipari létesítmények zeneszol-
gáltatásával kapcsolatos hatósági feladatokat, a 
hangosító berendezések engedélyezését is 
beleértve, a jegyző látja el.  
- Az engedély iránti kérelmet a létesítmény 
tulajdonosának, üzemeltetőjének a tevékenység 
megkezdését megelőzően kell benyújtani. A 
kérelemben meg kell jelölni az adott tevékenység 
napi kezdetének és befejezésének időpontját, 

valamint a zeneszolgáltatás módját. Engedély 
hiányában a tevékenység nem folytatható.  
- Lakásokat is magába foglaló épületben működő 
üzletben este 22 órától reggel 8 óráig terjedő 
időben hangosító berendezés nem üzemeltethető.  
- A község közigazgatási területén, vendéglátó 
üzletben zeneszolgáltatás (diszkó, hangosító 
berendezés) - az önkormányzat által szervezett 
nyári kulturális és közösségi rendezvény kivéte-
lével - naponta 24.00 óra és 8.00 óra között nem 
üzemeltethető. A strandon és a strand parkoló-
jában szervezett nyári kulturális rendezvények, 
zenés, táncos mulatság ideje alatt naponta 3,00 
órától 6,00 óráig szünetel a zeneszolgáltatás és a 
hangosító berendezés használata. 
- Utcai zenélést végezhetnek a település 
hangulatához igazodó rendezvényekhez, esemé-
nyekhez kötődő vagy spontán szerveződő zenész 
csoportok, zenészek, engedély birtokában.  
- A község területén tilos: 
a) akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy 

más technikai és egyéb eszközzel történő, a 
köznyugalmat és közcsendet, valamint 
külterületen az erdő élővilágának nyugalmát 
sértő zaj okozása, 
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b) zajt keltő munkák (kapálógép, betonkeverő, 

fűrészgép stb.) végzése este 20,00 – 7,00 óra 
között, valamint építőipari tevékenység 
kivételével zajt keltő tevékenységet vasárnap 
és ünnepnapokon 12,00 órától másnap reggel 
7 óráig. 

c) külterületen, erdőterületen szabadidős és sport 
céllal motoros közlekedési eszközök 
használata. 

- Közterületre irányuló hangszórás – hangosító 
berendezéssel – csak a jegyző engedélyével 
folytatható.  
- Az egyes zajforrásokból származó zajterhelés 
megengedett értékét a zajterhelési határérték 
határozza meg, melyeket a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. 
törvény 15. §-ának b) pontja alapján a 8/2002. 
(III.22.) KöM-EüM a zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló együttes 
rendelete alapján történik.  
- A megállapított zajterhelési irányértékeknek a 
lakó-, vagy intézmény-épület zajtól védendő 
homlokzata előtt 2 méter távolságban, illetőleg – 
indokolt esetben – az emberi tartózkodásra, pihe-
nésre, üdülésre szolgáló területeken kell teljesülnie.  
- Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés 
esetén – eredménytelen egyeztetések után az 
üzemeltető köteles saját költségére ismételt 
szakértői véleményt kérni a zajszint megálla-
pítására, a hatóság felhívását követő 15 napon 
belül. A szakértői vélemény megállapításáig az 
üzemeltetést szüneteltetni kell.  
 

Zánka Község Önkormányzata 

*** 
 

HIRDETMÉNY! 
 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 
Zánka Község településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálata kapcsán a lakosság a telepü-
lésrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 
kezdeményezéseit írásban 2017. július 31-ig 
nyújthatja be a Hivatalhoz címezve (pontos cím, 
elérhetőség megadása mellett, ügyfélfogadási 
időben személyesen, vagy postai úton). 
 

Zánka, 2017. július 10. 
Filep Miklós 
polgármester 

 

 
 

Intézményeink életéből 

 
Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

Baba Klub 
 
Áprilistól a védőnői rendelőben megújult – az 
egyébként Rózsa Gabriella védőnő által évek óta 
kiválóan működtetett – Baba Klub. 

Aki mostanság a faluban sétál, nem hiszem, 
hogy nem lepődött meg ezen a híren. Lehetetlen 
nem elmosolyodni a vidám kis porontyokon. 
Július elejéig szerda délelőtt 10 órakor 
találkoztunk Rózsa Gabi védőnő kuckó-jában egy 
kis mackó tornára, beszélgetésre, játékra Dedecs 
Detti vagy Pálffy Hanna vezetésével. Nagyon 
köszönjük védőnőnek, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta kis rendelőjét, ezen felül minden hónap 
első szerdáján aktuális témákról előadást tartott 
nekünk. 

Igyekeztünk minél változatosabbá tenni a 
foglalkozást a kicsiknek, volt labda, ejtőernyő, 
buborék és még sok más. A legtöbb dalt és 
mondókát angolul is elmondtuk és elénekeltük a 
picurok nagy örömére. Kis „büfé” asztalunk is 
mindig megtelt minden-féle finomsággal. Igazi 
tartalmas barátságok kötődtek nem csak a 
gyerekek, hanem közöttünk, szülők között is. 
Nyári szünet után szeretnénk a csoportot tovább 
vinni, minél több kisgyermekes családnak 
elérhetővé tenni (0-4 év között). A csoport 
bővülése esetén a Faluházban szeretnénk helyet 
kérni, ez ügyben beszéltünk Böhmné Kocsis 
Szilviával, aki jelezte segítő együttműködését. 

Aki szívesen csatlakozna hozzánk az ősztől, ké-
rem, jelezze nekünk. MINDENKIT szeretettel 
várunk! 

Egy anyuka aggódva jegyezte meg nekem, 
hogy tavasszal ő szívesen jönne, de még nem érzi 
magát gyakorlott anyukának, és nem biztos, hogy 
kényelmesen érezné magát a klubban. Mindenkit 
szeretnék biztosítani róla, hogy sem én, sem 
egyikünk se - és tudom, hogy kedves anyuka 
barátnőimet se bántom meg – nem vagyunk 
gyakorlott anyukák. Egy vidám csapatba hívunk 
őszintén beszélgetni, együtt lenni. 
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b) zajt keltő munkák (kapálógép, betonkeverő, 

fűrészgép stb.) végzése este 20,00 – 7,00 óra 
között, valamint építőipari tevékenység 
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- A megállapított zajterhelési irányértékeknek a 
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Ha valakinek van otthon jó minőségű, jó 
állapotban lévő, de már feleslegessé vált játéka 0-
5 éves korig, azt nagyon szívesen elfogadjuk a 
foglalkozásokra. Ezzel kapcsolatban hívjátok 
Dedecs Dettit a 06 20 554 8003 telefonszámon. 
További információt a Facebook Zánka Baba 
Klub csoportban találtok. 

Köszönet a lelkes szülőknek és gyerekeknek a 
részvételért! 
 

Ősztől újra mindenkit szeretettel várunk! 
 

Pálffy Hanna 
Dedecs Detti 

 
*** 

 
Óvoda 

 
2017. április 7-én immár hatodik alkalommal 
került megrendezésre a Veszprém megyei német 
nemzetiségi óvodák találkozója, ezúttal Városlő-
dön. A meghívásnak eleget téve kis csapatunk 
fergeteges sikert aratott. 

Május utolsó péntekén évzáró műsor keretében 
búcsúztunk el az iskolába induló nagycso-
portosainktól: Filep Sára, Inhof Sára, Lengyel 
Lilla, Rédling Boglárka, Stumpf Réka, Tesényi 
Léna, Tóth Ádám, Illés Léna, Illés András, Stöhr 
Janosh David. Ezúton is kívánunk nekik erőt, 
egészséget, kitartást és szorgalmat az iskolás 
évekhez. 

Az ezt követő két hétben kirándulásokat 
szerveztünk. A Micimackó csoport hajó-
kiránduláson vett részt, a Szivárvány csoport a 
szigligeti várat hódította meg. A jó időt 
kihasználva a strandra illetve Balatonfüredre is 
ellátogattunk. A zánkai Neked Főztem Büfében és 
füredi Üvegtigris Büfében szívélyes vendég-
látásban volt részünk, amit nagyon szépen 
köszönünk. 

A gyermeknapi rendezvényünk június 10-én 
került megrendezésre. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan sok színes programmal, ajándékokkal 
és nyereménytárgyakkal vártuk a résztvevőket. A 
délután remek hangulatban telt. 
Az óvoda összes dolgozója nevében kellemes 
nyaralást és jó pihenést kívánok minden kedves 
olvasónak! 
 

Kránicz Attiláné 
óvodavezető 

Iskola 
 

Alsós híreink 
 
„… a táblán virul egy szó, 
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!”  

(Andók Veronika) 

Biztos vagyok benne, hogy ez a csupa nagy 
betűvel leírt szó most a legkedvesebb minden 
kisdiáknak. Tanítványaink meg is érdemlik a 
pihenést, mert mindenki teljesítette az alsó 
tagozaton a követelményeket, és pirosra tapsoltuk 
a tanévzáró ünnepélyen a tenyerünket a sok-sok 
átadott jutalomkönyv kapcsán. 

Na de krónikámat nem itt, hanem az utolsó, igen 
csak dolgos 2 hónap eseményeivel kell kezdenem. 
Sok-sok tanulmányi- és sportverseny várt még ránk. 
Kis diákjaink mindenhol derekasan helyt álltak. 

A tavaszi szünet után az 1. osztályosok 
bemutatkozását nézhettük meg Sántáné Magda 
Márta és Kruczler Ágnes vezetésével, s ezt 
követően a leendő elsősök Dobosné Panni 
néninél vehettek részt egy olvasás órán. 

Április végén és májusban voltunk az 
osztálykirándulásokon. Az 1. és 2. osztály 
Balatonfüred nevezetességeivel ismerkedett meg 
Sántáné Magda Márta, Kiss P. Izabella és 
Balázsné Pintér Rita vezetésével. Az időjárás 
sajnos nem volt kegyes hozzánk, de a többször 
szakadó eső ellenére nagyon jól sikerült ez a nap, 
ami csupa érdekesség, újdonság volt a gyerekek-
nek. Vonatoztunk, kisvonatoztunk, barlangban jár-
tunk, és megnéztük a Bodorka kiállítását is. Ter-
mészetesen a vidám fagyizás sem maradhatott el! 
A 3. és 4. osztályosok a Kis-Balatonhoz mentek. 
A gyerekek számára mindig nagy izgalom ez a 
kirándulás. Az egész környék, a hangulat, a 
látvány tényleg olyan, hogy minden pillanatban 
Matula bácsit és Tutajosékat várjuk egy-egy bokor 
mögül előbújni. Nagy örömünkre a kirán-
dulásokról készült rajzokat június 6-án, az M5 
csatorna „Felsős” című műsorában bemutatták. 

A 4. osztályosokra még egy komoly feladat 
várt. Május utolsó hetében írták meg a képesség- 
és készségmérési feladatsort. (felkészítő: Dobosné 
Varró Anna) Június legelején a 2. osztályosok az 
MTA-SZTE longitudinális mérés matematikai 
tesztsorán törhették fejüket. (felelős: Balázsné 
Pintér Rita) 

A tanév utolsó hete egy kicsit könnyebb, 
„lazább” volt már. A keddi sportnap délelőttjén
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kerékpár ügyességi-, és gyorsasági versenyen 
vettek részt az arra vállalkozók, ezt követően 
pedig fantasztikus teljesítményekkel büszkélked-
hettek az erős ember verseny különböző kategó-
riáiban. Ezekben a napokban vívták az osztályok 
Horváth Lajos igazgató úr bíráskodásával szo-
kásos foci-meccseiket is. Ebben az évben a 4. 
osztályosok lettek az „aranylábúak”. 

Az osztályok saját programokat is szerveztek. 
Voltak a strandon, fagyizni, cseresznyézni, 
néhány család is meghívta az osztálytársakat, és 
megnéztük a Faluház „A mi családunk órái” 
című kiállítását is. 

Lassan beszámolóm végére érek. A tanító 
nénik nevében kívánok minden kicsinek és 
nagynak nagyon jó pihenést, rengeteg strandolást, 
sok-sok szép és jó élményt a nyárra! 

Balázsné Pintér Rita 
 

*** 
Bemutatkozott az első osztály 

Az osztály számára a tanév egyik nagy feladata az 
elsősök bemutatkozó műsora volt. Szép hagyo-
mánya ez iskolánknak, mellyel minden évben a 
legkisebbek megmutatják, hogy szeptembertől 
tavaszig mennyit fejlődtek, mennyire sikerült 
beilleszkedniük az iskola rendjébe. Lelkesen, 
vidáman készülődtek a nagy eseményre. Nagyon 
izgultak a műsor kezdetén, hiszen az emeleten 
velük szemben ott ült az iskola minden diákja, 
pedagógusa, több dolgozója, a leendő elsősök, a 
szüleik, és persze a saját szüleik is kíváncsiak 
voltak rájuk.  

„Megérkezett, megérkezett a legkisebb diák, 
milyen csodás, milyen csodás, varázsos új 
világ…” Ezzel a kis dallal érkezett az elsősök 
„vonata”. Versekkel, vicces szövegekkel idézték 
fel az óvoda elhagyását, az első tanév-nyitót. 
Dalokkal, táncokkal, versekkel, prózákkal 
mutatták be, hogy milyen tantárgyaik vannak, mit 
és hogyan tanulnak az órákon, s kissé eltúlozva, 
hogy hogyan sorakoznak, hogyan viselkednek 
egymással szünetben.  

A vidám műsor után a tantermükben bemutat- 
 

ták, hogyan is tanultak meg olvasni a „prog-
ramfal” segítségével, majd mesét ol-vastak az 
ovisoknak. Nagy sikere volt az ajándék 
léggömböknek, melyek a műsor kellékei voltak. 
Reméljük, sikerült mindenkit jókedvre deríteni és 
kedvet csinálni a nagycsoportosoknak a mi 
Bozzaynkhoz! 

Sántáné Magda Márta 
 

*** 
 

Kalandos verseny 
Szalay Könyvkiadó szeptemberben indította útjára 
sok kalandot ígérő, újszerű olvasópályázatát az 
általános iskola tanulói számára. A verseny célja a 
szövegértő olvasás, valamint a csapatmunka 
játékos formában történő fejlesztése volt. Az 
életkori sajátosságok figyelembevételével a 
verseny két korcsoportra bontva (2–3. osztály, 
valamint 4–6. osztály) került megrendezésre. 
Iskolánkból 6 csapat versengett a 12 fordulón 
keresztül. A versenyhez tartozó ifjúsági könyvek 
elolvasása után a gyerekeknek izgalmas feladato-
kat kellett megoldaniuk, elkészíteniük.  
2-3. osztályosok korcsoportjában résztvevők és a 
helyezések: 
2.o. Csipicsapat (Filep Lili, Gondos Réka, 
Györkös Áron, Kamondi Marcell)  122. helyezés 
3.o. Delfinek (Borbély Eszter, Csonka Ajsa, 
Lengyel Jázmin, Simon Júlia)    358. helyezés 

New York-i táborozók (Varga Babett, 
Barátossy Szabolcs, Gál Bálint, Lengyel 
Barnabás)   762. helyezés 

4-6. osztályosok korcsoportjában résztvevők és a 
helyezések: 
4.o. Névtelenek (Cseh Gábor, Molnár Márton, 
Stumpf Attila, Szücs Petra,) 284. helyezés 
5.o. Vörös mókusok (Czverencz Evelin, Németh 
Norbert, Sibak Vivien Szamóca, Simon Zsófia)   
825. helyezés 
6.o. Spongyatudor (Borbély Balázs, Böhm 
Marcell, Tóth Dalma, Tóth Olivér)  609. helyezés 

 
Filepné Kovács Julianna 

könyvtáros 

*** 
Bendegúz Akadémia – Tudásbajnokság 

Levelező versenyének eredményei 
Tanuló Tantárgy Pont Fokozat 
Resze Máté (1.o.) Matematika 18 Arany 
Gondos Réka (2.o.) Környezetismeret 42 Arany 
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Molnár Boglárka (2.o.) Matematika 18 Arany 
Barátossy Szabolcs (3.o.) Matematika 17 Arany 
Makkai Kristóf (3.o.) Környezetismeret 40 Arany 
Simon Júlia (3.o.) Környezetismeret 41 Arany 
Molnár Márton (4.o.) Matematika 18 Arany 
Sibak Dorottya (4.o.) Anyanyelv 29 Ezüst 
Németh Norbert (5.o.) Természetismeret 27 Ezüst 
Pál Kata (8.o.) Anyanyelv 42 Arany 

 

*** 
Megyei Döntő – Veszprém 

Tanuló Tantárgy Helyezés 
Gondos Réka Környezetismeret 11. 
Makkai Kristóf Környezetismeret 4. 
Simon Júlia Környezetismeret 1. 
Sibak Dorottya Anyanyelv 10. 
Németh Norbert Természetismeret 6. 
Pál Kata Anyanyelv 1. 

 

*** 
Országos Döntő – Szeged (2017. május 20.) 

Simon Júlia (3.o.) környezetismeretből 4., míg Pál Kata (8.o.) anyanyelvből 14. helyezést ért el, 
amelyhez szívből gratulálunk! 
A tanulóink felkészítését és a versenyszervezést ez úttal is megköszönjük Szántó Editnek! 
 

***
Felsős híreink 

 
Március 26-án rendezték az Arany János 

magyarverseny országos döntőjét Budapesten a 
Műszaki Egyetemen. A sok készülődés 
eredményeként Borbély Balázs 9. Simon Zsófia 
10. helyezést ért el. Gratulálunk nekik! 

A Bendegúz országos magyarversenyen Pál 
Kata a nagyon szép 14. helyezést érte el.  

Az országos Honismereti versenyen két első 
helyezettünk lett hibátlan megoldásokkal: Stumpf 
Enikő 5. osztályos és Steierlein Luca 6. osztályos 
tanuló. 2. helyezett lett Barátossy Botond 5. 
osztályos, 4. Szász Virág Napsugár 6. osztályos 
tanuló. Sikeresen teljesítették a 
követelményeket: Antal Lili 7. o., Vörös Noémi 
7. o., Borbély Fanni 6. o., Bakonyi Jázmin 6. o. 

A Nők a történelemben című művelő-
déstörténeti vetélkedőn az elért eredményéért 
jutalomban részesült Steierlein Luca és Antal Lili 
7. osztályos tanuló. 

Az 5. és 6. osztály rendhagyó történelemórán 
vett részt Csékei Marianna szervezésében: 
Őseink a 9-11. században címmel, amelyet 

Czippán István történész - kutató szemléletes elő-
adása tett élményszerűvé. 

A felsős munkaközösség-vezető, Csékei 
Marianna részt vett a Re-Akció program 
továbbképzésen, amely iskolánk bűnmegelőzési, 
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Május utolsó vasárnapján közösen emlékeztünk 
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énekléssel készültünk az Örökségünk című dallal 
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Felsős tanulóinkkal a veszprémi Petőfi Szín-
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házban Arany János Buda halála című művének 
egyedi feldolgozását tekintettük meg Gál Tamás 
és a Csavar Színház előadásában. Az igazi nagy 
színházi élményt tanítványainknak Molnár 
Ferenc: A Pál utcai fiúk című musical jelentette a 
Hangvillában. 

Május 24 –én országos kompetenciamérésen 
vett részt a 6. és a 8. osztály. 

Az egészséges életmód keretében körzeti 
védőnőnk, Rózsa Gabriella által szervezett 
nevelő- kóstoló rendezvényhez mindnyájan 
hozzájárultunk reformételek készítésével.  

A felsős osztályok az utolsó hetekben hasznos 
kirándulásokkal könnyítették a forró nyári 
napokat. Az ötödik osztály 2 napot Köveskálon 
töltött gazdag, változatos programokkal, a hatodik 
osztály a tapolcai Tavasbarlangot látogatta meg, 
a hetedik osztály a balatonfüredi Jókai Villában 
vett részt rendhagyó irodalom órán. 

Köszönjük a Szülői Munkaközösség aktív 
tagjainak a programjainkhoz adott segítségüket, 
iskolánk évzáró ünnepélyéhez az ízléses díszítést. 
Szeretnénk külön megköszönni a megható műsort 
adó gyerekeknek, a szervező szülőknek a 
pedagógus napi erőt adó köszöntést. 

Június 17-én, szombaton tartottuk a ballagási- 
évzáró ünnepélyünket. A hagyományok szerint 
színvonalas, meghitt műsorral búcsúztatták a 7. 
esek a 8. asokat, illetve köszöntek el a 8. asok a 
Bozzaytól. (Szervezők: Csékei Marianna és 
Kereszturi László.) A 4. osztályosok kis 
meglepetésműsorral köszöntek el tanító néni-
jüktől, Dobosné Varró Annától.   

Csékei Marianna, Stumpfné Vass Violetta 
 

*** 
 

Balettozni jó! 
 

A balett minden táncnak az alapja, nehéz és 
komoly mozgásforma, művészet. Én azért 
szeretem, mert mindig megmozgatja az 
ízületeimet, izmaimat, és jó kis izomlázat tud 
okozni. De én ennek csak örülök, mert ha balett 
után izomlázam van, tudom, hogy jól dolgoztam. 
Az én balett- tanárom a Magyar Táncművészeti 
Főiskolán végzett.  

A balettot mindig egy kis bemelegítéssel 
kezdjük egy komolyzene kíséretében. Legtöbbször 
a rúdnál táncolunk. Nagyon sokan azt hiszik, hogy 

a balett egy nagy rózsaszín „vattacukor”. Na, ez 
egyáltalán nem igaz. A baletthoz nagyon sok erő 
és kitartás kell, amit fokozatosan építenek fel 
bennünk a tanárok.  

A balettot nem érdemes óvodás korban 
elkezdeni, hanem inkább iskolás korban. Én 
mindenkinek csak ajánlani tudom, még annak is, 
akinek nem olyan jók a testi adottságai, de nekik 
csak hobbi szinten. Táncolni jó!!! 

Stumpf Enikő Laura 
 

*** 
 

Tapolcára kirándult a 6. osztály 
 

2017. június 14-én, szerdán, a bozzays 6-osok 
osztálykirándulásra mentek, Tapolcára. Úgy gon-
doltuk, hogy még a tanév vége előtt töltsünk 
együtt néhány felejthetetlen órát, de mindezt úgy, 
hogy közben tanuljunk is olyan dolgokat, ame-
lyekre a felsőbb évfolyamokban szükségünk lesz. 
Hetedikben már a természetismeret tantárgyat 
felváltja a biológia, a földrajz, a fizika és a kémia. 
A tapolcai tavasbarlang és Malom-tó meglátoga-
tása olyan ismereteket ad, amit bizonyára fogunk 
tudni használni az előbb felsorolt tantárgyak 
tanulása során is. Arról már nem is beszélve, hogy 
fantasztikus élményekkel is gyarapodunk.  

Így hát ez említett szerdai napon az iskolában 
gyülekeztünk, majd lesétáltunk a zánkai 
vasútállomásra, ahol megdöbbenéssel kellett 
hallanunk, hogy a vonatunk 20 percet fog késni. 
Sajnos ez így is történt: 9 óra 17 perc helyett csak 
9 óra 40-kor indultunk el. De legalább az időjárás 
kegyes volt hozzánk, szépen sütött a nap és a 
langymelegben gyorsan repültek a percek. A 
vonattal jóval 10 óra után értünk csak Tapolcára, 
ahol újabb meglepetés várt bennünket: az állomás 
épületétét teljes mértékben felújítják, így keskeny 
ösvényeken, libasorban haladva tudtunk csak 
kijutni Tapolca főutcájára. Hamar a központba 
értünk, ahol a gyaloglás fáradalmait egy-egy 
hatalmas fagyival pihentük ki. Azért haladnunk 
kellett, hiszen az előzetes egyeztetés alapján 
időben a Tavasbarlanghoz kellett érnünk. Kissé 
forszírozott tempóban haladva útba ejtettük a 
Malom tavat is, majd kisebb egyeztetést 
követően, a tanulók helyismeretére hagyatkozva 
pontosan érkeztünk a Tavasbarlanghoz.  

A belépők megvásárlása után frenetikus 
élményekben volt részünk! Az idegenvezetőnk 
remekül magyarázott, megragadott bennünket az 
elbeszélése, csak rá tudtunk figyelni. A képek
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és videók, amiket a 3D-s szemüvegen keresztül 
nézhettünk, teljesen valósághű ábrázolását adták 
mindannak, amit látnunk kellett: a víz földfelszíni 
és földalatti munkájának, a mész, jobban mondva 
a cseppkő lerakódásának és növekedésének 
látványát. Természetesen mindent megtudhattunk 
a Tapolcai-medence kialakulásáról, a tanú 
hegyeink életciklusairól. Megtudhattuk, hogy ezen 
a vidéken még mamutok is éltek! Hallhattunk a 
bauxitbányászat káros, a Tavasbarlangot 
hátrányosan érintő hatásairól. Megdöbbentő 
számok hangzottak el: 300 ezer köbméter/óra 
vízkitermelésről, ami teljesen kiszárította a 
barlangot, majd a bauxitbányászat megszűnését 
követően nyolc évről, ami szükséges volt ahhoz, 
hogy ismét régi fényében tündökölhessen a 
barlang. Hallhattunk a karszt kialakulásáról, sőt 
nemzetközi kitekintést is kaptunk, hiszen a 
postojnai cseppkőbarlangról és a Krka-vízesésről 
is láthattunk képeket és videókat. Az ottani 
folyamatok teljesen hasonlóak a tapolcaihoz. 
Megemlítették nekünk a magyarországi 
cseppkőbarlangokat is, többek között az aggtaleki 
és a pálvölgyi barlangokat is. A magyarázatok 
után egy tíz perces, 3D-s filmet nézhettünk meg a 
Karszt címmel. Káprázatos felvételeket láttunk! A 
nap fénypontja a csónakázás volt. Ritkán 
tapasztalható élmény egy barlangot csónakkal 
körbejárni! Nagyon élveztük, sokat nevettünk, 
főleg akkor, amikor a szűk kanyarokban 
feltorlódtak a „hajóink”.  

A hazafelé út az élmények megbeszélésével 
telt, majd egy közös pizzázással zártuk a napot. 
Igazi élmény volt ez a szerda!  

Sánta Lajos 
 

*** 
Két napos osztálykirándulás Köveskálon 

Május 26-27-én két napos osztálykiránduláson 
vett részt az 5. osztály Köveskálon. A szülők aktív 
részvételével gazdag programkínálat várta a 
gyerekeket. Volt itt minden: Dorfrally, 
sorverseny, agyagozás, korongozás, lövészet, 
ostorcsattogtatás, motorozás, foci, sütés, 
tábortűz, kincsvadászat. És még sok-sok közös 
élmény, impulzus. Köszönjük a szülőknek, hogy 
ezt a két napot felejthetetlenné tették számunkra! 
A sok megmaradt alapanyagból a következő hét 
folyamán főztünk virslit és ettünk gyümölcsöt 
tízóraira, készítettünk a megmaradt szalonnából, 

virsliből, paradicsomból és paprikából lecsót 
technika órán, kedden ebédre ettünk finom 
gulyáslevest. Jövőre is visszamennénk.  
 

Siposné Bányai Ildikó 
 

*** 
 

DÖK sportnap 
 

Június 13-án iskolánkban sportnapot, „tanév végi 
ugriburgit” rendeztünk. Tanulóink betekintést 
nyerhettek a golf és a vívás rejtelmeibe, 
erősködhettek, biciklire pattanhattak és kötényt 
adhattak apucinak. Megválasztottuk iskolánk 
legügyesebb, leggyorsabb és legerősebb lányait, 
fiait. Mindannyian jól szórakoztunk. A nagysikerű 
programot szeretnénk mindenképpen a következő 
tanévben is megrendezni. 
 

*** 
 

Németes híreink 
 

Április 27-én második alkalommal tartottuk 
iskolánkban a Tracht-Tag-ot. A tanulók és a 
pedagógusok is nagy örömmel öltöztek be 
különböző népek népviseletébe, avagy egy-egy 
apró dísz vagy ruhadarab viselésével is 
bekapcsolódtak a programba.  

Nagyon érdekes rendezvénnyel bővítettük a 
nemzetiségi tartalmak közvetítését tanulóink felé: 
Első ízben hoztuk el a Blickpunkt fotókiállítást 
intézményünkbe. A Magyarországi Német 
Kulturális és Információs Központ és Könyvtár 
által rendelkezésre bocsátott tárlatot május 18-án 
Stróbl Gábor, a Zánkai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tagja nyitotta meg, az ünnepségen 
magyarországi német táncokkal közreműködött a 
Magyar Tenger Táncegyüttes. A kiállítás 
anyagát, amelyet helyi archív fotókkal és régi 
használati tárgyakkal is kiegészítettünk, május 23-
ig tekinthették meg az érdeklődők az iskola 
könyvtárában. 

Május 17-én hatodik és nyolcadik osztályos 
tanulóink országos idegennyelvi mérésen vettek 
részt. Negyedikeseink a szokásos helyi iskolai 
mérés feladatsorát írták meg. Az országos mérés 
eredményei iskolánk honlapján megtalálhatóak.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét van 
nemzetiségi tagozaton továbbtanuló diákunk. Pál 
Kata ugyanis felvételt nyert a Lovassy László 
Gimnázium német nemzetiségi szakára.  

Ebben az évben is könyvjutalomban részesül-
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tek a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásával legjobb németeseink. Alsó tago-
zaton Molnár Márton, felső tagozaton Pál Kata 
vehette át munkája eredményeként az ajándék 
szótárakat.  

Siposné Bányai Ildikó 
Kruczler Ágnes 

 
*** 

 

Ökoiskola események 
 

Április 26-28-ig iskolánk is csatlakozott a 
Fenntarthatósági Témahéthez. Ennek keretében, 
a Föld Napja alkalmából felavattuk a Pádár 
szülők által adományozott komposztálót és 
elültettünk az iskolaudvaron egy kislevelű hársfát, 
amely szintén a Pádár szülők felajánlása. Ezúton 
is nagyon köszönjük mindkét adományt. 

Május 12-én iskolánk is részt vett a VII. 
Balaton-felvidéki Iskolák találkozóján. 8 fős 
csapatunkat: Barátossy Botond, Gaál Zsuzsanna 
(5.o.), Borbély Balázs, Pádár Ákos (6.o.), Cseh 
András és Koncz Ábel (7.o.), és Nagy Bernadett, 
Pál Kata (8.o.) Horváth Lajos intézményvezető 
és Molnár Katalin tanárnő kísérte. Az egész 
napos programon 16 iskola tanulói vettek részt. 
Megismerkedtünk Szentgál nevezetességeivel, 
megtekintettünk egy gyurgyalag fészkelőtelepet. 
Részt vettünk kézműves foglalkozáson és játékos 
vetélkedőn. Feltúráztunk a 489 m magas Miklós 
Pál-hegy csúcsán található 22,15 m magas dr. 
Majer Antal kilátóhoz. Közben útbaejtettük az 
országos ritkaságnak számító, de Európában is a 
2. legnagyobb, 213 hektáros 120 000 db fából álló 
tiszafást. Kaptunk ajándékba egy tiszafacsemetét, 
amit június 2-án a Nemzeti Összetartozás Napján 
közösen ültettünk el az iskola udvarán. 

Május 13-án szombaton Dobosné Varró Anna 
és Molnár Katalin vezetésével vállalkozó kis 
csapatunk túrázni indult a Tihanyi-félszigetre. 
Célunk az Apáti-hegy erdőségében megbúvó 
Őrtorony kilátó volt, mely a régi római hadiút 
mentén épült. 3 emeletes, 16,5 méter magas. 
Külsejében és szerkezetében az egykori hadiút 
mentén álló őrtornyokra emlékeztet. A tetejéről jól 
látszott a Balaton, az Apátság, a Külső- és a 
Belső-tő is. Ezúton is köszönjük a túrán résztvevő 
Molnár Márton és Bogi nagymamájának Panni 
néninek a sok segítséget, amit a kirándulás során 
nyújtott. 

Május 28-án rendezték a Herman Ottó 
Természetismereti Verseny országos döntőjét, 
melyre iskolánk 7 tanulója bejutott: Makkati 
Kristóf, Simon Júlia a harmadik osztályból 
(felkészítőjük: Szántó Edit), Cseh Gábor Botond, 
Molnár Márton a negyedik osztályból 
(felkészítőjük: Dobosné Varró Anna), Barátossy 
Botond az ötödik osztályból (felkészítője: Molnár 
Katalin) és Borbély Balázs, Pádár Ákos 
(felkészítőjük: Molnár Katalin). Közülük Makkai 
Kristóf és Barátossy Botond az országos 8. 
helyen, míg Simon Júlia a 9. helyen végzett. 

Az Országos Erdészeti Egyesület kezde-
ményezésével, a magyar kormány támogatásával 
újraindítják a gyalogos erdei vándortáborokat. A 
vándortáborok hagyományának felélesztése nagy 
lehetőség arra, hogy a felső tagozatos diákok 
szervezett, biztonságos keretek között, de saját 
baráti társaságukkal, iskolatársaikkal közö-sen, 
tanáraik vezetésével szerezhessenek életre szóló 
élményeket. Horváth Lajos intézmény-vezető és 
Molnár Katalin tanárnő 30 órás, vizsgával záruló 
„Gyalogos vándortábor-vezető” továbbképzésen 
vett részt. Május 21-én 10 órás elméleti oktatás 
volt a Testnevelési Egyetemen, június 26-27-én 20 
órás gyakorlati oktatás és vizsga zajlott a 
Hármashatár-hegyen. A jövő tanévtől 5 helyszín 
közül választva – Bakony, Pilis, Mecsek, Mátra, 
Börzsöny – szervezheti iskolánk a gyalogos 
vándortáborokat, vállalkozó kedvű diákjaink 
részére. 

Molnár Katalin 
 

*** 
Egészséges táplálkozásról 

 
A körzeti védőnő, Rózsa Gabriella előadásában 
május 19-én az egészséges táplálkozásról 
szerezhettek ismereteket felső tagozatos diákjaink. 
Az elméleti alapok megbeszélését követően a 
gyerekek meg is kóstolhatták a zöldségekből, 
gyümölcsökből, teljes őrlésű gabonából készült 
ételeket, amelyeket Gabi néni és a tantestület 
tagjai készítettek számukra. A foglalkozást 
követően az ételeket az alsó tagozatosok is 
megkóstolhatták. Nagy izgalommal figyeltük az 
arcukat, vajon ízlenek-e az ételeink. 
Megnyugodva tapasztaltuk, hogy jóízűen 
fogyasztották a finomságokat. 

Loch Ildikó 
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IKER2 Zánkán 

2017. május 3. és május 31. között újabb, immár 
hagyományosnak mondható informatikai tanfo-
lyam helyszíne volt a Bozzay Pál Általános Iskola. 

Ebben az intervallumban 10 fő, nagyon lelkes 
hallgatóval megvalósítottuk a program minden 
elemét. Miről is szólt az oktatás? 

IKER 2: “Önállóan használom az informati-
kai eszközömet”. A képzési program fő (átfogó) 
célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a 
digitális társadalomhoz való tartozással kapcso-
latos igények megalapozása, pozitív attitűd 
kialakítása a digitális eszközök irányában. 

A program konkrét célja annak elérése, hogy a 
résztvevő: 

 használja az okos eszközének (PC, tablet, 
notebook, okostelefon, stb.) önálló működ-
tetésére a legfontosabb beállítási lehető-
ségeket, 

 használja a saját okos eszközén lévő 
operációs rendszer ismert szolgáltatásait, 

 tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések 
felhasználásával rövid, de kerek egész 
szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-
mail) szerkeszteni, 

 az interneten gyűjtött információkat fel tudja 
dolgozni, azokat konkrét problémák 
megoldására használja fel, 

 elektronikus levelezés során tudjon csatol-
mányokat használni, felismerje az elek-
tronikus levelezés veszélyhelyzeteit 
(levélszemét, e-mailes csalás) és képes legyen 
azokat egyszerű módon kezelni, 

 képes legyen közösségi portálok önálló 
használatára (regisztráció, bejelentkezés, 
információkeresés, megosztás, egyszerű 
adatvédelem), 

 tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldés-
re használni infokommunikációs eszközét. 

A 10 fő a 35 órás képzés végén vizsgát tett. A 
vizsgafeladat nem volt bonyolult: az interneten 
böngészve mindenkinek választania kellett egy 
kedvenc ételt, melynek elkészítési módját, receptjét 
és fényképét a közösen létrehozott közösségi olda-
lon kellett megosztani a csoport tagjaival. Az egye-
düli nehézséget az internet kissé hektikus viselke-
dése okozta. A tanfolyam résztvevői tanúsítványt 
kaptak, így már papírjuk van arról, hogy képesek 
önállóan használni informatikai eszközüket.   
 

Sánta Lajos 

Tavaszi sporteredményeink 

Április és május folyamán több körzeti és 
megyei sportversenyen is részt vettek tanulóink.  

Minden iskolát érintő körzeti atlétika 
diákolimpián jól szerepeltek csapataink és egyéni 
versenyzőink. A harmadik korcsoportos fiúk és 
lányok is másodikak lettek négy próba 
versenyszámban. Fiú csapat tagjai: Gaál Botond, 
Takács Flórián, Morvai Tamás, Borbély Balázs, 
Stróbl Kornél, Gerencsér Szabolcs, Végh 
Zsombor. Lány csapat tagjai: Gaál Zsuzsanna, 
Bakonyi Jázmin, Egyed Laura, Endresz 
Boglárka, Hegyi Rebeka, Simon Zsófia. 

Legjobb egyéni versenyzőink: súlylökésben 
Horváth Gergő és Molnár Boglárka első, Molnár 
Richárd második, 600 méteres futásban Gaál 
Zsuzsanna második, távolugrásban Morvai 
Tamás második, egyéni összetettben Morvai 
Tamás harmadik helyen végzett. Ők jogot 
szerezve a megyei versenyen való induláshoz, 
május 8-án Veszprémben a következő 
eredményeket érték el: súlylökésben Molnár 
Boglárka ötödik, Horváth Gergő hetedik és 600 
méteres futásban Gaál Zsuzsanna kilencedik 
helyen ért célba.  

A kis iskolák (200 tanuló alatti) körzeti 
labdarúgó versenyén Tihanyban megszerezte 
csapatunk az első helyet. Ennek a folyatatásában a 
megyei döntőben Tapolcán hetedik lett fiatal és 
lelkes csapatunk (Cseh András, Tóth Levente, 
Lakosi Péter, Molnár Richárd, Borbély Balázs, 
Takács Flórián, Dégi Dominik, Stróbl Kornél, 
Kustán Roland). 

Ugyanennek a versenysorozatnak a körzeti 
atlétikai megmérettetésén is szépen szerepeltek 
futóink. 600 méterem Bakonyi Jázmin első, 
Morvai Tamás és Gaál Zsuzsanna második, 800 
métteren Cseh András harmadik helyen végzett. 
Szintén Tapolcán már a megye legjobbjai között 
Jázmin ezüst, Tamás és Zsuzsanna bronzérmet 
szerzett.  

A magyar Diáksport Szövetség esemény 
naptárában már tizenhét éve szereplő kis iskolák 
versenyének idén Miskolc adott otthont. A Bozzay 
tanulói közül már sokan eljutottak a felmenő 
rendszerben a továbblépéshez mindig első- 
második helyezést elváró versenysorozat 
Országos Diákolimpiai döntőjéig. Versenyeztünk 
már Békéscsabán, Gyulán, Fonyódon, Kazinc-
barcikán, Zalaegerszegen, Pécsen, Debrecenben

HírmondóZÁNKAI



27. évfolyam 3-4. szám 19 
 
és most Miskolcon. Az elért eredményeink 
mindegyikére büszkék lehetünk. Ezek közül csak 
hármat említsünk meg. 2001-ben Egyed Julianna 
800 m-es síkfutásban (Gyula), 2007-ben Bene 
Ádám szintén 800 méteren (Zalaegerszeg) 
diákolimpiai bajnoki címet értek el, mindketten 
országos csúcsidővel. 2014-ben Debrecenben 
kispályás labdarúgó csapatunk második helyezett 
lett (Szűcs Olivér, Gaál Levente, Páli Ábel, Tóth 
Dávid, Magyar Richárd, Kamondi Péter és Sárffi 
Soma). Idén Bakonyi Jázmin 6. osztályos 
tanulónk vívta ki az indulás jogát 600 méteres 
síkfutásban, másodmagával képviselve Veszprém 
megyét. Nagy élmény és kihívás volt ez az 
utazással együtt három nap Jázminnak. Minden 
olyan, mint az igazi olimpián csak kicsiben. 
Sportolók eskütétele, az olimpiai láng 
meggyújtása, látványos megnyitó ünnepség. A 30 
éves MDSZ születésnapi szabadtéri piknike a 
lufik elengedésével és új játékok kipróbálásával, 
felejthetetlen pillanatokat nyújtott a gyerekeknek.  
A jelenlévők között a verseny kezdetén Jázmin a 
megyei eredménye alapján a huszonegyedik 
helyen állt. A első versenynap küzdelmei után 
eddigi eredményét öt másodperccel megjavítva 
tízedik helyen jutott a B döntőbe. A második 
napon ezt az eredményét nem tudta megvédeni, 
végeredményben tizenharmadik helyen végzett.  

Gratulálunk Jázmin! 
A kevéske szabadidőbe egy rövid miskolc-

tapolcai fürdőzés is belefért. Búcsúzóul még 
rápillantottunk a városra az Avas-hegyi TV 
toronyból. Köszönjük Miskolc, jó volt itt 
diákolimpikonnak lenni. 

Köszönjük minden versenyzőnek az elért 
eredményeket! 

Kereszturi László 

*** 
Szinkronúszó büszkeségeink 

 
Gyermek és utánpótlás korosztályú szinkron-

úszóink ebben az évben a kezdeti nehézségek 
ellenére birtokba vehették városunk új uszodáját. 
A felkészülés így már a lehető legjobb körül-
mények között folyhatott tovább. 

Nagy örömmel és energia bedobással kezdtek 
neki a lányok munkának, immár a Balatonfüredi 
Utánpótlás Sport Club leigazolt versenyzőiként. 
A lányok rendszeres edzéslátogatással, nagy szor-
galommal készültek és ehhez mérten fejlődtek. 

Ahogy azt korábban már terveztük, eljött az 
ideje, hogy füredi csapatként bemutatkozzunk, 
képviselve városunkat és az egyesületet, és nem 
utolsó sorban, hogy megmérettessük magunkat. 

Erre az évre 2 amatőr versenyt terveztünk, és 
mindkettőn részt is vettünk, nem kis sikerél-
ménnyel gazdagodva. 

A lányok először egyéni elemekkel, majd a 
második alkalommal már közös sorgyakorlattal 
indultak a versenyen. Jövőre már a zenés kűrök 
kategóriájával is megbirkóznak majd. 

Ez év márciusában Székesfehérvárott, az Orka 
Kupán versenyeztek a lányok, az egyik legna-
gyobb, legnevesebb nemzetközi megmérettetésen 
ebben a kategóriában. A lányok simán vették az 
akadályokat, életük első ilyen eseményén. 
Eredmények:  

- Vámos Kata aranyérem (2003) 
- Bújdosó Boglárka ezüstérem (2004) 
- Takács Laura bronzérem (2004) 
- Kürönya Kamilla 4. helyezés (2004) 
- Horváth Sári 4. helyezés (2003) 
- Hegyi Rebeka 5. helyezés (2005) 
- Bakonyi Laura 6. helyezés (2005) 
- Lukács Kíra bronzérem (2006) 
- Szabó Regina 6. helyezés (2006) 
- Szöllősi Luca ezüstérem (2007) 
- Szöllősi Réka 6. helyezés (2007) 

Ezt követte a májusi Hullám Kupa Pécsett. 
A lányok nagy izgalommal, de elsőként 

örömmel vettek részt ezen a versenyen is. Az 
egyesület által biztosított buszos utazás és az egy 
napos verseny összekovácsolta a lányokat. 

A versenyről mindenki éremmel tért haza! A 
lányok szuperül versenyeztek, ritka, hogy 
mindenki ennyire jó versenyző legyen és tudja 
hozni a formáját...Nagyon büszkék voltunk és 
vagyunk Rájuk!  
Eredmények: 

- Szöllősi Réka és Süle Dalma páros 
aranyérem 

- Szöllősi Luca és Lukács Kíra páros 
ezüstérem 

- Takács Laura és Bújdosó Boglárka 
aranyérem 

- Vámos Kata egyéni aranyérem 
- Horváth Sára egyéni bronzérem 
- Küronya Kamilla egyéni ezüstérem 
- Hegyi Rebeka egyéni bronzérem 
- Szabó Regina és Bakonyi Laura páros 

ezüstérem 
Jó kis csapat lesz belőlük! 
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Köszönjük a támogatást az egyesületnek, az 
iskoláknak és nem utolsó sorban a szülőknek! 

 
*** 

 

Győztes táncosok! 
 

Balatonfüreden a sportcsarnokban, május 28-án 
(vasárnap) Acro Dance Nyárköszöntő Bajnok-
ságon 1. helyezést ért el csapatunk a Kickstar. 
Németh Virággal már nem is izgultunk. A 
gyereknapot ezzel is megkoronáztuk. 

Steierlein Luca 
 

*** 
 

Ballagó nyolcadikosok, kedves osztályom! 
Itt állunk most egymással szemben az elvállás 

pillanatában. Ti, most elbúcsúztok iskolátoktól, 
tőlem én pedig tőletek és ezzel együtt pedagógus 
pályám egyik legfontosabb és legnehezebb, de 
mégis legszebb feladatától. Szeptemberben, ami-
kor belevágok egy új tanévbe, már nem kell 
megkeresnem és együtt tartanom az új osztályo-
mat, már csak az saját órarendemet kell leírnom. 
Nagyon furcsa lesz. Harminckét pályán töltött 
tanév folyamán - egy év kivételével- mindvégig 
osztályfőnök voltam. Nyolc osztály, 162 gyerek. Ti 
vagytok a nyolcadikak. A neveket csak papírból 
tudnám felidézni, de az arcokat sosem felejtem.  

A tiéteket sem fogom. Azért, mert különlege-
sek vagytok valamennyien egyediek és 
megismételhetetlenek. Mikor megszülettetek hoz-
tatok magatokkal egy titokcsomagot, amiben 
benne van minden szép és jó, minden, amiért 
érdemes volt megszületnetek. De ezt a csomagot 
egyedül nem tudjátok kibontani, ezért kaptátok a 
szülőket, a jó tanítókat, tanárokat, lelki vezetőket.  

E csomag még csak részben van kibontva, 
amelynek a mélyén most még ott lapul a nagy 
titok. Hiszem, hogy továbbra is megkaptok min-
den segítséget ahhoz, hogy megéljétek életetek 
nagy pillanatát, amikor megértitek, hogy nem 
véletlenül születtetek. Hisz életeteknek pontos 
oka, célja és értelme van. Most tovább indultok 
erről az első állomásról és ezen az úton én már 
csak messziről követhetlek benneteket, de ott 
lesznek a szüleitek, új tanáraitok, akik ifjú koro-
tokra kibontva a csomagot veletek együtt rálelnek 
arra a titokra, amit én még csak részben látok.  

Segítsetek nekik, mert mint sok minden más ez 
sem megy egyedül. Ti is kelletek hozzá, hogy 

általános iskolai hallgatókból, mert órán csak 
szótlanul hallgattatok, megalapozott tudással 
rendelkező magabiztos ifjúvá váljatok.  

A felnőtté válás egyik fontos jellemzője, hogy 
tudjatok nyitottak lenni mások gondjai felé, 
észrevenni ha a másik segítségre szorul ,vagy ha 
nektek segítségre van szükségetek. Hallgassatok a 
jó szóra, fogadjátok el a segítő kezet, ha nyújtják 
felétek. Legfőképpen tanuljatok meg hálásnak 
lenni. Hálásnak, a szüleiteknek, akik gondoskodó 
szeretete és figyelme fontosnak tartotta, hogy az 
iskolában mindenetek meglegyen, ami a 
tanuláshoz kell és teljes lélekkel lehessetek jelen a 
mindennapokban. És háláljátok meg azzal, hogy 
helytálltok a választott iskolában, bizonyítsátok 
be, hogy megérdemeltétek a kapott gondoskodást.  

Más környezetbe kerültök majd. Legyetek 
odaadóak, összerendezettek, másokért élők, akik 
helytállnak türelemmel, szeretettel.  

Egész életeteken át kísérjen benneteket Rúzsa 
Magdi dalszövegének eszméje: 

„…menni ,míg csak útra találsz 
….hagyni, hogy csak vigyen a vágy 
…élni úgy, hogy semmit se bánj.” 

Én hiszek bennetek. Minden hibátokkal együtt 
jó szándékú gyerekek, emberek vagytok. 
Megérdemlitek a boldogságot. Drukkolok nektek, 
mert látom szemetekben a jelet. 

 

Kereszturi László  
osztályfőnök 

 

*** 
 

Tanév végi jutalomkönyvek  
 

Az 1. osztályosok közül a következő tanulók 
kaptak jutalomkönyvet: 

Barátossy Álmos Vilmos egész éves kimagasló 
szorgalmáért, kiváló tanulmányi eredményéért. 
Dajka Emma példás szorgalmáért, kiváló 
tanulmányi eredményéért. 
Kulics Márkó Noel egész éves kimagasló 
szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért. 
Pődör Zoé Maja példamutató magatartásáért, 
kiemelkedő szorgalmáért, kitűnő tanulmányi 
eredményéért. 
Scher Gergely kiváló tanulmányi eredményéért. 
Sirsom Celesztina kiváló tanulmányi 
eredményéért. 

A 2. osztályból jutalomkönyvet kapott: 
Szabó Csoma Győző kitűnő tanulmányi ered-
ményéért, példamutató magatartásáért és 
szorgalmáért. 
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Molnár Boglárka kitűnő tanulmányi ered-
ményéért, példamutató magatartásáért és szor-
galmáért. 
Filep Lili kitűnő tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért és szorgalmáért. 
Gondos Réka jeles tanulmányi eredményéért és 
példamutató szorgalmáért. 

A 3. osztályból a következő öt tanuló kapott 
jutalomkönyvet: 
Simon Júlia példás magatartásáért, szorgalmá-
ért és kitűnő tanulmányi eredményéért, verse-
nyeken nyújtott teljesítményéért. 
Kovács Áron példás magatartásáért, szorgal-
máért és kitűnő tanulmányi eredményéért.  
Csonka Ajsa példás szorgalmáért és kitűnő 
tanulmányi eredményéért. 
Borbély Eszter példás magatartásáért, szorgal-
máért és jeles tanulmányi eredményéért. 
Barátossy Szabolcs példás szorgalmáért és 
jeles tanulmányi eredményéért. 

A 4. osztályosok közül jutalomkönyvet kapott: 
Molnár Márton kitűnő tanulmányi munkájáért, 
példamutató magatartásáért, szorgalmáért és jó 
versenyeredményeiért. 
Sibak Dorottya Lilla jeles tanulmányi eredmé-
nyéért, példás magatartásáért, szorgalmáért és 
közösségi munkájáért. 

Az 5. osztályból jutalomkönyvet kapott: 
Gaál Zsuzsanna kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért, példamutató magatartásáért, szorgal-
máért. 
Kustán Roland kitűnő tanulmányi eredményé-
ért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért. 
Simon Zsófia kitűnő tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért, szorgalmáért. 
Barátossy Botond jeles tanulmányi eredmé-
nyéért, szorgalmáért. 
Gaál Botond jeles tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért, szorgalmáért. 

A 6. osztályból jutalomkönyvet kapott: 
Borbély Balázs példamutató szorgalmáért, kie-
melkedő tanulmányi eredményéért, tanulmányi 
versenyeken való eredményes szerepléséért. 
Pádár Ákos példamutató magatartásáért, kie-
melkedő szorgalmáért, kiváló tanulmányi ered-
ményéért, tanulmányi versenyeken való ered-
ményes szerepléséért. 
Dégi Dominik kiemelkedő tanulmányi ered-
ményéért. 

Tóth Dalma kiemelkedő tanulmányi ered-
ményéért. 

A 7. osztályból a következő tanulók kaptak 
jutalomkönyvet: 
Steierlein Luca jeles tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért, szorgalmáért, 
közösségi munkájáért. 
Cseh András Ferenc kitűnő tanulmányi 
eredményéért, példamutató szorgalmáért. 

A 8. osztályból 
Pál Kata kitűnő tanulmányi eredményéért, 
példamutató magatartásáért és szorgalmáért. 
Nagy Bernadett kitűnő tanulmányi ered-
ményéért, példamutató magatartásáért és 
szorgalmáért. 

 
Nemzetiségi nyelvoktató iskolaként a 

németes díjakat Kapták: 
Az idei tanévben is ketten érdemelték ki „az év 
németese” megtisztelő címet, ők a Zánkai Német 
Nemzetiségi Önkormányzat könyvjutalmában 
részesültek. 
Az év németese az alsó tagozatból Molnár 
Márton 4. osztályos tanuló. 
Az év németese a felső tagozatból Pál Kata 8. 
osztályos tanuló. 

Bozzay-díj 
A nevelőtestület a Szülői Munkaközösséggel 
egyetértésben idén is kiadja a Bozzay-díjat, amely 
8 év példamutató tanulmányi és közösségi mun-
kájáért, a különféle rendezvényeken és verse-
nyeken iskolánk hírnevének öregbítéséért adható. 
A díj emlékplakett és oklevél átadásával jár. 
A Bozzay-díjat idén Pál Kata kapta. 

Nyolc éven keresztül kiváló tanulmányi 
eredménnyel, több esetben kitűnően zárta a 
tanéveket. Példamutató magatartású és szorgalmú 
tanuló. 

Beállítottsága miatt elsősorban humán szak-
tárgyi területen mérettette meg magát rend-
szeresen. Az iskola egyik legjobb nyelvtanosa-
ként a Bendegúz anyanyelvi versenyen minden 
évben kiválóan szerepelt, kétszer országos dön-
tőbe is jutott. Az Arany János levelezős anyanyel-
vi versenyek országos kilencedik helyezettje. 

A HEBE országos német levelezős versenyen 
mindig a legjobb tizenötben szerepelt. Sikeresen 
teljesítette a nemzetközileg elfogadott német DSD 
1. nyelvvizsgát. 

A Mozaik országos történelmi versenyen két
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éven keresztül dolgozott és az élmezőnyben 
végzett. 

A „Fénymese” meseíró pályázat sikeres részt-
vevője. Az iskola versmondó versenyén elsőtől 
nyolcadik osztályig minden évben dobogós 
helyezést ért el. 

Az iskolai műsorok és megemlékezések rend-
szeres szereplője. Hosszú éveken át, a néptánc-
csoport tagjaként, a Városlődi Nemzetiségi Talál-
kozók részese, kiváló minősítések elérője. 

Többször volt diákönkormányzati képviselője 
osztályának. Idén a megyei diákparlamenten 
képviselte iskolánkat, és ellátta diákönkormány-
zatunk elnöki teendőit. 

A református nyári táborban éveken keresztül 
segítőként tevékenykedett.  

Humán érdeklődése ellenére kipróbálta magát 
más területeken is. Többször bejutott a Herman 
Ottó természettudományi verseny országos 
döntőjébe, ahol rendszerint az első tíz helyezett 
között végzett. Matematika és sportversenyeket is 
megjárva talált rá az anyanyelv és idegen nyelv 
mellett mindennapi tevékenysége kiegészítése 
céljából az akrobatikus rock and rollra. Nyolc éve 
a veszprémi székhelyű Kid Rock and Roll sport-
egyesület tagja és rendszeres fellépője. 

Önként vállalt feladatait megbízhatóan, magas 
színvonalon teljesíti. 

Tanulmányait a Veszprémi Lovassy László 
Gimnázium német nemzetiségi tagozatán 
folytatja. 

Társainak példaképül ajánljuk. 
 

*** 
A 8. OSZTÁLY KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI EREDMÉNYEI 

 

1. Bácsi Viktória Keszthelyi Közgazdasági Szakgimnázium 
közgazdasági szakmacsoport 

2. Csete János Márk Faller János Szakképzőiskola Várpalota 
számítógép szerelő és karbantartó 

3. Horváth Gergő Széchenyi Baptista Szakközépiskola Tapolca 
épületgépész 

4. Nagy Bernadett Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Balatonalmádi 

5. Németh Máté Richárd Szent- Benedek Középiskola Balatonfüredi Tagintézménye 
hegesztő 

6. Németh Virág 
„Séf” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnázium és Szakközépiskola 
Veszprém 
cukrász 

7. Pál Kata Lovassy László Gimnázium Veszprém 
német nemzetiségi tagozat 

8. Pálfalvi Klaudia Lóczy Lajos Gimnázium Balatonfüred 
4 évf. angol nyelvi emelt szintű képzés 

9. Polák Vanessza Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnázium Veszprém 
közgazdasági szakmacsoport 

10. Pusztai Dávid Jendrassik –Venesz Középiskola és Szakközépiskola Veszprém 
gépi forgácsoló 

11. Rózner Attila Máté Lóczy Lajos Gimnázium Balatonfüred 
informatika 

12. Szabó Rebeka Erika Batsányi János Gimnázium Tapolca 
általános gimnázium- emelt szintű angol 

13. Szabó Tamás Dezső Táncsics Mihály Szakgimnázium és Szakközépiskola Veszprém 
ács 

14. Szűcs Mátyás Széchényi Baptista Szakközépiskola Tapolca 
lakatos 

HírmondóZÁNKAI



27. évfolyam 3-4. szám 23 
 

 

5 fő gimnáziumban, 4 fő szakgimnáziumban, 8 fő szakközépiskolában tanul tovább. 

 Kereszturi László osztályfőnök 

*** 

Iskolapszichológus 
Videójáték függőség 
Tisztelt Iskolavezetés, 

Tóth Dániel vagyok, egy a virtualitásra szakosodott 
pszichológus. A nyári szünet közeledtével, az év 
közben is rendszeresen videojátékokkal játszó 
fiatalok már készülnek a nyári játék maratonokra, 
ugyanakkor a fiatalok közel 20%-a tanév közben is 
egy veszélyeztetett övezetben mozog ami a 
játékidőt, és a játékokhoz való viszonyulást illeti. Az 
alábbi interaktív teszt - videó segítségével, bármely 
játékos fiatal, vagy akár felnőtt tesztelheti saját 
magát, és szembesülhet vele ha felhasználói 
szokásai nem egészségesek. 
https://www.youtube.com/watch?v=EKpFJbi-AbY 
Ezt érdemes lehet akár a szülővel együtt 
megcsinálni, és aztán elbeszélgetni a gyerekekkel az 
eredményről. (Saját kezűleg csináltam. Nem kerül 
semmibe, és még regisztrálni sem kell.) 

Üdvözlettel, Tóth Dániel 
pszichológus,  pszichologuspasi.hu 

 
*** 

 

 
FALUHÁZ -  
    EGYESÜLETI ÉLET 
 

Rovatvezető: Kocsis Szilvia 
 

Hírek a Faluházból 
 

A Faluházban egyre több klub és civilszervezet 
működik, ezért úgy gondoltuk, hogy egy kis 
betekintést kaphatnak azok is, akik nem járnak, nem 
tagjai csoportjainknak. „Nyílt Napokat” szerveztünk 
minden klubban. A nyílt napok célja, hogy bárki 
betekintést nyerjen a klubok életébe, mindenféle 
kötelezettség nélkül. Természetesen folytatódik tovább 
a sorozat ősszel is. Szeretettel várunk mindenkit! A 

nyílt napok fotógalériája megtekinthető a Faluház 
Facebook oldalán. 

Az idei Majális ismét vidám perceket szerzett 
azoknak, akik velünk töltötték az ünnepet. A Faluház 
udvarán nagy volt a nyűzsgés, hiszen készültek a 
finomabbnál finomabb bográcsos ételek, díszítettük a 
májusfát, a férfiak pedig nagy gondossággal a helyére 
állították. Külön köszönjük Egyed Istvánnak és Niklesz 
Andrásnak a májusfa szerzésben és állításban való 
közreműködést! 

A vidám hangulatról természetesen Borda Lajos 
gondoskodott, aki nélkül nem is lenne majális, a majális. 
Bábel Feri felsorakoztatta a pónikat, Török Gyula a 
sprotkör nevében játékos felada-tokkal várta a 
gyermekeket, a felnőtteket pedig a Baráti Dal Színház 
mulattatta vidám műsorával. Szóval volt ez is, az is, aki 
akarta jól érezte magát. Mindenkinek köszönjük a 
segítséget, és a részvételt! 

A május még egy izgalmas programot tartogatott, 
ami nem más, mint a már nagy hagyománynak 
örvendő Férfinap. Ez az ünnep minden évben nagy 
fejtörést okoz nekünk, épp úgy, mint a Nőnap. Nem 
kis erőfeszítés ilyenkor meglepni a férfiakat valami jó 
kis műsorral. Hónapok munkája, sok álmatlan éjszaka, 
sok-sok próba, mire a nézők elé tárjuk a végeredményt. 
Reméljük, hogy tetszett az idei ajándékunk, melyet a 
Zánkai Színjátszókör és a Magyar Tenger Népdalkör 
ajándékozott a férfiaknak. Aki esetleg nem látta, a 
Borhétvégék műsorában megtekintheti.  

Május utolsó vasárnapján a Hősök Napját 
ünnepeltük a Faluházzal szenbeni emlékműnél. Az 
ünnepi beszédet Péringer Miklós képviselő úr mondta, 
majd a Bozzay Pál Általános Iskola diákjai szavaltak. 
Az ünnepi program a temetői koszorúzással ért véget. 
A megemlékezést a Honismereti Kör szervezte. 

Az Óvoda Szülői Munkaközössége ismét meg-
szervezte a Gyermeknapot, melyet a Faluházban 
tartottak. Tartalmas programmal várták a gyermekeket 
a szervezők. Aki akart kézműveskedhetett, 
megismerhette a tűzoltók munkáját, volt arcfestés, 
aszfaltrajzverseny, tombola és zsákbamacska. A 
rendezvény végén együtt énekeltek kicsik és nagyok 
Orsival, aki vidám hangulatot hozott a Faluházba.

15. Tóth Evelin Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnázium Veszprém 
közgazdasági szakmacsoport 

16. Végh Emese Katinka „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnázium Veszprém 
vendéglátásszervező 

17. Vörös Nikolett Klaudia Széchenyi Baptista Szakközépiskola Tapolca 
eladó 
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2017. július 15-én ismét megkezdődnek a Zánkai 
Borhetek. A nyitó napon, július 15-én este 19.00-kor 
indul a díszes felvonulás a Faluháztól, egészen a strand 
melletti szabadtéri színpadig, ahol esténként neves 
előadók lépnek színpadra, míg a rendezvényre 
látogatók kóstolhatják a borházak által kínált finom 
balatoni borokat. Szórakoztató kulturális és 
gasztronómiai programok Zánkán. Néptánc, népzene, 
könnyűzene, musical, operett előadások, táncház, 
utcabál kicsiknek és nagyoknak. Hangulatos nyári 
esték Zánkán, a Balaton partján. A Borhét alatt minden 
este vidám zene, borkóstolás várja a látogatókat. 

Aki ellátogat július 15. és július 29. között Zánkára, 
találkozhat többek között Détár Enikővel, a Grácia 
Hegedű Trióval, Delhusa Gjonnal, de itt lesz velünk a 
Miskolci Illés Emlék Zenekar, a tapolcai Fonográf 
Emlékzenekar, néptáncosok, népdalkörök, szombaton-
ként utcabálok, egyszóval színes program kavalkád 3 
hétvégén. A borházak hétköznap is nyitva tartanak. 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők és a helyi 
borászok, és a kézműves kirakodó árusok. A 
műsorváltozás jogát fenntartjuk! 

A programok a Borhéttel nem érnek véget, az 
augusztus is tartogat még pár programot. Augusztus 12-
én a Retro Voice Zenekar szórakoztatja a közönséget a 
strandi szabadtéri színpadon, majd augusztus 20-án 
ünnepi műsorral készülünk, tűzijátékkal, gyermekprog-
ramokkal, a strandi büfék által kínált ünnepi 
finomságokkal. Augusztus 10-én Lecsófőző parti lesz a 
Faluház udvarán az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
szervezésében. 
 

Tartsanak velünk Önök is! 
 

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás, Zánka 
Faluház 

*** 
 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
Nyári Programjáról 

 

A Nyugdíjas Klub 2017. május 25-én Igal- Fürdőre és 
a Kis Balatonra kirándult. Igal- Fürdő felé tartva útba 
esett Andocs búcsújárókegyhely temploma, ahol 
megálltunk. A helyi plébános úr bemutatta, elmesélte a 
templom történetét, és bemutatta a Mária-ruhák 
Múzeumát, amely több mint 300 darabból áll. Két 
hetente 3-4 asszony mindig más - más ruhában 
öltözteti Mária szobrát. A templomban közösen 
elénekeltük a Boldogasszony Anyánkat /Régi Magyar 
Himnusz/. Tudomásunkra jutott, hogy a Nivegy-
völgyből régen nagyszüleink is elzarándokoltak erre a 
búcsújáró szent helyre. Szívesen feláldozta mindenki 
ezt az óra kitérőt a fürdő időből. Igal – Fürdőben kb. 
három órát töltöttünk, ahol mindenki megtalálta 
kedvenc medencéjét.  

Hazafelé tartva délutáni ebéd Balatonszentgyörgyön 

 a Csillagvár Étteremben, ahol gyors kiszolgálással és 
bőséges ebéddel fogadtak bennünket, nagyon kedvező 
áron. Jutott időnk a Kis-Balaton megtekintésére, 
örömet szerezve azoknak akik még nem látták.  

Szeretném megköszönni a kiránduláson való 
részvételt, és az Önkormányzatnak a támogatást. 2017. 
06. 08-án Nyílt napot tartottunk. Páran megtisztelték 
Klubunkat és betekintettek a klub életébe, köszönjük 
szépen az érdeklődést. Szokásos öt perces tornával 
kezdtük, köszönet az együttműködésért. Témánk: 
Kedvenc verseim mondókáim, történeteim. Előadók: 
Klub tagok, önként jelentkezés alapján. Szeretettel és 
örömmel hallgattuk egymást. Köszönjük a verseket, és 
történeteket, ezt úgy érzem állandósíthatjuk a 
következő évi programunkban. A klub nevében júniusi 
névnaposokat és születésnaposokat köszöntöttem. 
Legvégül ezen a kellemes szép Klub napon közös 
beszélgetést folytattunk, zsíros kenyér, sütemény 
kóstolgatás, és borozgatás mellett.  

2017. 07. 13. 17 óra Faluház: meghívott 
vendégünk: Filep Miklós polgármester Úr Zánka 
Önkormányzat ez évi terveiről beszámolt, és 
kérdéseinkre válaszolt. A klub megbeszéli az 
augusztusi kirándulást és az augusztus 10-i 
Lecsófőzést Csoportokban. Egyben saját termesztett 
zöldség- gyümölcs, befőtt, és saját készítésű termék 
kiállítást. Kisorsolásra kerülnek a termények és a 
termékek a résztvevők között. Ezen a napon szeretettel 
várunk és hívunk mindenkit Nyílt Napunk alkalmából.  

A klub nevében mindenkinek jó egészséget, jó 
nyaralást, és vidám szép napokat kívánunk! 
 

Nagy Pálné  Klubvezető 
 

*** 
 

 
 

Helytörténet- 
                  honismeret 

 

 
Rovatvezető: György Péter 

 
Halászat a múltban Zánkán 

 

Rég elmúltak már azok az idők, amikor a hullámzó 
Balaton tetején csónakázó halászlegény várta a sze-
rencsét kétkezi hálójába. A gépesített halászat létre-
jöttével eltűnt a balatoni halászat amúgy is szegényes 
folklórja, néprajzi jelentősége. Így állunk ezzel Zánkán 
is, mivel a múltbeli falu nem közvetlen a vízparton 
települt, s a halászat nem tartozott a lakosság fő foglal-
kozási ágai közé. Amellett azonban, hogy a zánkai úr-
béresek fő tevékenysége évszázadokon át a fölműve-
lésre és az állattenyésztésre irányult, a Balaton közel-
sége a halászatot is feltételezte. A falunak viszonylag
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rövid, kb. 800 méteres saját vízpartja volt, ahol a halfo-
gást gyakorolhatták. A halászat joga azonban mindig is a 
partbirtokos földesuraké volt, akik ehhez királyi adomá-
nyozással jutottak. A halászati jogot Zánkán 1899-ig, a 
Balatoni Halászati Rt. megalakulásáig a nemesi közbirto-
kosság élvezte. A halászati részvénytársaság először 29 
évre vette haszonbérbe a tó halászatát, melyet 1925-ben 
újabb 25 évre megújítottak. Az államosításokkal 1949-
ben a tó halászati joga az államé lett, melyet az ekkor 
megalakított Halászati Vállalat gyakorolt. 

A zánkaiak, mivel nem voltak igazi gyakorló 
halászok, nemigen ismerték a halakat. Oláh János 
nemespécselyi reformata prédikátor 1834-ben megjelent 
Balaton mellyéki tudósítások barátságos levelekben 
című művében írja: „Májusi és júniusi napokban, midőn 
az idő felmelegszik, szinte forrani láttatik a tó partja az 
apró halak miatt, a’miket rostákkal szoktak a lakosok 
merengélni rétzéik számára. Ez apró halakat a’ köznép 
különös halfajnak tartván küsz-nek nevezi, de én 
megvizsgálván úgy találtam, hogy azok nem egyebek, 
mint garda fiak, melyek az ikrából kikelvén a’ partra 
tódulnak élelmet keresni”. 

Szákkal a nagyobb halakra, dévérkeszegre, pontyra, 
sügérre mentek, amelyeket már emberi fogyasztás 
céljából halásztak. A szákolás vagy gyükerezés lényege 
az volt, hogy a csaliként úsztatott hínárnyalábon ikrát 
lerakó küszhalak ikrájára érkező nagyobb halakat 
alámerítéssel fogták ki a vízből. 

Természetesen nemcsak rostával, vagy szákkal, ha-
nem vonóhálóval is halásztak a zánkaiak, a parton halá-
szásra alkalmas helyeken, a „vonyó”-kon. Oláh János 
már említett munkájában így számol be egy ilyen hálós 
halászat meglepő eredményéről: "Lehetnek még több 
halfajok is a tóban, mint ezt bizonyítja a Zánkánál ez 
előtt mint egy 9 évekkel történt halászat, mellynek 
alkalmával akadott a zánkai halászok hálójába egy négy 
fontnyi ember ábrázatot képző sima, héjjatlan, bajuszos, 
tsak két mejj szárnyakkal és fetske farkkal bíró feketés 
színű hal (nem a fürtfogúnak [chaetedon] faja volt e 
ez?, de az nagyon kitsiny hal), mely a helységbe bévi-
tetvén, nézésre bizonyos Ketskés János udvarában ki 
volt téve. Ezt én később tudtam meg, és mikorra láthat-
tam, tsaknem elszenvedhetetlen bűzű lett, s nem telyesít-
hettem azon szándékomat, hogy a Nemzeti Múzeum 
számára beküldjem". Sajnos, csak találgathatjuk, milyen 
halról lehetett szó, mert a bajuszos, előre néző szemű, 
pikkelytelen harcsa ismert volt a parti községekben. 
Feltételezhető, hogy esetleg a Balatonban honos, de 
ritkán előforduló lesőharcsáról lehetett szó, amely 
feketés-kékes-zöldes színű, pikkelytelen testű, lapított 
fejű hal, a felső állkapcsán két nagy bajusszal. 

A Halászat Rt. idejében a vízjog alapján a Zánka 
előtt halászó hajókról adtak ki halat kimérésre a község 
lakói között. A Rákosi-korszak megszorításokkal teli 
idejében, amikor a Balatonból kifogott halakat mind 
elszállították, és a parti ember csak a legritkább esetben 

juthatott hozzá a tápláló és hasznos csemegéhez, 
szükségszerűen elterjedt az orvhalászat, melyet nagyon 
szigorúan tiltottak. Csukaívás idején mégis megkísérelte 
a part menti termőföldeket művelő gazda, hogy 
családjának a parti vízben fickándozó halból egy, a 
viharkabátja alá rejthető egy- vagy többágú szigonnyal 
egyet-egyet elejtsen, ami kis szerencsével sikerült is 
neki. Akit elkaptak a leselkedő halőrök, azokat viszont 
szigorúan megbüntették. A zánkai Tájház néprajzi 
gyűjteményében az érdeklődő megismerkedhet egy 
ilyen, egykor szerencsés ötágú, „makkos” szigonnyal, és 
a zánkai halászat, halosztás más tárgyi emlékeivel. 

Az '56-os forradalom után is adtak ki halat nagy 
vesszőkosarakban az államosított halászok a falunak; 
Paller-Bárány Gáborné mérte ki a lakosságnak a 
Tájházban ma is lógó halmérlegen. 

A balatoni halászat zánkai emlékeinek legritkább és 
legértékesebb darabja az 1980-as évek elejéig a 
Leipczig család birtokában lévő, egyetlen fatörzsből 
kifaragott bödönhajó, amely jelenleg a Laczkó Dezső 
Múzeum anyagát gyarapítja. A bödönhajó a 18. és 19. 
században elterjedt közlekedési eszköz volt a 
Balatonon. Ma már teljesen eltűnt, csak a múzeumok 
tulajdonában maradt egy-két példány. 

Zánka határában az 1862-ben elfogadott úrbéri 
birtokrendezés szerint két halászóhely, Vonyó szerepel: 
a Vérkúti és a Határszéli. Ez utóbbi a Balatonakalival 
szomszédos Szeghegye partjánál, a szomszédos 
település külterületének határán feküdt. A két Vonyó 
szerepe az elmúlt közel százötven évben csak annyiban 
változott, hogy az 1972-ben megnyitott Balatoni 
Úttörőváros kikötőjének megépítésével gyakorlatilag 
megszűnt a Határszéli Vonyó. A kiszélesített Vérkúti 
Vonyót 1200 méteres húzóhálóikkal a legutóbbi időkig 
használták a halászhajók, melyet két „rugatóval” meg 
lehet halászni. A parttól kb 2 km-re, a „tanyafej”-nél 
kezdődött a "kerítés", vagyis a lehalászandó területnek a 
háló úgynevezett elszórásával történő elkerítése. Majd a 
hajók előrementek, lehorgonyoztak, kivártak, és 
kezdődött a "rugatás". Ez azt jelenti, hogy a háló 
köteleit felcsévélve a hálót előbbre húzták a part felé. A 
második "rugatásnál" már annyira megközelítették a 
partot, hogy kezdődhetett a "csapatás", vagyis a két 
halászhajó összetalálkozásával a háló összehúzása. 
Megindult a háló kihúzása, annak tartalmának több 
részben való kiürítése a hajótérbe, amit a halászok 
"szaggatásnak" neveztek. Vérkút meghalászása a háló 
elszórásától a szaggatás befejezéséig 6-8 órát is eltartott.  

A vízhez, halászathoz kevés szóbeli emlékünk 
fűződik. Igaz, Zánkán is közismert szólás volt: „él, mint 
a hal a vízben”, vagy a „fejétől bűzlik a hal". A szép 
leány Zánkán is gyakran „kivetette hálóját” a legényre, 
így az „horogra került”. Az is előfordult, hogy valaki 
a”zavarosban halászott”, és ki tudja, hány hasonló 
szólás volt ismert a múltban.  

Poór Ferenc 
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Zánka vasár – és ünnepnapi istentiszteleti rendje 
Evangélikus ½ 9, katolikus ½ 10, református 11 
óra. Az ettől eltérő alkalmak a templomokban kerül-
nek kihirdetésre, úgyszintén a várható hangver-
senyek. Templomaink nyáron örvendetesen megtel-
nek a visszatérő nyaralósokkal, vendégekkel, nagy-
családosokkal, a sok gyermekkel.  
A katolikus templomban a tanév vége felé három 
fiú és két kislány járult elsőáldozáshoz. Ez mindig 
örvendetes esemény, remélhetőleg velük is gyarap-
szik az egyházközség.  

Evangélikus kirándulás 
A Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánka 
Társult Evangélikus Egyházközösség minden 
évben kirándulást szervez, az idei évben  Budapestre. 
2017. június 24-én a Múzeumok Éjszkájának napján 
keltünk útra. A kellemes utazást és rövid pihenőt 
követően megérkeztünk az Evangélikus Országos 
Múzeumba, ahol már várt minket Dr. Harmati Béla 
László igazgató úr, aki nagyon érdekes és részletes 
tárlatvezetést tartott nekünk a tavaly újra megnyitott 
múzeumról és a kiállítási tárgyakról. A bemutatás egy 
kedves, ötletes, meseszerű rövid filmvetítéssel 
kezdődött, amelyből megismerhettük a múzeum 
történetét. Majd az egyes termekben a tárlatvezetés 
mellett kipróbálhattuk a digitális bemutatóeszközöket 
is. Luther eredeti végrendeletét sajnos csak este 18 
órától lehetett megnézni, de a másolatot 
megtekinthettük egy vitrinben, a fordítást és a 
végrendelet történetét pedig a digitális alkalmazás 
segítségével egy kivetítőn olvashattuk el. A múzeum 
új állandó kiállításának digitális alkalmazásai 
elnyerték a nemzetközi múzeumi szervezet idei 
nagydíját. Délután a Magyar Nemzeti Múzeumot 
néztük meg, elsősorban az „Ige-Idők” kiállítást, 
amely az „Reformáció 500 Emlékév” egyik kiemelt 
eseménye. Az Evangélikus Múzeum több kiállítási 
tárgyát is itt tekinthettük meg. A jubileumi kiállítás, 
amely csaknem 100 kölcsönző intézmény több mint 
400 tárgyával nyílt meg, nemcsak történeti, 
kultúrtörténeti, médiatörténeti kiállítás, hanem olyan 
esemény, amely tudatosítja, hogy a reformáció hatása 
mindnyájunk életének szerves része. Ezen a 
kiállításon is digitális alkalmazás segítségével 
nézhettünk meg több írásos anyagot. Így monitoron 
olvashattuk el Gyülekezetünk történetét, amelyet 
Németh Szabolcs lelkészünk írt. Napunkat a Budai 
Várnegyedben folyattuk, ahol mindenki szabad 

program keretében fedezhette fel a látnivalókat. 
Kirándulásunk a hőség ellenére nagyon kellemesen 
telt, köszönjük az ötletet és a szervezést Németh 
Szabolcs lelkészünknek. 

Bácsi Krisztina 

Gólyahír  
Nagy szeretettel köszöntünk három zánkai 
kisleányt kedves szüleikkel együtt, akik mind-
hárman ez évben Veszprémben születtek:   
 

Bognár Róza (február 8.), Bognár Bálint Attila és 
Egyed Katalin gyermeke,  
Pádár Dorina Anna (május 23.), szülők Pádár 
Tamás és Pádár Klaudia,  
Oláh Sarolta (június 5.), dr. Oláh Kálmán és dr. 
Nemes Andrea kislánya.  
 
Anyakönyvi hírek 
Családján kívül is sokan kísérték utolsó útjára Szabó 
Zoltánt, aki hosszan tartó súlyos betegség után 81 
éves korában hunyt el. Nyugodjék békében!  

Dr. Maria Tomasz Marshall, született Okályi 
Mária nyugalmazott professzor hamvait kívánsága 
szerint szülőhazája és szeretett Zánkája földjébe, 
szülei és nagyanyja mellé helyezték végső 
nyugalomra július 1-én az evangélikus egyház 
szertartása szerint. Magyar és amerikai családja, 
rokonai, barátai kisérték utolsó útjára. Hosszú, 
súlyos betegség után 85. életévében szólította 
magához a Teremtő. Nyugodjék békében! 

Sahin Jenőné sz. Puskás Irma, született 1933 febr. 
16-án, elhunyt 2017. június 3-án. Budapesten élt, de 
gyermekkora nyarait nagyszüleinél, Zánkán töltötte. 
Ugyancsak itt töltötte a nyarakat unokáival nyugdíjas 
korában. Kívánságára a zánkai temetőben  temettük 
el. “Elmennek visszahozhatatlanul, titkos világuk meg 
sosem újul. S bennem  mindig  kiáltó szó riad e  
visszahozhatatlanság miatt. “ /(Jevtusenkó ) 

*** 
 

Hangverseny a Református Templomban 
– Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek hegedűkkel és 

fuvolával! – 
 
A győri és szegedi fuvolistákból álló fuvola együttes 
hangversenyt adott Zánkán, a Református 
Templomban 2017. július 7-én, pénteken este 18 
órakor. 
A Marosné Kovács Tünde vezette együttes 
többnyire barokk muzsikával örvendeztette meg a 
hallgatóságot, egy–két meglepetéssel tarkítva. 
 
Szívet-lelket gyönyörködtető előadás volt, nagy 
tisztelettel köszöni a szép számú zenebarát! 
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