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Zánka Község Önkormányzatának 
2013. június 27-én megtartott  

nyilvános üléséről 
 

- A képviselőtestület a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény rendelkezései alapján felülvizsgálta és 
módosította az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló helyi rendeletét. 
A hatályos jogszabály és mellékletei megtekint-
hetők a község honlapján. 
- A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvé-
nyességi felhívása nyomán tűzte napirendre az 
önkormányzat a temetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló önkormányzati rendelet felül-
vizsgálatát. A Kormányhivatal álláspontja figye-
lembevételével hatályon kívül helyezte a kifo-
gásolt rendelkezést a képviselőtestület, így azo-
nos sírhely-megváltási díjat állapított meg ren-
deletével a zánkai és nem Zánkán lakó szemé-
lyek részére. Egyidejűleg módosította a szociális 
rendelet temetési segély megállapítására vonat-
kozó rendelkezéseit.  
- Meghallgatták a képviselők Filep Miklós pol-
gármester, a Balatonfüredi Többcélú Társulás 
elnöke részletes tájékoztatását a társulás vállalt 
feladatairól, tevékenységéről. Az önkormányzat 
kötelező feladatai közül a hatékonyabban és 
gazdaságosabban társulási formában intézhető-
ket látja el az önkormányzat döntésének megfe-
lelően a társulás. Ezek a házi segítségnyújtás, 
belső ellenőrzés, orvosi ügyelet. A testület a 
tájékoztatót elfogadta. 
- Döntött a képviselőtestület a Településszerke-
zeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosí-
tásáról. A két éve indult eljárás lezárásaként 
megismerték a képviselők a főépítészi véle-
ményt. 9 pontban történt változtatás, mely a 
közreműködő szakhatóságok jóváhagyásával 
került elfogadására. A terv és mellékletei a köz-
ség honlapján megtekinthetők. 
- Aktualizált változatában fogadták el a képvise-

lők a Zánkai Borhét 2013. évi Részvételi Sza-
bályzatát. Ez alapján foglalhatták el helyüket és 
kezdhették meg működésüket a rendezvény bo-
ros gazdái a községi strand előtti területen. 
- A Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola zánkai tanulói részére 2013. 
június 24. és július 26. között megszervezett 
nyári napközis gyermektábor során közremű-
ködő 10 fő pedagógus részére megbízási díj 
biztosításáról döntött a testület a 2013. évi költ-
ségvetés tartaléka terhére. 
 

Köszönő levél Németországból 
 

Köszönet 
 

Tisztelt Filep Miklós Polgármester Úr,  
kedves zánkai barátaink. 

 

Köszönjük a CD-t, a filmfelvételeket. Nagyon 
örülünk ennek a csodálatos meglepetésnek. 

Hosszú utazás után újra hazaérkeztünk. 
Nagyon élveztük a Zánkán töltött napokat, sok 
szép emlékkel tértünk haza. 

Köszönjük a szíves vendéglátást, és a vele-
tek töltött órákat. Az iskolai fogadtatás, az este 
Varga Zoltánnál, a hajókirándulás és termé-
szetesen az ünnepi borheti megnyitó nagyon 
tetszett és mély benyomást tett ránk. 

Úti tudósításunkat közzétettük a helyi új-
ságban, amit továbbítunk nektek. 
Minden jót kívánunk, üdvözöljük zánkai bará-
tainkat. 

Szeretettel várunk, hívunk benneteket, 
mindig nagyon örülünk a látogatásotoknak. 

Üdvözlettel: Ingrid Reifenscheid-Eckert, Dr 
Henning Wiedenroth, Johann Stöcker 
 

- A községi strandon működő Golf és Napsugár 
büfé bérleti szerződésének meghosszabbításá-
ról tárgyaltak a képviselők. Döntésüknek meg-
felelően a felépítményeken elvégzett felújítási 
munkák befejeztével, annak költségvonzata is-
meretében határoznak a területbérleti szerződé-
sek meghosszabbításáról. 

- Az önkormányzat a Községi Könyvtár tető 
felújítására LEADER pályázatot nyújtott be, 
melyen 5.000.000,-Ft vissza nem térítendő
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támogatást nyert el. A képviselőtestület dönté-
sének megfelelően kiírt pályázatra 3 ajánlat ér-
kezett be a kivitelezésre, melyek közül a leg-
kedvezőbb árat ajánló An-Ga Tető Építőipari 
Kft. 8251 Zánka, Árpád körvasútsor 9. 
5.201.000,-Ft összegű ajánlatát fogadták el a 
képviselők. Felhatalmazták egyúttal a polgár-
mestert, hogy a kivitelezési munkák műszaki 
ellenőrzésére árajánlat bekérését követően mű-
szaki ellenőrt bízzon meg. A felújítás elkészült, 
a pályázati támogatás lehívása van hátra. 
- Módosította a képviselőtestület a községi 
strand rendjéről és belépődíjairól szóló önkor-
mányzati rendeletét Monoszló község polgár-
mesterének kérelme alapján. Ezután a tárgyév 
január 1-jén monoszlói lakóhellyel rendelkezők 
is – a nivegy-völgyi lakosokhoz hasonlóan – 
kedvezményesen, fél áron jogosultak strandi 
belépőt váltani a zánkai községi strandra. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2013. augusztus 21-én megtartott  

rendkívüli nyilvános üléséről 
 
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 2013. augusztus 5-én rendkívüli ülést 
tartott a Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskolába és a Kétnyelvű Német 
Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde intézménybe járó 
gyermekek utaztatása vonatkozásában. Az ülé-
sen Filep Miklós polgármester tájékoztatta a 
képviselőket és az intézményekbe járó gyerme-
kek lakóhelye szerinti települések meghívott 
polgármestereit arról, hogy a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ (KIK) a 2013/2014. 
tanévben az általános iskola beiskolázási körze-
tén belüli (Zánka-Monoszló-Balatonszepezd-
Balatonakali) gyermekek utaztatását biztosítja a 
köznevelési intézménybe. A beiskolázási körze-
ten kívülről érkező tanulók és óvodások utazási 
költségeit az állam ugyanezen jogszabállyal 
nem rendezi. Előbbiek miatt a tanév kezdete 
előtt a helyzet megoldása érdekében szükséges-
nek tartotta a képviselőtestület árajánlatok be-
szerzését a beiskolázási körzeten kívülről bejáró 
gyermekek külön járattal történő utaztatása ér-
dekében. 

A bekért árajánlatokat vitatta meg a testület 
az augusztus végén tartott nyilvános ülésen, 

ahová meghívást kaptak a KIK Balatonfüredi 
Tankerületének képviselői, valamint megjelen-
tek a Somló Volán Zrt. munkatársai. A KIK 
Tankerületének képviselője kinyilvánította, 
hogy az általános iskolába a beiskolázási körze-
ten belülről járó tanulók utaztatása érdekében - 
mellőzve az iskolabuszok további használatát – 
menetrend szerinti járatokkal kívánják az új 
tanévben a gyermekek utaztatását megoldani. 

A Somló Volán Zrt. megjelent képviselője 
nyilatkozott, hogy a menetrend módosítása után 
biztosítani tudják a szorgalmi időben a beiskolá-
zási körzeten kívülről bejáró gyermekek utazta-
tását az óvoda és iskola intézményéhez is. 
A külön busszal végzendő személyszállításra 
tett árajánlatok finanszírozására az érintett tele-
pülési önkormányzatok részéréről nem hangzott 
el támogató nyilatkozat. Előbbiek miatt Zánka 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzati alapítású és a KIK működtetésé-
ben álló Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola intézménybe a beiskolá-
zási körzeten kívülről érkező tanulók, valamint 
a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társu-
lás fenntartásában lévő Kétnyelvű Német Nem-
zetiségi Óvoda-Bölcsőde intézménybe járó 
gyermekek 2013/2014. tanévi bejárása érdeké-
ben a Somló Volán Zrt. menetrend szerinti au-
tóbuszjáratokkal történő szállításra vonatkozó 
ajánlatát fogadta el. 

A 2013/2014. tanév ideje alatt a fent megje-
lölt tanulók, valamint az óvodába az intézményi 
társuláson kívülről járó gyermekek utaztatásával 
kapcsolatos költségeket a Somló Volán Zrt. me-
netrend szerinti járataira megváltott bérlet árá-
nak megtérítésével biztosítja támogatásként, a 
zánkai székhelyű intézmények működésének 
megőrzése érdekében. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2013. szeptember 2-án megtartott  

rendkívüli nyilvános üléséről 
 
- Napirendre tűzte a képviselőtestület a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program jóváhagyását. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlő-
ség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tör-
vény alapján 2013. július 1. napjától a települési 
önkormányzat az államháztartás alrendszereiből,
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támogatást nyert el. A képviselőtestület dönté-
sének megfelelően kiírt pályázatra 3 ajánlat ér-
kezett be a kivitelezésre, melyek közül a leg-
kedvezőbb árat ajánló An-Ga Tető Építőipari 
Kft. 8251 Zánka, Árpád körvasútsor 9. 
5.201.000,-Ft összegű ajánlatát fogadták el a 
képviselők. Felhatalmazták egyúttal a polgár-
mestert, hogy a kivitelezési munkák műszaki 
ellenőrzésére árajánlat bekérését követően mű-
szaki ellenőrt bízzon meg. A felújítás elkészült, 
a pályázati támogatás lehívása van hátra. 
- Módosította a képviselőtestület a községi 
strand rendjéről és belépődíjairól szóló önkor-
mányzati rendeletét Monoszló község polgár-
mesterének kérelme alapján. Ezután a tárgyév 
január 1-jén monoszlói lakóhellyel rendelkezők 
is – a nivegy-völgyi lakosokhoz hasonlóan – 
kedvezményesen, fél áron jogosultak strandi 
belépőt váltani a zánkai községi strandra. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2013. augusztus 21-én megtartott  

rendkívüli nyilvános üléséről 
 
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete 2013. augusztus 5-én rendkívüli ülést 
tartott a Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskolába és a Kétnyelvű Német 
Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde intézménybe járó 
gyermekek utaztatása vonatkozásában. Az ülé-
sen Filep Miklós polgármester tájékoztatta a 
képviselőket és az intézményekbe járó gyerme-
kek lakóhelye szerinti települések meghívott 
polgármestereit arról, hogy a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ (KIK) a 2013/2014. 
tanévben az általános iskola beiskolázási körze-
tén belüli (Zánka-Monoszló-Balatonszepezd-
Balatonakali) gyermekek utaztatását biztosítja a 
köznevelési intézménybe. A beiskolázási körze-
ten kívülről érkező tanulók és óvodások utazási 
költségeit az állam ugyanezen jogszabállyal 
nem rendezi. Előbbiek miatt a tanév kezdete 
előtt a helyzet megoldása érdekében szükséges-
nek tartotta a képviselőtestület árajánlatok be-
szerzését a beiskolázási körzeten kívülről bejáró 
gyermekek külön járattal történő utaztatása ér-
dekében. 

A bekért árajánlatokat vitatta meg a testület 
az augusztus végén tartott nyilvános ülésen, 

ahová meghívást kaptak a KIK Balatonfüredi 
Tankerületének képviselői, valamint megjelen-
tek a Somló Volán Zrt. munkatársai. A KIK 
Tankerületének képviselője kinyilvánította, 
hogy az általános iskolába a beiskolázási körze-
ten belülről járó tanulók utaztatása érdekében - 
mellőzve az iskolabuszok további használatát – 
menetrend szerinti járatokkal kívánják az új 
tanévben a gyermekek utaztatását megoldani. 

A Somló Volán Zrt. megjelent képviselője 
nyilatkozott, hogy a menetrend módosítása után 
biztosítani tudják a szorgalmi időben a beiskolá-
zási körzeten kívülről bejáró gyermekek utazta-
tását az óvoda és iskola intézményéhez is. 
A külön busszal végzendő személyszállításra 
tett árajánlatok finanszírozására az érintett tele-
pülési önkormányzatok részéréről nem hangzott 
el támogató nyilatkozat. Előbbiek miatt Zánka 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzati alapítású és a KIK működtetésé-
ben álló Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelv-
oktató Általános Iskola intézménybe a beiskolá-
zási körzeten kívülről érkező tanulók, valamint 
a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társu-
lás fenntartásában lévő Kétnyelvű Német Nem-
zetiségi Óvoda-Bölcsőde intézménybe járó 
gyermekek 2013/2014. tanévi bejárása érdeké-
ben a Somló Volán Zrt. menetrend szerinti au-
tóbuszjáratokkal történő szállításra vonatkozó 
ajánlatát fogadta el. 

A 2013/2014. tanév ideje alatt a fent megje-
lölt tanulók, valamint az óvodába az intézményi 
társuláson kívülről járó gyermekek utaztatásával 
kapcsolatos költségeket a Somló Volán Zrt. me-
netrend szerinti járataira megváltott bérlet árá-
nak megtérítésével biztosítja támogatásként, a 
zánkai székhelyű intézmények működésének 
megőrzése érdekében. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2013. szeptember 2-án megtartott  

rendkívüli nyilvános üléséről 
 
- Napirendre tűzte a képviselőtestület a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program jóváhagyását. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlő-
ség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tör-
vény alapján 2013. július 1. napjától a települési 
önkormányzat az államháztartás alrendszereiből,
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az európai uniós forrásokból pályázati úton oda-
ítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha e 
törvény rendelkezéseinek megfelelően hatályos 
helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP) ren-
delkezik. Az elkészített és a testület által jóvá-
hagyott program teljes terjedelmében megte-
kinthető a község honlapján. 
- Az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” 
programsorozat támogatása felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 50/2013. (VIII. 27.) 
BM. rendelet alapján támogatási kérelem be-
nyújtásáról döntöttek a képviselők. Ez alapján 
vissza nem térítendő támogatásra lett jogosult az 
önkormányzat 250.000.-Ft összegben. A prog-
ram megvalósításához a Naná Bt. képviselője, 
Kocsis Szilvia állította össze a tervezett prog-
ramelemeket. A rendezvényre 2013. szeptember 
28-29-én került sor, melynek kötelező része volt 
az országosan összehangolt tűzgyújtás.  
- A képviselőtestület már korábban tájékoztatást 
kapott arról, hogy a Zánka 1104/1 hrsz-ú ingatla-
non új hivatali épület kerülne tervezésre és 
megépítésre. Az Iskola utcai ingatlan jelenleg le-
gelő művelési ágú, melynek megosztását a Föld-
hivatal záradékolt változási vázrajz alapján el tud-
ja végezni. Ehhez szükség van a képviselő-
testület, mint tulajdonos egyetértő döntésére. A 
képviselők az előbbiekre figyelemmel jóváhagy-
ták a település új önkormányzati hivatalának meg-
építése érdekében a Zánka 1104/1 hrsz-ú, termé-
szetben Zánka, Iskola u. 15. sz. alatt lévő 1.1991 
m2 nagyságú legelő ingatlan megosztását. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2013. szeptember 11-én megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzata a 2013. évi 
költségvetés végrehajtása során több esetben is 
módosított az előirányzatokon egyedi testületi 
döntéseivel, amelyeket rendeleti szinten is szük-
séges átvezetni. A rendelet-tervezet egyebek 
mellett a Zánka és Térsége Egészségügyi Intéz-
ményi Társulás vonatkozásában 100.000.-Ft, a 
Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 
esetében 664.000.-Ft, a Zánkai Közös Önkor-
mányzati Hivatal esetében 536.000.-Ft, Zánka 
Község Önkormányzatánál 48.522.000.-Ft elő-

irányzat módosítás átvezetését tartalmazta. A 
képviselőtestület a költségvetést módosító ren-
delet-tervezetet megvitatta és egyhangú szava-
zással jóváhagyta.  
- Megvitatták a képviselők a 2013. évi költség-
vetés I. félévi végrehajtásáról készített pénzügyi 
tájékoztatót. Az anyag összefoglalja a gazdál-
kodás főbb jellemzőit 2013. június 30-ig terje-
dően. A képviselőtestület a tájékoztatót elfogad-
ta. Az önkormányzat gazdálkodása takarékos, 
biztonságos. A kötelező feladatok ellátását és az 
intézmények működtetését pénzügyi gazdálko-
dási gondok nem gátolták. 
- A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 
kötelezése alapján Zánka Község Önkormány-
zata módosította a közterületek használatáról 
és az üzemképtelen járművek elhelyezéséről 
szóló rendeletét. Az önkormányzat tulajdonában 
lévő közterület filmalkotás, reklámfilm forgatá-
sa (ideértendő a stáb technikai jellegű tevékeny-
ségéhez és parkolásához igénybevett közterület 
használata is) céljából történő igénybevétele 
esetén az önkormányzati rendeletben meghatá-
rozott díjat kell a jogszabály hatályba lépését 
követően megfizetni.  
- Értékelték a képviselők Sólyom Gyula falu-
gondnok beszámolója alapján a 2013. évi ide-
genforgalmi szezont, a strandi feladatok ellátá-
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- Az éves munkatervben foglaltak alapján meg-
tárgyalta a testület a Zánkai Közös Önkormány-
zati Hivatal személyi és tárgyi feltételeiről, 
szakmai munkájáról szóló beszámolót. A 2013. 
január 1-jével, 8 település közös fenntartásával 
felállt közigazgatási szerv létszáma mára teljes, 
14 fővel. Az államigazgatási és önkormányzati 
hatáskörök járási átrendezése után most is jelen-
tős a jegyzői jogkörben intézendő ügyek száma a 
településeken. Emellett megnövekedett az ön-
kormányzati testületi ülésekkel kapcsolatos ad-
minisztráció, az ülések száma, a jogszabályok 
folyamatos változását követve. A társulási meg-
állapodás közelgő felülvizsgálatára és a 2014. évi 
költségvetési koncepcióra mutatva a testület tag-
jai megfontolandónak tartották Lukács Ágnes 
jegyző javaslatát a hivatali létszám módosítására. 
A beszámolót a képviselőtestület elfogadta. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tör-
vényben foglalt hatáskörében eljárva Települési 
Értéktárat és Értéktár Bizottságot hozott dönté-
sével létre. Felkérte Varga Zoltán alpolgármes-
tert és Horváth Lajos képviselőt, hogy a helyi 
hagyományok, kulturális értékek, táj és termé-
szet, a történelem települési gyűjteményét ösz-
szeállító Értéktár Bizottság tagjaira tegyenek a 
következő ülésre javaslatot. 
- A Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényei-
nek támogatására kiírt pályázaton Zánka község 
is részt vesz a 2013. július 13-27. között meg-
rendezésre került Halásznapok és Borhét ren-
dezvénnyel. Erről döntöttek a képviselők, mely-
nek eredményeként a projekt összköltsége: 
2.096.508,- Ft, az igényelt támogatás összege 
30 %: 628.952,- Ft, a szükséges önerő összege: 
1.467.556,- Ft összegben került megállapításra. 
A pályázatot a település elnyerte, a támogatási 
szerződés megkötése folyamatban van. 
- A ZÁNKAZEN Kft. 1074 Budapest, Rákóczi 
u. 52. I/2. kérelme alapján a testület előzetesen 
egyet értett a Zánka 721/4 hrsz-ú ingatlan tele-
pülésfejlesztési programjával és a fenti terület-
re vonatkozó szabályozási terv készítésével, a 
településrendezési eszközök módosításának ké-
relmező általi költségviselése mellett. A szabá-

lyozási előírások vonatkozásában további 
egyeztetést tartott szükségesnek, de megbízta a 
PLANTEUS Építész-, Településrendezési és 
Mérnöki Iroda Kft-t, hogy a településrendezési 
eszközök elkészítésére vonatkozó településren-
dezési szerződést készítse elő. 
- Döntött a képviselőtestület a tulajdonosok ké-
relmére az általuk kedvezményesen megvásárolt 
Zánka 1054/37 hrsz-ú közművesített építési 
teleknek - a beépítési kötelezettség nem teljesí-
tése miatti – visszavásárlásáról, az adásvételi 
szerződésben meghatározott 1.746.000.-Ft áron. 
- Kedvezményes lakótelek megvásárlása kap-
csán fordult kérelemmel a képviselőtestülethez 
a győri Matus házaspár. A képviselők a ked-
vezményes jogosultság igazolására hívták fel az 
érintetteket döntésükkel. 
- Báder György budapesti tulajdonos beadvány-
ára külterületi közút kialakítása ügyében a kép-
viselőtestület kinyilatkoztatta, hogy azt a kérel-
mezett formában – a településtervező szakmai 
álláspontjának figyelembe vétele alapján - nem 
támogatja.  
- Anyagi támogatást biztosított a testület 
160.000.-Ft összegben a Magyar Tenger Tánc-
együttes vezetőinek kérelme alapján az általános 
iskola felső tagozatos néptáncosainak oktatásá-
hoz. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2013. október 4-én megtartott  
rendkívüli nyilvános üléséről 

 
- Napirendre tűzte a képviselőtestület az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
LEADER térségek közötti együttműködés vég-
rehajtásához „Akadálymentes vízi bejáró” 
címmel a zánkai strandon létesítendő 2 db aka-
dálymentes vízi bejáró megvalósítása érdekében 
benyújtandó pályázat előterjesztését. A beruhá-
zás a zánkai 576/3 hrsz-ú, Rákóczi út 71. sz. 
alatti (községi strand) önkormányzati ingatlanon 
valósul meg. Mivel a pályázat 100 %-os támo-
gatású, önerő biztosítása nem volt szükséges. A 
testület egyhangúlag támogatta a pályázat be-
nyújtását. 
- Elfogadták a képviselők a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályá-

Hírmondó ZÁNKAI 



6 23. évfolyam 5-6. szám
 
- Az éves munkatervben foglaltak alapján meg-
tárgyalta a testület a Zánkai Közös Önkormány-
zati Hivatal személyi és tárgyi feltételeiről, 
szakmai munkájáról szóló beszámolót. A 2013. 
január 1-jével, 8 település közös fenntartásával 
felállt közigazgatási szerv létszáma mára teljes, 
14 fővel. Az államigazgatási és önkormányzati 
hatáskörök járási átrendezése után most is jelen-
tős a jegyzői jogkörben intézendő ügyek száma a 
településeken. Emellett megnövekedett az ön-
kormányzati testületi ülésekkel kapcsolatos ad-
minisztráció, az ülések száma, a jogszabályok 
folyamatos változását követve. A társulási meg-
állapodás közelgő felülvizsgálatára és a 2014. évi 
költségvetési koncepcióra mutatva a testület tag-
jai megfontolandónak tartották Lukács Ágnes 
jegyző javaslatát a hivatali létszám módosítására. 
A beszámolót a képviselőtestület elfogadta. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tör-
vényben foglalt hatáskörében eljárva Települési 
Értéktárat és Értéktár Bizottságot hozott dönté-
sével létre. Felkérte Varga Zoltán alpolgármes-
tert és Horváth Lajos képviselőt, hogy a helyi 
hagyományok, kulturális értékek, táj és termé-
szet, a történelem települési gyűjteményét ösz-
szeállító Értéktár Bizottság tagjaira tegyenek a 
következő ülésre javaslatot. 
- A Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényei-
nek támogatására kiírt pályázaton Zánka község 
is részt vesz a 2013. július 13-27. között meg-
rendezésre került Halásznapok és Borhét ren-
dezvénnyel. Erről döntöttek a képviselők, mely-
nek eredményeként a projekt összköltsége: 
2.096.508,- Ft, az igényelt támogatás összege 
30 %: 628.952,- Ft, a szükséges önerő összege: 
1.467.556,- Ft összegben került megállapításra. 
A pályázatot a település elnyerte, a támogatási 
szerződés megkötése folyamatban van. 
- A ZÁNKAZEN Kft. 1074 Budapest, Rákóczi 
u. 52. I/2. kérelme alapján a testület előzetesen 
egyet értett a Zánka 721/4 hrsz-ú ingatlan tele-
pülésfejlesztési programjával és a fenti terület-
re vonatkozó szabályozási terv készítésével, a 
településrendezési eszközök módosításának ké-
relmező általi költségviselése mellett. A szabá-

lyozási előírások vonatkozásában további 
egyeztetést tartott szükségesnek, de megbízta a 
PLANTEUS Építész-, Településrendezési és 
Mérnöki Iroda Kft-t, hogy a településrendezési 
eszközök elkészítésére vonatkozó településren-
dezési szerződést készítse elő. 
- Döntött a képviselőtestület a tulajdonosok ké-
relmére az általuk kedvezményesen megvásárolt 
Zánka 1054/37 hrsz-ú közművesített építési 
teleknek - a beépítési kötelezettség nem teljesí-
tése miatti – visszavásárlásáról, az adásvételi 
szerződésben meghatározott 1.746.000.-Ft áron. 
- Kedvezményes lakótelek megvásárlása kap-
csán fordult kérelemmel a képviselőtestülethez 
a győri Matus házaspár. A képviselők a ked-
vezményes jogosultság igazolására hívták fel az 
érintetteket döntésükkel. 
- Báder György budapesti tulajdonos beadvány-
ára külterületi közút kialakítása ügyében a kép-
viselőtestület kinyilatkoztatta, hogy azt a kérel-
mezett formában – a településtervező szakmai 
álláspontjának figyelembe vétele alapján - nem 
támogatja.  
- Anyagi támogatást biztosított a testület 
160.000.-Ft összegben a Magyar Tenger Tánc-
együttes vezetőinek kérelme alapján az általános 
iskola felső tagozatos néptáncosainak oktatásá-
hoz. 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2013. október 4-én megtartott  
rendkívüli nyilvános üléséről 

 
- Napirendre tűzte a képviselőtestület az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
LEADER térségek közötti együttműködés vég-
rehajtásához „Akadálymentes vízi bejáró” 
címmel a zánkai strandon létesítendő 2 db aka-
dálymentes vízi bejáró megvalósítása érdekében 
benyújtandó pályázat előterjesztését. A beruhá-
zás a zánkai 576/3 hrsz-ú, Rákóczi út 71. sz. 
alatti (községi strand) önkormányzati ingatlanon 
valósul meg. Mivel a pályázat 100 %-os támo-
gatású, önerő biztosítása nem volt szükséges. A 
testület egyhangúlag támogatta a pályázat be-
nyújtását. 
- Elfogadták a képviselők a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályá-

Hírmondó ZÁNKAI 23. évfolyam 5-6. szám 7 
 
zathoz történő csatlakozást a 2014. tanévre. A 
vonatkozó „A” és „B” típusú pályázat közzété-
telére sor került. A felhívást jelen lap hasábjain 
is megjelentetjük. A pályázatok benyújtásá-
nak határideje 2013. november 15. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni hul-
ladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszköz-
beszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 
kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel 
összefüggésben a pályázat megvalósítását támo-
gatja. Az önkormányzat igazolta a szükséges 
feltételeket döntésével. A pályázat eredménye-
ként jármű, szállítójármű és informatikai fej-
lesztés valósul meg a Társulásnál. 
- Megbízta a képviselőktestület az An-Ga Tető 
Építőipari Kft. 8251 Zánka, Árpád körvasútsor 
9. sz. alatti vállalkozást a Zánka 968 hrsz-ú in-
gatlanon lévő Tájház melléképületének helyre-
állításával (koszorú, tető) a benyújtott szerződés 
tervezetben szereplő bruttó 235.000.-Ft vállal-
kozói díj ellenében. 
- A testület a haszonélvezők kérelmére a Köz-
ségi Közös Tanács VB Zánka jogutód szerve-
ként hozzájárulását adta a Zánka 1083/5 hrsz-ú, 
természetben 8251 Zánka, Naplemente u. 10. 
sz. alatt lévő kivett beépítetlen terület vonatko-
zásában az 1990. március 28. napjával bejegy-
zett elidegenítési tilalom törléséhez. 
 
 

HIRDETMÉNY 
 

Ezúton értesítem Zánka község állandó 
lakosságát, hogy a településen a  

szemétszállítás  
 

2013. november 4. és 2014. március 31. 
között  

 

csütörtöki napon történik,  
kivéve a Glóbusz, Herczeg és Rozma-

ring utcákat, ahol pénteki napokon szál-
lítanak hulladékot.   

 
Lukács  Ágnes 

jegyző 
 

 

FELHÍVÁS 
 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a téli 
időszakban az ingatlanok előtti járdaszaka-
szok hó-mentesítése, síkosság-mentesítése 
a környezet védelméről szóló 16/2004. 
(IX.20.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) be-
kezdés a) pontja alapján az adott ingatlan 
tulajdonosának, használójának, bérlőjé-
nek, kezelőjének kötelessége.  
 

Ezen túlmenően az üzletek, vendéglátó-ipari 
egységek a nyitvatartási idejük alatt kötele-
sek gondoskodni az előttük lévő járdasza-
kasz takarításáról. 
 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az 
ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált 
utak, járdák, lépcsők tisztítására a község 
közigazgatási területén csak környezetvé-
delmi szempontból veszélytelen szóró-
anyagot (fűrészpor, homok, hamu, finom 
szemcséjű salak) lehet használni. 
 

Kérem, tekintettel arra, hogy a biztonságos 
közlekedés mindannyiunk érdeke, folyama-
tosan és maradéktalanul tegyenek eleget 
ezen előírásoknak és kötelezettségeknek. 

 

Lukács Ágnes 
jegyző 

 

 
A Zánkai Német Nemzetiségi  

Önkormányzat 2013. szeptember 10-én 
megtartott nyilvános üléséről 

 
- A 2013. évi költségvetés előirányzatainak mó-
dosításáról hoztak határozatot a nemzetiségi 
képviselők. A gazdasági évet a takarékos gaz-
dálkodás jellemezte. 976.000.-Ft bevételi és 
kiadási főösszeg áll rendelkezésükre ez évben, 
melyből 38.000.-Ft céltartalékot képeztek. Az 
előterjesztett határozati javaslatot a Nemzetiségi 
Önkormányzat elfogadta. A biztosított feladat-
alapú támogatást a nemzetiségi identitáshoz 
kapcsolódó rendezvényekre, célokra, beszerzé-
sekre lehet felhasználni. 
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- Egyhangú szavazással elfogadta a Zánkai Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesí-
téséről készített tájékoztatót.  
- A nemzetiségi intézmény, a Kétnyelvű Német 
Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 2013. évi költség-
vetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszá-
molót az intézményvezető kiegészítése alapján 
elfogadták és a települési önkormányzat számá-
ra elfogadásra javasolták a nemzetiségi képvise-
lők. 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 

Zánka Község Önkormányzata kiírja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj  
„A” és „B” típusú pályázatát 2014. évre. 

 
Az „A” típusú pályázatra az ösztöndíjat 
azok az önkormányzat illetékességi területén 
állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos 
szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló 
hallgatók kaphatják, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali tago-
zatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, egységes, osztatlan képzésben, 
vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat. Az ösz-
töndíjra pályázhatnak a 2013. szeptemberé-
ben felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösz-
töndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén 
már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jog-
viszonya a felsőoktatási intézményben a pá-
lyázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj 
folyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. 

tanév második félévére a hallgató már be-
iratkozzon a felsőoktatási intézménybe. 
 
A „B” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel ren-
delkező hátrányos szociális helyzetű (a 
2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú dip-
lomával nem rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe felvételt még nem nyert, érettsé-
gizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 
2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. 
 
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül 
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2014-ben először nyernek felvételt felsőok-
tatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2014/2015. tanévben ténylegesen megkez-
dik. 
 
A pályázati adatlapok kitöltése elektroniku-
san a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerben 
(EPER) történik. A pályázóknak regisztrál-
niuk kell az EPER-Bursa rendszerben, a pá-
lyázati adatlapot a rendszerben kell kitölteni 
majd ezt követően a rendszerből kinyomta-
tott adatlapot kell papír alapon megküldeni 
az Önkormányzat részére a szükséges mel-
lékletekkel együtt. 
 
Az EPER Bursa elektronikus rendszer elér-
hető: http://www.eper.hu/eperbursa/paly/pal
ybelep.aspx, vagy emet.gov.hu/EPER-Bursa 
belépési pontok/pályázói belépési pont. 

 
A pályázatok leadásának határideje:  

2013. november 15. 
 

Filep Miklós sk. 
polgármester 
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- Egyhangú szavazással elfogadta a Zánkai Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesí-
téséről készített tájékoztatót.  
- A nemzetiségi intézmény, a Kétnyelvű Német 
Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 2013. évi költség-
vetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszá-
molót az intézményvezető kiegészítése alapján 
elfogadták és a települési önkormányzat számá-
ra elfogadásra javasolták a nemzetiségi képvise-
lők. 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 

Zánka Község Önkormányzata kiírja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj  
„A” és „B” típusú pályázatát 2014. évre. 

 
Az „A” típusú pályázatra az ösztöndíjat 
azok az önkormányzat illetékességi területén 
állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos 
szociális helyzetű, felsőoktatásban tanuló 
hallgatók kaphatják, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali tago-
zatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, egységes, osztatlan képzésben, 
vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat. Az ösz-
töndíjra pályázhatnak a 2013. szeptemberé-
ben felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösz-
töndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén 
már nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jog-
viszonya a felsőoktatási intézményben a pá-
lyázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj 
folyósításának feltétele, hogy a 2013/2014. 

tanév második félévére a hallgató már be-
iratkozzon a felsőoktatási intézménybe. 
 
A „B” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel ren-
delkező hátrányos szociális helyzetű (a 
2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú dip-
lomával nem rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe felvételt még nem nyert, érettsé-
gizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 
2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. 
 
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül 
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2014-ben először nyernek felvételt felsőok-
tatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2014/2015. tanévben ténylegesen megkez-
dik. 
 
A pályázati adatlapok kitöltése elektroniku-
san a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerben 
(EPER) történik. A pályázóknak regisztrál-
niuk kell az EPER-Bursa rendszerben, a pá-
lyázati adatlapot a rendszerben kell kitölteni 
majd ezt követően a rendszerből kinyomta-
tott adatlapot kell papír alapon megküldeni 
az Önkormányzat részére a szükséges mel-
lékletekkel együtt. 
 
Az EPER Bursa elektronikus rendszer elér-
hető: http://www.eper.hu/eperbursa/paly/pal
ybelep.aspx, vagy emet.gov.hu/EPER-Bursa 
belépési pontok/pályázói belépési pont. 

 
A pályázatok leadásának határideje:  

2013. november 15. 
 

Filep Miklós sk. 
polgármester 
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Alapkőletétel – Gyógynövény völgy  
Zánka 

 
Szeptember 27-én számos meghívott zánkai érdeklődésétől és buzdításától kísérve megtörtént a 
gyógynövényes projekt épületének az alapkőletétele. Ennek kapcsán kérdezem Takács Tamást, 
a Gyógynövénytúrák Kft. ügyvezetőjét. 
  
Édesapád, Takács Ferenc - minden zánkai Feri bácsija - országos hírű gyógynövényes szakem-
ber, édesanyád Takácsné Kati szintén szakmabeli. Mi sodort téged, mint számítógépes szakembert 
erre a területre? 

Bár pályafutásomat valóban informatikai szakemberként kezdtem (jelen projekt is tartalmaz 
informatikai kompetenciát igénylő elemeket), éppen a családi háttér miatt nem is nagyon kerül-
hettem volna el a szorosabb kötődést a növények világához.  

A szüleim tanári és kertészmérnöki munkája gyermekkorom óta meghatározó volt. Csak úgy, 
mint az erdő-mező járás és kirándulás a természetben. Miután sok évet töltöttem különféle nagy-
vállalatok informatikai rendszereinek tervezésével és megvalósításával, beutazva a világot – per-
sze nem csak a munka miatt – , az érdeklődésem a kutatás-fejlesztési terület felé, illetve az általá-
nos menedzsment irányába fordult. 

Mikor édesapám a tanári állásából nyugdíjba ment, én egy angliai egyetem MBA képzését vé-
geztem, amihez érdekes szakdolgozat témát kerestem. Kézenfekvő volt, hogy apám anno még 
munka mellett végzett „hobbitevékenységéből” főfoglalatossággá avanzsált gyógynövényes 
munkájával összefüggésben lesz érdemes témát választanom. Így a családi tanács közös elhatá-
rozásával hoztunk létre egy csak a témával foglalkozó „tiszta-profilú” vállalkozást, aminek (első-
sorban adminisztratív) ügyvivői feladatait látom el.  

Célunk alapvetően a gyakorlati gyógynövényismeret terjesztése és a hagyományok ápolása, 
helyi értelemben pedig a Balaton-felvidék mint gyógynövényes régió „térképre-helyezése”.  
Szalai Miklós esperes füveskönyvének kibővített kiadását is ezért jelentettük meg. A könyvel-
adásából befolyt összeg jelentős részét jelenleg is a halimbai, hagyaték ápolásával foglalkozó, 
helyi fiatalokból álló egyesület kapja meg. Tervezünk számos gyógynövényes témájú, innovatív 
és tradicionális formátumú kiadvány készítését.  
 
Ismertesd az elnyert pályázat célkitűzéseit, a projekt és ezen belül az épület paramétereit, a 
Gyógynövény völgy működésének várható menetét! 

A pályázat összetett célokat valósít meg. Az ökoturisztikai oktató- és látogatóközpont alapve-
tő célja az ökoturizmus fejlesztése, a Balaton-felvidék jellemző gyógynövény kultúrájának bemu-
tatása. A Káli-medencébe és környékére látogatók számára egy olyan oktató és látogató központ 
létrehozása, ahol a vendégek nem csak tájékozódhatnak a gyógynövények fajtáiról és felhasz-
nálásukról, hanem megismerhetik azok feldolgozását és hatásait is.  

A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) fejlesztési koncepciójával összhangban általános cél, 
hogy a projekt hatására fokozódjon a Balaton és a Balaton-felvidék régiók ismertsége a turisztikai 
piacon, növekedjen az ide látogatók és az itt eltöltött vendégéjszakák száma. 

A Gyógynövényközpont létrehozásának általános célja az is, hogy a Zánkán megforduló turis-
ták és látogatók olyan minőségi kínálatot kapjanak, mely - elégedettségük mellett - növeli a tu-
rizmusból származó bevételt mind az önkormányzati, mind a vállalkozói szféra által működtetett 
területeken, ösztönözve ezáltal a térségben működő turisztikai vállalkozások által foglalkoztatot-
tak számának bővülését. 
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A látogatóközpont területén a szolgáltatások számos fajtáját nyújtjuk a látogatók számára. Mi-
vel a látogató központ egész évben nyitva tart, szabadtéri és beltéri programok is lesznek. Az 1-2 
órás programtól kezdve a 4-5 napos diáktábor lakóknak is számos lehetőség nyílik a zánkai 
gyógynövény-központban. Természetgyógyász körökben hiteles gyakorlati helyként is kívánjuk 
bevezetni a helyszínt, ahol több napos oktatási programok várják a holisztikus gyógyító-kört. Cé-
gek részére 1 vagy több napos csapatépítő programokat kínálunk, s így a tréning-helyszínek közé 
egy újfajta kínálati elemként tud bekerülni ez a régió. 

A központ várhatóan évente legalább 12 ezer látogatót fog vonzani, akik a biogazdálkodás, 
gyógynövénytermesztés, tájbarát gazdálkodás iránt érdeklődnek. Rendszeresen megrendezésre 
kerülnek különböző tematikus programok, melyek között az ökoturisták, fenntartható gazdálko-
dás iránt érdeklődők, tudásukat bővíteni kívánó gyógyítók is megtalálják a számukra megfelelőt. 
A Gyógynövény-völgy gyakorlati oktatási helyszínként is üzemel, így a gyógynövényekkel hiva-
tásszerűen foglalkozni vágyók, szakiskolai, egyetemi hallgatók is szakszerű tudásra tehetnek szert 
az oktatóközpontban. 

A projekt keretein belül, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve fel-
térképezzük a nemzeti park területén futó népszerűbb túraútvonalak gyógynövényvilágát, az út-
vonalak mentén található növényeket „virtuális jeltáblákkal” látjuk el, GPS navigáció alapú 
okostelefon alkalmazáson keresztül. 

A látogatóközpont mellett kerül kialakításra közel 7000 négyzetméteren az oktatókert és be-
mutatópark, melynek külön helyi jelentőséget adnak a szőlőművelést és gyógynövénytermesztést  
kombináló oktató- és kísérleti és kertszakaszok. 

Az épület terveit Krizsán András Ybl-díjas építész készítette, akinek több környékbeli telepü-
lésen megvalósult épülettervét is ismerhetjük.  
  
A pályázat benyújtásához Zánka Község Önkormányzata - megismerve a projekt fenntartásával 
kapcsolatos előírásokat és annak kockázatait - nem tudott segédkezet nyújtani, de aztán jött az 
egykori osztálytárs SF Alapítványának segítsége! Miként is? 

A projekt ötletének formálását és előkészítését már két évvel korábban megkezdtük, alapvető-
en a fenntartható életformához, környezethez kapcsolódó, közösségi érdekeket, helyi és térségi 
kooperatív célokat szolgáló fejlesztést akartunk megvalósítani, kisebb léptékben gondolkodva.    
A megfelelő helyszín kiválasztása volt az első lépések egyike – a kerékpárút, Káli-medence, 
Hegyestű közelsége miatt –, a fatelep területe és már meglévő infrastruktúrája több szempont-
ból is megfelelőnek tűnt.  

Csupán a helyszín első bejárásakor derült ki, hogy Ferinek is hasonló elgondolása volt a terü-
let hosszútávú hasznosítására. 2011-ben még a Gyógynövénytúrák Kft. nevében nyújtottunk be 
egy szintén turisztikai témájú pályázati anyagot (akkor a mezőgazdasági, és gazdasági  pályázati 
felhívások Zánkát, mint 5000 fő alatti, kiemelt üdülőkörzetbe tartozó települést kizárták a támo-
gatottak köréből). A már befogadott pályázatot, az időközben megváltozott hatósági szabályozás 
miatt célszerűnek tűnt visszavonni, és más irányban, saját erőből folytatni a céljaink megvalósítá-
sát. 

A jelenlegi pályázat kiírásakor viszont kiemelt támogatást kaptak a nonprofit szervezetek, így 
került képbe az SF Alapítvány, akinek alapító okiratában deklarált céljai – javarészt megegyeztek 
a megvalósítandó elképzeléseink céljaival.   

Az önkormányzathoz technikai segítségkéréssel fordultunk (a történet talán nem annyira érde-
kes, de jól jellemzi a pályázatok előkészítésének gyakori kihívásait), mivel a benyújtási határidő 
előtt alig 30 nappal, egy újonnan életbe lépő törvénymódosítás kizárta az alapítványokat a pályá-
zók köréből. A hatályos rendelet az önkormányzatokat 100%-os támogatási intenzitással, biztosí-
ték nyújtási kötelezettségek nélkül sorolta a pályázók körébe.  
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A látogatóközpont területén a szolgáltatások számos fajtáját nyújtjuk a látogatók számára. Mi-
vel a látogató központ egész évben nyitva tart, szabadtéri és beltéri programok is lesznek. Az 1-2 
órás programtól kezdve a 4-5 napos diáktábor lakóknak is számos lehetőség nyílik a zánkai 
gyógynövény-központban. Természetgyógyász körökben hiteles gyakorlati helyként is kívánjuk 
bevezetni a helyszínt, ahol több napos oktatási programok várják a holisztikus gyógyító-kört. Cé-
gek részére 1 vagy több napos csapatépítő programokat kínálunk, s így a tréning-helyszínek közé 
egy újfajta kínálati elemként tud bekerülni ez a régió. 

A központ várhatóan évente legalább 12 ezer látogatót fog vonzani, akik a biogazdálkodás, 
gyógynövénytermesztés, tájbarát gazdálkodás iránt érdeklődnek. Rendszeresen megrendezésre 
kerülnek különböző tematikus programok, melyek között az ökoturisták, fenntartható gazdálko-
dás iránt érdeklődők, tudásukat bővíteni kívánó gyógyítók is megtalálják a számukra megfelelőt. 
A Gyógynövény-völgy gyakorlati oktatási helyszínként is üzemel, így a gyógynövényekkel hiva-
tásszerűen foglalkozni vágyók, szakiskolai, egyetemi hallgatók is szakszerű tudásra tehetnek szert 
az oktatóközpontban. 

A projekt keretein belül, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve fel-
térképezzük a nemzeti park területén futó népszerűbb túraútvonalak gyógynövényvilágát, az út-
vonalak mentén található növényeket „virtuális jeltáblákkal” látjuk el, GPS navigáció alapú 
okostelefon alkalmazáson keresztül. 

A látogatóközpont mellett kerül kialakításra közel 7000 négyzetméteren az oktatókert és be-
mutatópark, melynek külön helyi jelentőséget adnak a szőlőművelést és gyógynövénytermesztést  
kombináló oktató- és kísérleti és kertszakaszok. 

Az épület terveit Krizsán András Ybl-díjas építész készítette, akinek több környékbeli telepü-
lésen megvalósult épülettervét is ismerhetjük.  
  
A pályázat benyújtásához Zánka Község Önkormányzata - megismerve a projekt fenntartásával 
kapcsolatos előírásokat és annak kockázatait - nem tudott segédkezet nyújtani, de aztán jött az 
egykori osztálytárs SF Alapítványának segítsége! Miként is? 

A projekt ötletének formálását és előkészítését már két évvel korábban megkezdtük, alapvető-
en a fenntartható életformához, környezethez kapcsolódó, közösségi érdekeket, helyi és térségi 
kooperatív célokat szolgáló fejlesztést akartunk megvalósítani, kisebb léptékben gondolkodva.    
A megfelelő helyszín kiválasztása volt az első lépések egyike – a kerékpárút, Káli-medence, 
Hegyestű közelsége miatt –, a fatelep területe és már meglévő infrastruktúrája több szempont-
ból is megfelelőnek tűnt.  

Csupán a helyszín első bejárásakor derült ki, hogy Ferinek is hasonló elgondolása volt a terü-
let hosszútávú hasznosítására. 2011-ben még a Gyógynövénytúrák Kft. nevében nyújtottunk be 
egy szintén turisztikai témájú pályázati anyagot (akkor a mezőgazdasági, és gazdasági  pályázati 
felhívások Zánkát, mint 5000 fő alatti, kiemelt üdülőkörzetbe tartozó települést kizárták a támo-
gatottak köréből). A már befogadott pályázatot, az időközben megváltozott hatósági szabályozás 
miatt célszerűnek tűnt visszavonni, és más irányban, saját erőből folytatni a céljaink megvalósítá-
sát. 

A jelenlegi pályázat kiírásakor viszont kiemelt támogatást kaptak a nonprofit szervezetek, így 
került képbe az SF Alapítvány, akinek alapító okiratában deklarált céljai – javarészt megegyeztek 
a megvalósítandó elképzeléseink céljaival.   

Az önkormányzathoz technikai segítségkéréssel fordultunk (a történet talán nem annyira érde-
kes, de jól jellemzi a pályázatok előkészítésének gyakori kihívásait), mivel a benyújtási határidő 
előtt alig 30 nappal, egy újonnan életbe lépő törvénymódosítás kizárta az alapítványokat a pályá-
zók köréből. A hatályos rendelet az önkormányzatokat 100%-os támogatási intenzitással, biztosí-
ték nyújtási kötelezettségek nélkül sorolta a pályázók körébe.  
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Tekintve, hogy jelentősen előrehaladott állapotban volt a benyújtandó pályázati anyag (kész 
építési tervek és engedélyek, aláírt együttműködési megállapodások, megvalósíthatósági tanul-
mány, stb.), rohamtempóban próbáltunk kidolgozni egy együttműködési konstrukciót az önkor-
mányzat esetleges szerepvállalására.  

Annak ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló idő rövidsége miatt nem tudtunk alaposabban 
előkészített (ugyanis lényegesen szigorúbb követelmények és szabályok vonatkoznak az állam-
háztartás szereplőire mint egy civil szervezetre), minden szempontot megnyugtatóan kezelő 
együttműködési megállapodást tető alá hozni, ezúton is ismételten megköszönjük a képviselőtes-
tületnek, jegyző asszonynak és polgármester úrnak, hogy soron kívül foglalkoztak az üggyel an-
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T. Horváth Lajos 
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Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

Óvoda 
 

„Megy a nyár a nevetős, komolykodva jön az ősz” 
írja az évszakváltásról Csanádi Imre. 
 

Szeptember 2-án újra találkoztak egymással a 
barátok és a barátnők a hosszú szünet után. Elkez-
dődött a „komoly munka”, és természetesen a sok-
sok játék. 

A második héten szülői értekezlet keretében 
megbeszéltük a tanév rendjét. Megválasztottuk az 
új Szülői Munkaközösség tagjait, illetve a már 
meglévőket felkértük a további munkára. 

Szeptember 26-án a nagycsoportosokkal ellá-
togattunk a balatonfüredi Városi Könyvtárba a 
Népmese Napja alkalmából rendezett mesefoglal-
kozásra. A gyerekek nagy örömmel játszották el a 
Kisgömböc című mesét Szilvi néni gyermek 
könyvtáros irányításával. 

Ezután közös játék következett: puzzle kiraká-
sa, mesejelenetek, mese címek felismerése. Vége-
zetül lehetőséget kaptunk, hogy a gyereksarokban 
lévő könyveket megnézegessük. 

Másnap reggel a balatonfüredi Nevelési Ta-
nácsadó munkatársai részképesség vizsgálatot 
végeztek a nagycsoportosok körében. Gyermeke-
ink remekül állták a sarat, csupán négy kisgyer-
meket hívnak be további vizsgálatra. 

Október 3-án délután az Idősek Napja alkal-
mából műsorral kedveskedtünk a vendégeknek. A 
köszöntő után egy vidám szüreti mulatságot vará-
zsoltak az „ifjú szüretelők”a színpadra. 
 

Jelinek Katalin 
 

Iskola 
 
- Véget ért a nyár-magunk mögött tudtuk az öthe-
tes napközis tábort és az egy hetes judo tábort is-, 
szeptember 2-án becsengettek a Bozzayban is. 
Reggel nyolc órakor, számos szülő és a Zánka TV 
figyelő tekintetétől kisérve, ünnepélyes tanévnyitó 
részesei lehettünk. Sok kisgyerek nem pihenéssel 
töltötte a nyári szünet utolsó napjait, hanem szor-
galmasan készült a tanévnyitó ünnepélyre, tanulta 
a verset, éneket. Nagyon jól sikerült, kedves mű-
sorral köszöntötte a többi bozzays diákot: Molnár 

Márton, Gál Szintia, Sibak Dorottya, Sibak Sza-
móca Vivien, Simon Zsófia, Gaál Zsuzsanna, 
Bőhm Marcell, Pál Kata, Kovács Tibor és Bácsi 
Konstantina (felkészítő: Balázsné Pintér Rita). 
Dobosné Varró Anna, Panni néni, az elsős osz-
tályfőnök különösen figyelt első osztályos fiókái-
ra, akik reméljük gyorsan megszokják iskolánk 
fészek-melegét. Az iskolaigazgató, Horváth Lajos 
bácsi szintén szeretettel fogadta „Bozzays”-sá –
hagyományosan a Bozzay jelvény és a szülőföld 
szeretetét kisugárzó „Tihanyi mesék” átadásával – 
a talpraesett pöttömöket. 

- Ez a tanév kisebb döccenőkkel indult - bár egye-
sek „rájátszottak” a problémáinkra és rontották a 
hangulatot -, mégis azt kell mondjuk: minden a 
helyére került, a gyerekek és a szakmai szempont-
ok kevéssé sérültek. Az óraadók körüli gondjainkat 
a tankerület segítségével és személyes kapcsolatok 
révén sikerült orvosolni. A 13. pedagógus státusz 
betöltetlenségéből és egy fő tartós betegségéből 
adódó gondjainkat „belső” helyettesítéssel és óra-
adókkal megoldottuk. Sőt, két régi óhajunk valósult 
meg, hiszen iskolapszichológus és gyógytestnevelő 
kezdi meg működését a Veszprém Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat támogatásának köszönhetően. A 
pszichológus előzetes szülői nyilatkozat alapján, 
szükséglet szerint végez szakvizsgálatokat szerda 
délelőttönként. A gyógytestnevelés orvosi javaslatra 
történik. Előrelépésnek tekinthetjük azt is, hogy az 
újonnan belépő gyógypedagógus – tankerületünk-
nek köszönhetően – két nap, háromszor akkora idő-
keretben (9 óra) áll rendelkezésünkre, mint eddig. 

- A tankönyvellátás rendszere az idei tanévtől 
megváltozott. Felmenő rendszerben (mindenkire 
kiterjedően ingyenessé váltak a tankönyvek, idén 
az első osztályosok számára. A törvényi feltételek 
alapján a többi évfolyamon is ingyenes tankönyv-
ellátásban részesült a 12 elsősünkön túl 47 tanu-
lónk, ami közel iskolánk tanulóinak felét érinti. 
Az ingyenességhez hozzájáruló állami normatíván 
(12.ooo Ft) felüli részt több település önkormány-
zata átvállalta. Nekik és „A zánkai iskoláért ala-
pítvány”-nak köszönjük az ingyenességet biztosító 
kiegészítő forrást. Az iskola tanulói névre szóló 
csomagokban kapták meg az első tanítási napon 
az új tankönyveket. Október 15-ig az új beiratko-
zók is tankönyvhöz jutottak. Jelenleg a pótrende-
lésekből hiányzik még néhány példány, ezek meg-
érkezésével lezárul az idei tankönyvellátás, ame-
lyet sok munkával, lelkiismeretesen bíztosított 
Szántó Edit tankönyvfelelős. 
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Székely-kő volt a csúcs! 
 

A 8. osztályban a tanév kezdés első napjaiban is szóba 
került a tavaly évvégi erdélyi táborozás. Előző lapszá-
munkban bővebben is beszámoltunk erről, most mégis 
vissza kell térjünk erre, hiszen a rengeteg élmény hatá-
sa alatt tanulóink újra és újra rákérdeznek – jövőre is 
eljutunk-e Erdélybe? Ezt ugyan nem tudjuk ígérni, sőt 
még azt sem teljes bizonyossággal, hogy vendéglátó-
inkat meg tudjuk-e tisztelni egy Balaton parti nyaralás-
sal, de az élmények ereje ébren tartja bennünk ezeket a 
terveket! A „Határtalanul!” program keretében meg-
valósuló kirándulásunk részletei gyerekekben és fel-
nőttekben is maradandó nyomot hagytak – kiváltkép-
pen a Székely-kő megmászása! 

Hosszasan és tervszerűen készültünk erre az embert 
próbáló túrára, a pályázatunkba is pontosan beépítettük. 
A részleteket érintően mégis az utolsó pillanatban elbi-
zonytalanodtuk. A vendéglátóink is kettészakadtak azon 
javaslatunkat illetően, hogy melyik oldalról másszuk 
meg a csúcsot, a meredekebb torockói oldalról, vagy a 
kényelmesebb, de időigényesebb várfalvai dombok 
felől, az erdőn keresztül. Ismerve tanítványaim fizikai és 
szellemi képességeit – a nagyobb élmény lehetőségét is 
dédelgetve – az előbbi mellett döntöttem.  

Az indulás utáni „lányos” nyafogáson és a rekkenő 
hőség okozta problémákon túllépve, célba vettük a 
kanyargós ösvényen megközelíthető csúcsot. De mi-
lyen kárpótlást is kaptunk erőfeszítésünkért cserébe? 
Meredek, sziklás hegyoldalakat, gyönyörű kilátással, 
foltokban fákkal, bokrokkal, nyiló vadrózsákkal és 
varjúhájfélékkel, majd felfelé haladva csak fűvel, kőfo-
lyásokkal, csordogáló forrással. Visszatekintve az 
imént még közelebbről megcsodált Torockó látványá-
val. Az egymásra is odafigyelő közös erőfeszítés örö-
mével! Volt persze néhány veszélyes szakasz, de ezzel 
tisztában voltunk, végig betartottuk az alapszabályt, a 
lábunk elé néztünk és egymást is bíztattuk, segítettük. 
Egy kisebb fiúcsapat már azt hitte, hogy a csúcsot ost-
romolja, de irányt kellett váltaniuk. Mindenki bírta a 
fizikai megpróbáltatásokat, a lányok is helytálltak.  

A rosszabbra forduló idő sem szegte kedvünket – 
csúcstámadás! Szücs Olivér már szemerkélő esőben 
lengette a Székely-kő csúcsát jelző piros-fehér-zöld 
oszlop tetején a zánkai zászlót, majd a valós teljesít-
ményünktől és a meredélytől ölelt körpanorámától 
meghökkenve kissé visszafogottan elénekeltük a Szé-
kely-himnuszt. (Persze 13 fiútól és 4 lánytól ezt is 
nagy teljesítmény volt.) A közös siker okozta örömet a 
borúsra forduló idő sem vette el tőlünk. Bőrig ázva 
értünk le a hegy lábához, hogy aztán Istennek és a 
Székely-kőnek is hálát adjunk az óriási élményt nyújtó 
szerencsés visszatérésünkért! 

Horváth Lajos 
iskolaigazgató 
 

- Horváth Lajos iskolaigazgató – szülői javaslat-
ra – kiváló versenyfelkészítő kategóriában BONIS 
BONA - díjat vett át dr. Hoffmann Rózsa közne-
velésért felelős államtitkártól 2013. augusztus 
28-án Budapesten, a Nemzeti Színházban rende-
zett központi ünnepségen.  

- Szeptember l8-án megtartottuk tanévindító szü-
lői értekezleteinket, ahol, továbbgondoltuk közös 
tennivalóinkat, majd az osztályok megválasztották 
delegáltjaikat az SZM-be. A Sáriné Albert Éva 
vezette Szülői Munkaközösség október 9-én ülé-
sezett első alkalommal, ahol a munkatervünkhöz 
kapcsolódó gyakorlatias kérdéseket beszéltek meg 
a résztvevők. 

- Még csak bő másfél hónap telt el a tanévből és 
máris rengeteg élményt és próbatételt jelentő 
programon vagyunk túl. A tanévkezdéstől folya-
matosan készültünk a Mese Napjára, az Idősek 
Napjára és az október 6-ai megemlékezésre. Má-
sodik alkalommal ünnepeltük alsósainkkal szep-
tember 30-án a Mese Napját. Idén az 5. osztályo-
sok közreműködésére is igényt tartva „mesés” 
helyszínt rendeztünk be a könyvtárban. Hét próbát 
kellett kiállniuk a résztvevő csapatok tagjainak. 
Mesetotó, apróhirdetés, ügyességi feladatok után 
minden kisdiák apró ajándékokkal és sok élmény-
nyel térhetett haza. Köszönet érte Ida néninek. 

Nagyon jól sikerült a Faluházban október 3-án 
az Idősek Napi megemlékezés, amelyből iskolánk 
tanulói is derekasan kivették részüket. Stumpfné 
Vass Viol néni és Vidosa Lászlóné Györgyi néni 
segítségével felkészülten, magabiztosan állhattak 
színpadra tanulóink és a hagyományainknak meg-
felelően az összes zánkai nagyszülő gyönyörköd-
hetett unokája jó fellépésében. A műsor végezté-
vel aztán a nagyszülők mellé kutyorodva megér-
demelten majszolhatták a finom édességeket és 
ihatták az üdítőket. 

Nagyon színvonalas Október 6-ai megemléke-
zést mutatott be az iskola színe előtt három má-
sodikossal kiegészítve a 3. és 4. osztály. Az ün-
nepi öltözékek, a díszletek, a bevetített képek, 
filmrészlet és nem utolsó sorban Batthyány La-
jos miniszterelnök és az aradi 13 alakját meg-
idéző történelmi szövegek felemelővé tették a 
megemlékezést. A műsor végeztével 5. osztályo-
saink a „Nemzeti hivallást” míg 8. osztályosaink 
„Magyarország alaptörvényét” is átvehették, 
amelyben tanulóink olvashatnak a hazáért és sza-
badságért maradandó tetteket végrehajtó hősök-
ről és a rájuk való emlékezés fontosságáról. 

Hírmondó ZÁNKAI 
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(Felkészítő tanárok: Balázsné Pintér Rita, Szántó 
Edit)     

- Október 8-án az alsósok szepezdi tanulmányi 
kiránduláson vettek részt. Ismerkedtek a vízpart, 
mező, erdő növényvilágával, a jó hangulatot játé-
kokkal is biztosították. A 6. osztályosok október 
16-án szentbékáli kirándulást szerveztek, amelyet 
új osztályfőnökük Stumpfné Vass Viol néni az 
osztályközösség formálására szánt. 

- Október elején az időjárás kedvezett a gombák 
növekedésének. Takács Feri bácsi az erdőket jár-
ván nem feledkezett meg iskolánk tanulóiról, mi-
vel szép bemutató gyűjteménnyel lepett meg ben-
nünket. Ebben ehető: gyűrűs tuskógomba, óriás 
harmatgomba, bokrosgomba, csigagomba és mér-
gező gombák: pl. légyölő galóca, sárguló csiperke, 
szenes galambgomba is helyet kaptak. Fontos, 
hogy a diákok minél jobban ismerjék ezeket a 
gombákat. Ehhez nyújtott segítséget Takács Feri 
bácsi. Ezúton is köszönjük az érdekes és színes 
bemutatót. 

- Október 19-én szombaton Dobosné Panni néni 
és Molnár Kati néni vezetésével 24-en túrázni 
voltak tanulóink a Koloska völgyben. Megmász-
ták a Koloska sziklákat és megnézték nemrég léte-
sített Vadasparkot is. 

- Német tanáraink szeptember hónapban két to-
vábbképzésen is részt vettek. Az egyik tovább-
képzés témája a szótár használata a nyelvórán, 
ahol nagyon sok hasznos módszertani ötlettel gaz-
dagodtak. A másik előadáson a német nemzetiségi 
tantervek tartalmáról és a tanmenetek elkészítésé-
ről esett szó. 

- Az idei tanévben is folytatta DADA programos 
munkáját Szekeres Kornél rendőr őrnagy, a Bala-
tonfüredi Rendőrkapitányság munkatársa. Október 
15-én a 3. és 4. osztályosoknak tartott előadást az 
írott és íratlan szabályokról, azok betartásáról, az 
önértékelésről, toleranciáról, illetve a kerékpáros 
közlekedésről. 

- E tanévtől kisebb változások történtek a néptánc 
oktatás területén. A művészeti iskola állami tulaj-
donba kerülése után csak a kezdő tánccsoport 
költségeit biztosítja az állam, a felsős csoport 
fenntartásának költségeit teljes egészében Zánka 
Önkormányzata vállalta magára. 

- A zánkai Gyermekalkotások Galériája 2013. évi 
Országos Gyermek Képző- és Iparművészeti pá-

lyázatán Gaál Botond (2. osztály) bronz minősí-
tést szerzett, amelyhez szívből gratulálunk! 

Tanulmányi és sport sikereket is elkönyvelhetett 
iskolánk. Megkaptuk az Apáczai Kiadó alsó tago-
zatos és végi értő olvasás felmérésének az ered-
ményeit. amely hagyományainknak megfelelően 
ezúttal is kiválóra sikerült. 
 Bozzay  Kis.közs. isk. Fővár. isk. 
1. oszt. 96 % 89 % 95 % 
2. oszt. 91 %  75 %  85 % 
3. oszt. 79 %  74 %  85 % 
4. oszt. 90 %  78 %  85 % 
Tanulóinknak és a tanító néniknek egyaránt gratu-
lálunk a szép eredményekhez! 

- Szeptember 21-én a balatonfüredi Széchenyi 
István Sakk Emlékversenyen Szabó Benjamin (7. 
oszt.) – miután már három egymást követő évben 
is megnyerte a gyermekkorosztályos versenyt – a 
felnőttek között állt rajthoz és szépen csillogó 
ezüst érmet nyert. Beni szeptember 28-tól október 
12-ig részt vett a korcsoportos Ifjúsági Sakk Eu-
rópa Bajnokságon (Montenegró), ahol nagyon 
erős mezőny gyűlt össze, amit érzékeltet az is, 
hogy iskolánk tanulója 9-ből 3 pontot gyűjtve a 
mezőny harmadik harmadában végzett. Továbbra 
is büszkék vagyunk ifjú sakkozónkra, hiszen az 
EB-n való részvétel már önmagában is dicsőség! 
- Atlétikában és labdarúgásban is voltak sikereink. 
Eredmények:  

Köztársasaság kupa megyei atlétikai verseny 
2013. október 7. Veszprém 

Szabó Rebeka 60 m futás III. hely 
Bárány Fanni 60 m futás IV., távolugrás XI. hely 
Koncz Otília 2000 m futás II. hely 
Bácsi Konstantin magasugrás III. hely 
Gaál Levente 100 m futás V., távolugrás III. hely 
Magyar Richárd 100 m futás IV., távolugrás III. 
hely 
Szücs Olivér magasugrás I. hely 
Tóth Renáta 100 m futás IV. hely 
Gaál Levente, Mihalkó Benjamin, Szücs Olivér,  
Magyar Richárd 4x100 m váltó II. hely 
Október 10. Balatonfüred  
IV. korcsoportos kispályás labdarúgó bajnokság 
őszi mérkőzéseinek eredménye: 

Zánka – Tihany 1:1  
Zánka – Füred Radnóti 0:3  
Zánka – B.csicsó 11:0 

Csapattagok: Kamondi Péter, Szücs Olivér, Gaál 
Levente, Tóth Dénes, Páli Ádám, Sárffi Áron
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(Felkészítő tanárok: Balázsné Pintér Rita, Szántó 
Edit)     
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oszt.) – miután már három egymást követő évben 
is megnyerte a gyermekkorosztályos versenyt – a 
felnőttek között állt rajthoz és szépen csillogó 
ezüst érmet nyert. Beni szeptember 28-tól október 
12-ig részt vett a korcsoportos Ifjúsági Sakk Eu-
rópa Bajnokságon (Montenegró), ahol nagyon 
erős mezőny gyűlt össze, amit érzékeltet az is, 
hogy iskolánk tanulója 9-ből 3 pontot gyűjtve a 
mezőny harmadik harmadában végzett. Továbbra 
is büszkék vagyunk ifjú sakkozónkra, hiszen az 
EB-n való részvétel már önmagában is dicsőség! 
- Atlétikában és labdarúgásban is voltak sikereink. 
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Könyvtár 
2013. október 16-án, szerdán 17 órakor a zánkai 
községi könyvtárban dr. Praznovszky Mihály iro-
dalomtörténész volt vendégünk. A program egy 
előadássorozat első alkalma volt, amely a Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében 
valósult meg. Gárdonyi Géza „Harangszó az éj-
ben” című versét Kovács Tibor, a Bozzay Pál Ál-
talános Iskola 6. osztályos tanulója adta elő, majd 
a verset a Csillaghúr zenekar előadásában is meg-
hallgattuk. Ezután Pálffyné Szabó Ida könyvtáros 
ismertette Praznovszky Mihály szakmai pályafu-
tását. Előadásának címe: Gárdonyi – az egri re-
mete. A könyvtárban meglévő Gárdonyi kötetek-
ből kis kiállítást is megtekinthettünk. A közönség 
nagy érdeklődéssel hallgatta a Gárdonyi életútról, 
majd az Egri csillagokról szóló tartalmas előadást. 
A délután további részében baráti beszélgetés zaj-
lott vendég előadónk és a közönség között. 
 

*** 
 

 

FALUHÁZ -  
 EGYESÜLETI ÉLET 
 

Rovatvezető: Kocsis Szilvia 
 

Hírek a Faluházból… 
 
Nyári számunkat a Borhét beharangozójával fejez-
tük be. Visszatekintve elmondhatjuk, hogy sokan 
látogattak Zánkára ebben az időszakban, és remélhe-
tőleg minden korosztálynak sikerült szórakozást 
nyújtani. 

A Zánkai Borhét színpadán üdvözölhettük német 
testvértelepülésünket, Willanzheim delegációját, a 
Balatonvin Borlovagrendet, a Magyar Tenger 
Népdalkört, a Magyar Tenger Táncegyüttest, a 
Bokafogó Táncegyüttest, a Kaposvári Fúvószene-
kart, a Terápia Zenekart, Rábaközi Ritát és Nö-
vendékeit, a Tihanyi Musical Stúdiót, a Csopak 
Táncegyüttest, a Zánkai Színjátszó-kört, a Na-ná 
Együttest, Tanai Gerdát és Csordás Jencit a Sze-
gedi Flamenco Táncegyüttes táncosait, Tihanyi 
Tóth Csabát és a Tihanyi Vándorszínpadot, Steve 
Taylor pánsípművészt, a Fourtissimo Együttest, a 
Zánkai Akrobatikus Tánccsoportot, a Retro LMG 
Zenekart, a Pódium Színház színművészeit, 
Gotthyt és Csapatát, Sebestyén Ivettet, Janicsák 
Vecát, a Dinamit Együttest, a Búgócsiga Zenekart, 
Kardos Józsit, DJ. Bakait és a Rulett Zenekart. A 
finom Nivegy-völgyi borokat a Cse-Ki Borpince, 

a Dobosi Pincészet, a Horváth Pince, a Kőróka 
Pince, a Lídia Borház és a Soma Borpince kínálta. 
Szombat esténként Látvány Gasztronómiai Show 
emelte a hangulatot, melyben segítségünkre volt a 
Jegesmedve Büfé és a Pagoda Büfé. 

A Borhéten láthattuk vendégül a Veszprémi 
Tüzikék Foltvarró Csoportot is, akik a „Foltozzuk 
össze a Káli-medencét” kiállítás keretében jártak 
nálunk. Az esti programokat kézműves kirakodóvá-
sár tette hangulatosabbá. Az idei borhét érdekessége 
az Éjszakai Bor Bátorság Próba volt, melyre még 
a Magyar Televízió is kitelepült és a Balaton Nyár 
című adásában le is adták a zánkai eseményt. Re-
méljük hagyománnyá válik a kezdeményezés, és 
jövőre szintén meg tudjuk rendezni.  

Augusztusra több Strandpartit is terveztünk, de 
sajnos az időjárás miatt nem tudtuk mindet megtar-
tani, de az biztos, hogy augusztus 17-én remekül 
szórakozhattak kicsik és nagyok egyaránt, hiszen 
izgalmas programok vártak mindenkit a zánkai 
strandon. Délután 15 órától megkezdődött a már 
hagyományosnak mondható Homokvár építő ver-
seny, melyre rengeteg csapat nevezett be, közben 
kézműves foglalkozás folyt, és ezt követően a fel-
nőtt csapatok mérhették össze erejüket és bátorságu-
kat a Strand Bátorság próbán. Este pedig a buda-
pesti Egy Másik Zenekar érkezett hozzánk koncert-
jükkel.  

Augusztus 8-án a Nyugdíjas Klub Lecsófőzésre 
hívta meg saját, és a többi klub tagjait a Tájház ud-
varára. Fantasztikus finom lecsót főztek Dél Jenő 
klubvezető vezénylete alatt. A főzés mellet egy elő-
adást hallgathattunk meg szintén Dél Jenőtől 
„Minden, ami jó, befőzés, tartósítás” címmel, 
valamint egy csodálatos kiállítás is készült a zöldsé-
gekből, lekvárokból, szörpökből. A rendezvényt jó 
hangulattal és egy finom vacsorával zártuk.  
Az augusztus ezzel még nem ért véget, hiszen a Fa-
luházban megnyílt Jónás Ádám fotókiállítása, mely 
1 hétig volt látható. A fiatal fotós idevarázsolta a 
természet lenyűgöző pillanatait, a különböző utca-
képeket, tájképeket, megörökített olyan életképeket 
is, melyek elvarázsolták a látogatókat. 
 

 

A szépre rácsodálkozni sohasem késő 
 

Augusztus 28-án volt a Magyar fotográfia napja. 
Ebből az alkalomból került megrendezésre a zán-
kai Faluházban Jónás Ádám önálló fotó kiállítá-
sa, mely nyolc napig volt látogatható. A közel 
nyolcvan alkotásból álló anyagot sokan megtekin-
tették. Néhány kép továbbra is látható a nagyte-
remben. 
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Ádám nemrég kezdte a fotózást, mindössze három 
éve foglakozik elmélyültebben vele. Első képeit 
alkalomszerűen mobiltelefonnal készítette, később 
kölcsönkapott compakt fényképezőgéppel. Egyre 
nagyobb kedvet érzett a fotózás iránt, ezért vásá-
rolt egy profi kamerát, majd a szükséges hozzáva-
ló kiegészítőket. A kiállítás anyagából kiérződik, 
hogy még nem alakult ki teljesen a saját koncep-
ciója, a témák szerteágazóak, de mind igényes 
munka. Elmondása szerint kedveli a természetfo-
tózást is, de a stúdiómunkák, a portré és modell-
fotózásban is sok lehetőséget lát. Két elvégzett 
tanfolyam után idén ősztől Budapesten, az Óbudai 
Képzőművészeti Szakképző Iskolában fejleszti 
tovább képességeit és próbál elsajátítani minél 
több szakmai fogást. Az írás címe utal a kiállítás 
alkotásaira. Bár maga a kiállítás a „szubjektív 
objektív” címet kapta. Ebben a megfogalmazás-
ban bizonyos kettősség van, hiszen az objektív szó 
lehet fogalom, illetve tárgy is. A fényképezőgép 
objektíve tárgyilagosan mutatja meg azt, amit rög-
zített. Aki fotózik, az pedig megpróbálja a figyel-
met ráirányítani arra, amit ő maga lát még bele a 
látványba. Ezt a látványt a fotót néző személy már 
szubjektíven értékeli. Vagy tetszik neki, vagy 
nem. Egyszer valaki meghatározott egy definíciót: 
„a szép az, ami érdek nélkül tetszik”. Ádám nem 
csak azokat a pillanatokat örökíti meg, amik neki 
tetszenek, hanem azokat is, melyeket érdekesnek 
talál, vagy formailag izgalmas. A kiállítás meg-
nyitóján is arról beszélt az érdeklődő látogatók-
nak, hogy nem csak az lehet érdekes, ami meg-
szokott és elfogadott, hanem az átlagostól eltérő 
tárgyak, dolgok, pillanatok is. Ádám kedveli a 
fekete-fehér kidolgozásokat. Elmondása szerint 
ennek a technikának is lehet rengeteg árnyalata, 
jobban kifejezhetők vele a kontrasztok. Nem rabja 
a digitális fényképező gépeknek, több munkája 
készült analóg (filmes) készülékkel. Azonban az 
utómunkálatokhoz sokszor nélkülözhetetlen a digi-
tális eszközök (számítógép) használata. Ezzel vi-
szont nagyon kell vigyázni, mert egy rossz mozdu-
lattal pont ellenkező hatást, végeredményt lehet 
elérni. Ádám informatikus végzettsége is segíti az 
úgynevezett korrekciós munkák elvégzésében. Pél-
daképe egyébként Máté Bence, akinek elhivatott-
sága, rátermettsége számára iránymutató. 
További sok sikert kívánunk. 
 

Zánka Önkormányzata is csatlakozott az „Itthon 
vagy! Magyarország Szeretlek!” országos rendez-
vénysorozathoz, mely szeptember 28-29-én zajlott. 

A program fő attrakciója az Összefogás vacsora és 
az Összefogás bor elkészítése volt, melyet Zánka 
lakossága közösen készített. Így készült el Zánka 
bora, a ZánKüvé bor, mely palackozásra is került.  
A délután folyamán megnyílt a „Zánka Régi Arca” 
című fotókiállítás, mely az 1963-1976-os évek fotóit 
ölelte fel. A képeket Kocsis Ervin készítette ebben 
az időszakban. Nem feledkeztünk meg a legkiseb-
bekről sem, nekik kézműves foglalkozás, gyermek-
tetoválás és egy óriás ugráló vár nyújtott lebilincselő 
élményeket. 
A szórakozásról a Magyar Tenger Népdalkör, a 
Magyar Tenger Táncegyüttes gondoskodott, va-
lamint R-Ston és Sipos F. Tamás érkezett hozzánk 
egy fantasztikus műsorral. 

Október 3-án az Idősek Napját ünnepeltük a Fa-
luházban, mely alkalomra szép számmal érkeztek 
meg az idősek. Filep Miklós Polgármester Úr kö-
szöntő szavait az ovisok, és az iskolások megható 
műsora követte, majd a budapesti Pódium Színház 
lepte meg operett műsorával a kedves közönséget. A 
műsor után kis vendéglátás és régen várt beszélgeté-
sek zárták az estét.  

Elérkezett a Szüreti Felvonulás ideje, melyre lá-
zasan készülődött a falu. Egyre több helyre kerültek 
ki szalmabábuk, melyek felhívták a figyelmet a kö-
zelgő rendezvényre. Óriási volt az összefogás, min-
denki tette a dolgát, a klubok elkészítették a külön-
böző helyszíneket, díszítettek, csinosítgattak. A Fa-
luház is ünnepi díszbe öltözött, hogy méltóképpen 
várja a szüret ünnepére érkező vendégeket. Renge-
teg segítő kéz dolgozott azon, hogy minden jól sike-
rüljön ebben az évben is.  

14 órától a Lovardától indult a díszes menet, ahol 
Bábel Ferenc látta vendégül a felvonulásra érkező 
lovasokat, és a bormustrán részt vevő boros gazdá-
kat. A menetben lovasok, lovas kocsik, traktorok, 
a Tihanyi Kisvonat, kamion, az Új Nemzedék 
Központ nyitott busza és több száz gyalogos fel-
vonuló volt. A fellépők között üdvözölhettük a 
Tördemic Táncegyüttest, a Bokafogó Táncegyüt-
test, a Magyar Tenger Táncegyüttest, a Magyar 
Tenger Népdalkört, a Zánkai Színjátszókört, a 
Révülöpi Táncoló Talpakat, a Zalai Balaton-Part 
Ifjúsági Fúvószenekart, a Balatonfüredi Hagyo-
mányőrzők társaságát, és végül, de nem utolsó 
sorban R.Kárpáti Pétert és Társulatát. Természe-
tesen a felvonulás hangulatáról idén is Borda Lajos 
gondoskodott. Az Új Nemzedék Központ nyitott 
buszát Resze Tibor vezette, akinek külön köszönjük 
a munkáját! 

A helyszíneken vendégül láttak bennünket finom 
borokkal a pincészetek, pontosabban a Horváth  
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Borház, Egyed István, a Gergely Borház, 
Péringer Antal pincéje, a Theodora Étterem, 
Cse-Ki Borpince, Móró Pince, Péringer Miklós 
pincéje, Scher Zsolt pincéje, a Lídia Borház, 
Albert Ferenc, Kőróka Pincészet és ezen kívül a 
Faluházba is rengeteg bor érkezett az esti mulat-
ságra. A felvonulás alatt állomásról, állomásra ha-
ladva megtudhattuk a Kóbor Bortúra tagjaitól a 
szüret menetét egészen a szőlőszedéstől a szőlőpré-
selésig. 

A Faluházhoz visszaérve egy fantasztikus operett 
műsort varázsoltak nekünk a budapesti színészek R. 
Kárpáti Péter vezényletével, és megkóstolhattuk a 
szüretelők vacsoráját, mely Dobosi Dániel gondos 
munkájának köszönhetően isteni finomra sikerült.  

A helyszínek és a felvonulás biztosítását köszön-
jük a Rendőrségnek és a Polgárőrségnek! 

A 2013-as Szüreti Felvonulást és Mulatságot 
egy fergeteges bál zárta Kardos Józsival. Köszön-
jük Mindenkinek a sok-sok segítséget, azoknak 
is, akik névtelenül a háttérből segítettek, köszön-
jük, hogy eljöttek és velünk szórakoztak! 

A rendezvényről készült fotók láthatóak lesznek 
a Faluház honlapján, melyet Karácsony Ákosnak 
köszönhetünk. 
Október 22-én 14 óra 15 perckor az 1956-os for-
radalom emlékére ünnepi megemlékezést tartottunk 
a Faluházban. 
Október 17-től női Sportklub indul a Faluházban, 
melynek keretében Aerobic órákon vehetnek részt a 
hölgyek. A tornát Sárffi Mariann vezeti csütörtök 
esténként 18.00 – 19.00 óráig.  
A Faluház programjaira, rendezvényeire szere-
tettel várunk Mindenkit. 
 

Kocsis Szilvia, Böhm Tamás 
Zánka Faluház 

 
 

*** 
 

Helytörténet- 
             honismeret 
 

 
Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet 
 

Nazarénusok a Balaton felvidéken 
Szentantalfai gyülekezet története, hit élete 

A téma választás: 
- Általános iskolai meghatározó élményeim adták 

az indítatást, hogy mélyebben is foglalkozzak ez-

zel az elzártnak hitt közösséggel, azokkal az em-
berekkel, akiket én oly nagyra becsülök és tiszte-
lek. 

Mi foglalkoztatott igazán? 
- Misztikum a vallás körül, melyet sokan, sokféle-

képpen magyaráznak, mi is hát a valóság? 
- Új, a faluba került anyukákkal való találkozások, 

fiatal anyaként az ő sorsuk. 
- Mint iskoláskorú gyermekek szüleivel való talál-

kozás, ahol szintén új oldaluk mutatkozott meg. 
- Később, mint vállalkozókkal kerültem kapcsolat-

ba, akik varrtak, festettek, kőműves, asztalos 
munkát végeztek nekünk. 
Ezek az okok, na és persze a szociálpedagógia 

államvizsgám, melynek témájául választottam a 
nazarénus gyermekek szocializációját, indította el 
bennem, hogy bővebben foglalkozzak e témával. 
Természetesen ez csak az én tapasztalataimat, a ve-
lük készült beszélgetéseket, felméréseket, interjúkat 
dolgozza fel, ez nem egy releváns kutatás. Szakiro-
dalmi adatok sajnos nagyon hiányosak, talán két 
könyvet találtam, az egyikből összehasonlító adato-
kat vettem az iskolai végzettség tekintetében. A hit-
vallás, és a vallás elterjedésére vonatkozólag a gyü-
lekezet bocsájtott részemre anyagot. Pedagógiai, 
szociológiai értekezéseimet itt nem teszem közzé, 
inkább a vallás kialakulására, a szentantalfai gyüle-
kezet életére vonatkozólag ismertetek adatokat. 

A gyülekezetre vonatkozó adatok részben 2003-
as kutatás eredményei, de igyekeztem a fontosabb 
adatokat aktualizálni. 
A nazarénus vallás kialakulása: 

- XIX. Sz. 20-30-as éveiben Svájcban, Samuel 
Henrik Fröhlich munkássága nyomán indul el az 
evangéliumi ébredés. 

Ellentét a történelmi egyházakkal:  
- gyermekkeresztelés elvetése 
- egyházi adó mellőzése 
- Katonai szolgálat megtagadása /bebörtönzések 

kora, Ne ölj!/ 
- Közjogi helyzet rendezetlensége miatt nem lehet-

tek imaházaik, temetkezési helyeik. 
Ezt a visszás helyezet a „Helsinki záróokmány 
1977”-es megjelenése rendezte. 
- Közjogi helyzetük rendeződött 
- Szabad vallásgyakorlást tett lehetővé 
- A bebörtönzések kora lejárt 
- Államilag is elismerték a kisegyházakat 
- Épülhettek gyülekezeti házakat. 

A vallás terjedése: 
- A világon szétszórva mindössze 20-25 ezer naza-

rénus él. 
- Terjedését befolyásoló tényezők: szegénység,  

világháborúk, üldöztetések. 
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- Megtalálható gyülekezetek a világon: 
Svájc, Németország, Franciaország, Ausztria, 
Magyarország, a délvidéki országok, Románia, 
U.S.A., Kanada, Mexikó, Brazília, Argentína, Pa-
raguay, Ausztrália, India, Japán, Ghána és Izrael. 

A vallás Magyarországra érkezése: 
- Iparos legények hozták be Svájcból 1839-ben. 
- Budapesten Hencsey Lajos és Béla József hozta 

létre az első közösséget 16 fővel. 
Hencsey Lajos szerkesztette meg az első hitval-

lást, őt tekintik a gyülekezet megalapítójának. 
Szülőhelyén, a Zala megyei Szentpéterúrban jött 
létre a második gyülekezet. Századfordulón a lét-
számuk 14-15 ezer fő. Világháború után 3-4 ezer fő. 
Zala-Veszprém megyei terjedése: 

- Káptalantóti 
- Alsópáhok 
- Badacsonytomaj 
- Gyenes, Diás 
- Vonyarcvashegy 
- Ábrahámhegy 
- Monoszló 
- Dörgicse 
- Szentantalfa. A vallás XX. sz. elejétől, mint kö-

zösségről körülbelül 1950-től beszélhetünk. 
Hitvallásuk: 
„Hitünk az Ó- és Újszövetségi Szentíráson alapszik. 
Valljuk a Mindenható Istent a világ teremtőjének és 
fenntartójának, Jézus Krisztust Isten Fiának, a világ 
Megváltójának lenni. Az Úr Jézus Krisztus tanítása 
alapján a bűnből való megtérés, valamint a víz és 
Szentlélek által való újjászületés után válhat a hité-
ről bizonyságot tevő felnőtt ember a gyülekezet tag-
jává. Mivel egész életre szóló felelősségteljes döntést 
néhány napos gyermektől nem várhatunk el, ezért a 
gyermekkeresztség gyakorlatát elutasítjuk. A gyüle-
kezet tagjait a bűn nélküli tiszta életre való törekvés, 
az odafenn valók keresése, az „ebben a világban és 
mégsem a világból” való csendes hétköznapi élet 
jellemzi.” 

- Valljuk a „Szeresd embertársadat, mint önmaga-
dat.” /Márk 12,316/ 

- „Amint azért akartok, hogy emberek tiveletek 
cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azok-
kal !” /Lukács 6,31/ 

- „Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellen-
ségeiteket is, jót tegyetek azokkal, akik titeket 
gyűlölnek.” /Máté 5,44/  

- „Mindenekkel jót tegyetek!” Pál apostol szeretet 
törvénye. 

- Ezekkel az igékkel ellentétes a katonai szolgálat, 
a fegyverfogás.  

- „Teljességgel ne esküdjetek” /Máté 5,34/ 

- „…legyen a ti beszédetek:igen, igen, vagy nem, 
nem, ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól 
vagyon.” /Máté 5,37/ 

- „Gyermekeinket igyekszünk mind családi, mind 
gyülekezeti körünkben a Szent írás ismeretébe 
bevezetni, Isten és ember iránti tiszteletre 
nevelnij.” 

 
A Szentantalfai közösség 

- Dobossy család a gyülekezet létrehozója, 7 fiú 
gyermekük volt, zárt közösségben éltek. Házas-
ságuk révén bővítették a helyi gyülekezetet, de 
ekkor inkább még közösségről beszélhetünk. 

- 4 fiútestvér, 4 lánytestvért vett feleségül, ők ma-
radtak a szülőfaluban, 1 fő Siklósra költözött, 1 
fő nem a vallás szerint nősült, aki aztán visszatért 
a gyülekezetbe idősebb korában, 1 fő reformá-
tusvallásúnak keresztelkedett, de láthatjuk, hogy 
hatan Szentantalfán maradtak. 

- 3 fiúnak 28 gyermeke született, ők alkotják a mai 
gyülekezet alappillérét, mert a fiúgyermekek 
szokás szerint a faluban telepedtek le, a lányok 
elszármaztak. Persze, itt is akadt kivétel, ki a 
szakmája, ki a családi kötelék miatt maradt hely-
ben, illetve elszármazott. 

- A falu életében, szokásaiban tevékenyen nem 
vettek részt, ők bálba, kocsmába, nem jártak. Sok 
atrocitásban volt részük, hiszen a helyi fiatalok 
ezt nem tudták mire vélni, sokszor szektásoknak 
nevezték Őket. Nem ismerték a hitvallásukat, és 
nem is igyekeztek megérteni azt. 
A nazarénus gyerekek az iskolában kerültek 

szemben azzal, hogy a társaik másképpen élnek, 
mások a szokásaik, akkor még óvoda nem volt, így 
ez kitolódott az iskolára, ma már más, ma már jár-
nak óvodában a gyerekeik. Főleg iskolai ünnepélye-
ken jelentett ez gondot, ahol nem vehettek részt, 
kivéve az évnyitót, évzárót, torna órákon, a lányok 
nem vettek tornadresszet és ének órákon nem éne-
keltek. Ezeket saját tapasztalatból tudom, hiszen 
nekem is volt osztálytársam. Ők különös tehetségű 
énekhanggal megáldott gyerekek, akik az iskolai 
énekeket nem énekelhették, nem tudom ez milyen 
érzés volt, hogy nem mutathatták meg tehetségüket, 
ezt sohasem kérdeztem meg. 

- Továbbtanulási szokásaik: a fiúk csak szakmát 
tanulhattak, azt is csak ott ahova be tudtak járni, 
kollégisták nem lehettek. A lányok akkor még 
nem tanulhattak tovább, az nem az ő útjuk volt, a 
70-es években nyílt egy varroda, ott tudtak dol-
gozni. 

- A változás először akkor következett be, amikor a 
fiúk házasodni kezdtek a nyolcvanas években. A 
fiatal anyukák az ország különböző részeiből 
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- Káptalantóti 
- Alsópáhok 
- Badacsonytomaj 
- Gyenes, Diás 
- Vonyarcvashegy 
- Ábrahámhegy 
- Monoszló 
- Dörgicse 
- Szentantalfa. A vallás XX. sz. elejétől, mint kö-

zösségről körülbelül 1950-től beszélhetünk. 
Hitvallásuk: 
„Hitünk az Ó- és Újszövetségi Szentíráson alapszik. 
Valljuk a Mindenható Istent a világ teremtőjének és 
fenntartójának, Jézus Krisztust Isten Fiának, a világ 
Megváltójának lenni. Az Úr Jézus Krisztus tanítása 
alapján a bűnből való megtérés, valamint a víz és 
Szentlélek által való újjászületés után válhat a hité-
ről bizonyságot tevő felnőtt ember a gyülekezet tag-
jává. Mivel egész életre szóló felelősségteljes döntést 
néhány napos gyermektől nem várhatunk el, ezért a 
gyermekkeresztség gyakorlatát elutasítjuk. A gyüle-
kezet tagjait a bűn nélküli tiszta életre való törekvés, 
az odafenn valók keresése, az „ebben a világban és 
mégsem a világból” való csendes hétköznapi élet 
jellemzi.” 

- Valljuk a „Szeresd embertársadat, mint önmaga-
dat.” /Márk 12,316/ 

- „Amint azért akartok, hogy emberek tiveletek 
cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azok-
kal !” /Lukács 6,31/ 

- „Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellen-
ségeiteket is, jót tegyetek azokkal, akik titeket 
gyűlölnek.” /Máté 5,44/  

- „Mindenekkel jót tegyetek!” Pál apostol szeretet 
törvénye. 

- Ezekkel az igékkel ellentétes a katonai szolgálat, 
a fegyverfogás.  

- „Teljességgel ne esküdjetek” /Máté 5,34/ 

- „…legyen a ti beszédetek:igen, igen, vagy nem, 
nem, ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól 
vagyon.” /Máté 5,37/ 

- „Gyermekeinket igyekszünk mind családi, mind 
gyülekezeti körünkben a Szent írás ismeretébe 
bevezetni, Isten és ember iránti tiszteletre 
nevelnij.” 

 
A Szentantalfai közösség 

- Dobossy család a gyülekezet létrehozója, 7 fiú 
gyermekük volt, zárt közösségben éltek. Házas-
ságuk révén bővítették a helyi gyülekezetet, de 
ekkor inkább még közösségről beszélhetünk. 

- 4 fiútestvér, 4 lánytestvért vett feleségül, ők ma-
radtak a szülőfaluban, 1 fő Siklósra költözött, 1 
fő nem a vallás szerint nősült, aki aztán visszatért 
a gyülekezetbe idősebb korában, 1 fő reformá-
tusvallásúnak keresztelkedett, de láthatjuk, hogy 
hatan Szentantalfán maradtak. 

- 3 fiúnak 28 gyermeke született, ők alkotják a mai 
gyülekezet alappillérét, mert a fiúgyermekek 
szokás szerint a faluban telepedtek le, a lányok 
elszármaztak. Persze, itt is akadt kivétel, ki a 
szakmája, ki a családi kötelék miatt maradt hely-
ben, illetve elszármazott. 

- A falu életében, szokásaiban tevékenyen nem 
vettek részt, ők bálba, kocsmába, nem jártak. Sok 
atrocitásban volt részük, hiszen a helyi fiatalok 
ezt nem tudták mire vélni, sokszor szektásoknak 
nevezték Őket. Nem ismerték a hitvallásukat, és 
nem is igyekeztek megérteni azt. 
A nazarénus gyerekek az iskolában kerültek 

szemben azzal, hogy a társaik másképpen élnek, 
mások a szokásaik, akkor még óvoda nem volt, így 
ez kitolódott az iskolára, ma már más, ma már jár-
nak óvodában a gyerekeik. Főleg iskolai ünnepélye-
ken jelentett ez gondot, ahol nem vehettek részt, 
kivéve az évnyitót, évzárót, torna órákon, a lányok 
nem vettek tornadresszet és ének órákon nem éne-
keltek. Ezeket saját tapasztalatból tudom, hiszen 
nekem is volt osztálytársam. Ők különös tehetségű 
énekhanggal megáldott gyerekek, akik az iskolai 
énekeket nem énekelhették, nem tudom ez milyen 
érzés volt, hogy nem mutathatták meg tehetségüket, 
ezt sohasem kérdeztem meg. 

- Továbbtanulási szokásaik: a fiúk csak szakmát 
tanulhattak, azt is csak ott ahova be tudtak járni, 
kollégisták nem lehettek. A lányok akkor még 
nem tanulhattak tovább, az nem az ő útjuk volt, a 
70-es években nyílt egy varroda, ott tudtak dol-
gozni. 

- A változás először akkor következett be, amikor a 
fiúk házasodni kezdtek a nyolcvanas években. A 
fiatal anyukák az ország különböző részeiből 
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érkeztek, a vallás ugyanaz, de voltak helyek, ahol 
már nem ilyen szigorú szabályok szerint éltek. 
Volt, aki már akkor érettségizett fiatalként került 
a gyülekezetbe. 

- A harmadik generáció gyermekei már jártak óvo-
dába, részt vettek az ünnepségeken, igaz az 
anyukák még nem, de aztán később belátták, 
hogy egy anyák napján nekik is ott kell lenni, 
hogy megkaphassák a szeretet virágait. /Persze ez 
nagy lépés volt, és tisztelet annak, aki ezt kezde-
ményezte./ 
Aztán már az iskolában is enyhültek a szabályok, 

hiszen nem zárhatták ki mindenből a gyerekeket. A 
jó érzésű pedagógusok belátták ezt, és igyekeztek 
számukra megfelelő elfoglaltságot szervezni, ilyen 
lett a zene szakkör. Ide örömmel jártak a gyerekek, 
ma már mondhatjuk, az iskola felét nazarénus gyer-
mekek teszik ki. 
A gyülekezet létszámának alakulása 2003-ban: 

- Összes létszám 146 fő 
- Ide költözöttek 19 fő 
- Családok száma 19,  egyedül él 4 fő 
- Gyermek létszám 0-20 évesig 82 fő 

Óvodai létszámok alakulása, /nem év szerinti bon-
tásban/ 
Összes beiratkozott gyerek  

1976           31 fő ebből nazarénus     1 fő 
1979           37 fő                              12 fő 
1982           33 fő                                8 fő 
1988           27 fő                              11 fő 
1994           21 fő                                4 fő 
2000           23 fő                                9 fő 
2003           19 fő                                3 fő 
Ezek az adatok jelentek meg hat évvel később az 

iskolában is. Jellemzően, az osztályokban a nazaré-
nus gyermek aránya sok volt, ez azt jelentette, hogy 
ők szünetekben jobban elkülönültek a többiektől, és 
egymással játszottak, ez az óvodai évekre is jellem-
ző volt, hiszen ők már ismerték egymást. Egy idegen 
közösségbe bekerülve természetes, hogy ahhoz for-
dulnak, akit ismernek. 

Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége című 
munkájában az országos iskolai végzettség alakulása 
a nazarénus közösségben 1968-ban /sajnos későbbi 
adatokat országos szinten nem találtam/: 
Országos össz. létszám: 3312 fő 

Főiskola, egyetem:             14 fő 
Középiskola:                      219 fő 
1-4 elemi:                           675 fő 
4-6 elemi:                         1339 fő 
8 ált. iskola, 4 polgári       1065 fő 

A szentantalfai gyülekezetben 1968-ban, csak 
nyolc általánost, illetve elemi iskolát végzettek van-
nak. 
2003-ban a szentantalfai gyülekezetben már más-
képpen alakultak a létszámok, melyet a változások is 
alakítottak. Kényszer vállalkozások kora, és a mun-
kalehetőségek megszűnése arra ösztönözte a fiatalo-
kat, hogy, ha munkát szeretnének, tanulni kell. A 
lányok is tanulnak, először szakmát, aztán a jobb 
képességűek már érettségihez kötött szakképesítése-
ket szereznek, így nagyon népszerű körükben a köz-
gazdasági szakközépiskola. Kötődnek egy-egy in-
tézményhez, ilyen a veszprémi Táncsics M. Szak-
munkásképző, szinte minden fiú itt tanult szakmát, 
illetve a szintén veszprémi Közgazdasági Szakkö-
zépiskola. 

Ezek az iskolák befogadóak, a gyerekek jól érzik 
magukat, több pedagógussal beszéltem, akik szere-
tettel beszéltek a számukra is fura „bekötött fejű” 
lányokról, akikkel magatartási gondok sosem me-
rülnek fel, és ez a mai ifjúsági közösségekben nem 
általánosítható.  

2003-as adatok, /a teljes gyülekezeti létszámot 
tükrözi, saját gyűjtés/: 

Egyetem, főiskola:     1 fő 
Érettségit :                24 fő 
Szakmunkás képző:  46 fő 
Általános iskola:       17 fő 
Kiskorú:                    58 fő 

 

Létszám alakulások 2012-ben   
- Össz. Létszám            176 fő 
- Össz. Gyermek létszám  70 fő 
- 6-25 éves, aki tanul         52 fő 
 

Ebből: 
- Általános iskolás              18 fő 
- Szakmunkás                       8 fő 
- Középiskolás                    21 fő 
- Technikus                           4 fő 
- Főiskola 1 fő /lány 
 

Nagyon érdekelt, hogy az őket tanító tanárok mit 
tudnak erről a vallásról, kérdőíveken, és személyes 
beszélgetések során az alábbiakról győződtem meg. 
Nagyon hiányos az ismeretük a vallásról, többen 
szektának gondolják. 

A szülőkkel való kapcsolatuk jó, de felszínes. Is-
kolán kívüli kapcsolatukról, munkájukról nincs tu-
domásuk. Osztálykirándulásokon a tanulók nem 
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vesznek részt. Magatartási gond nincs velük, tiszte-
lettudóbbak, mint társaik. Órai munkájuk, tanulmá-
nyi eredményük átlagos. 
Szerintük befogadták Őket az osztályban, lányoknál 
a kendő az első hetekben beszédtéma, de később 
megszokottá válik, ruházatuk szerényebb, de alapve-
tő különbség, hogy a lányok nem viselhetnek nadrá-
got, és általában hosszú szoknyában járnak, főleg 
télen, de már a térd alatti szoknyák is megjelentek. 
Értékrendjük: 

- Fontos: szeretet, család, vallás, békehit, segítség-
nyújtás, közösségi szokások megtartása. 

- Nem fontos: gazdagság, szépség, hatalom, haza-
szeretet.   

Magatartásformák: nem isznak, nem dohányoznak, 
nem vesznek részt társadalmi ünnepeken, esemé-
nyeken, nem járnak moziba, színházba, nem néznek 
tv-t. 

- Helyette: közösségbe járnak, családi, rokoni, hit-
testvéri kapcsolatok szorosabb ápolását helyezik 
előtérbe. 

Házassági szokások: 
Párválasztás, közvetítés útján, 

- A megfogant gyermekek vállalása. 
- Gyermek nélküli házaspárok feladatai: segítik a 

többieket a gyermeknevelésben. 
- Egyedül álló lányok „áldozata”: ők is mindenben 

segítséget nyújtanak a többi anyának, segítik a 
gyermekek felnevelését, mint országosan itt is 
több lány. 

Alkalmazkodás a modern világhoz. 
Munkájukat segítő dolgokat elfogadják. 

- Szinte minden háztartásban van autó, modern 
háztartási eszközök. 

- Lakáskörülményeik jobbak az átlagnál, a közös-
ség összefogásával minden fiatal párnak segítsé-
get nyújtanak az otthonteremtésben, anyagilag is 
segítik egymást. 

- Számítógép, és internet segíti munkájukat, így 
kommunikálnak a világon egymással is. Rádió 
náluk a hírek hallgatására szolgál, magnetofont 
használnak a gyülekezeti összejöveteleken, pl. az 
idősebbeknek, akik nem tudnak részt venni, fel-
veszik és otthon meghallgathatják azt. 

- Egészséges életvitelük, határozott értékrendjük 
példa értékű lehet mindannyiunk számára, és 
tisztelet követel tőlünk, nem megvetést, mint azt 
annyi éven keresztül elszenvedték. 

- Elkötelezettségük a hitük iránt,és annak minden 
körülmények közötti megtartása, életben tud tar-
tani egy ilyen kis  közösséget a mai háborgó vi-
lág tengerén is. 

 

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segí-
tették munkámat, elsősorban a gyülekezetnek, a 
pedagógusoknak, az említett középiskoláknak, a 
Balatoncsicsói és Zánkai általános iskolának, vala-
mint a Szentantalfai óvodának, hogy rendelkezésem-
re bocsájtották a forrásokat, illetve beszélgetésekkel, 
kérdőívek kitöltésével segítették munkámat. 
 

Németh Albertné 
 

 
 

Harangszó 
 
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 
 

Vasárnapi istentiszteleti rend falunkban:  
evangélikus ½ 9-kor,  
katolikus ½ 10-kor,  
református 11 órakor.  

Egyéb alkalom a templomban kerül hirdetésre. 
 
Anyakönyvi hírek: 
Két kislány érkezett falunkba, akiket nagy szere-
tettel köszöntünk kedves szüleikkel együtt!   
Bábel Viktória, Ajka, 2013. 07.05. – Bábel Nor-
bert és Borda Vivien, 
Vass Natália, Veszprém, 2013. 09. 29. – Vass 
Gyula és dr. Paulusz Veronika. 
 
Egyházi események 
Az evangélikus egyházközség immár jól bejára-
tott nyári programjai a kirándulás és a komolyze-
nei hangverseny. Június hóban Németh Szabolcs 
evangélikus lelkész működési területéről egy 52 
fős társaság Pozsonyt kereste fel. Egy fiatal, lel-
kes, jól felkészült idegenvezető leánnyal körbesé-
táltuk a Belvárost, megtekintettük a nevezetessé-
geket, meghallgattuk az ehhez kapcsolódó érdekes 
legendákat. Hazafelé Lébényben a középkori 
katolikus templomot néztük meg.  
A szentantalfai templomban hangversenyt adott: 
Virág András a budapesti Belvárosi Főplébánia 
Liszt –díjas karnagy orgonaművésze és Gion 
Zsuzsanna énekművész, valamint három művész-
tanár: Laki Gabriella, Gerencsér Zoltán és Né-
meth Sándor. A hangversenyek után – már ez is 
hagyomány, – az antalfai gyülekezet szeretetven-
dégség keretében látta vendégül a résztvevőket.  
Zánkán találkozott a Veszprémi Evangélikus Egy-
házmegye lelkészi munkaközössége október 2-án, 
ezen alkalomból közös istentiszteletet tartottak.  
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vesznek részt. Magatartási gond nincs velük, tiszte-
lettudóbbak, mint társaik. Órai munkájuk, tanulmá-
nyi eredményük átlagos. 
Szerintük befogadták Őket az osztályban, lányoknál 
a kendő az első hetekben beszédtéma, de később 
megszokottá válik, ruházatuk szerényebb, de alapve-
tő különbség, hogy a lányok nem viselhetnek nadrá-
got, és általában hosszú szoknyában járnak, főleg 
télen, de már a térd alatti szoknyák is megjelentek. 
Értékrendjük: 

- Fontos: szeretet, család, vallás, békehit, segítség-
nyújtás, közösségi szokások megtartása. 

- Nem fontos: gazdagság, szépség, hatalom, haza-
szeretet.   

Magatartásformák: nem isznak, nem dohányoznak, 
nem vesznek részt társadalmi ünnepeken, esemé-
nyeken, nem járnak moziba, színházba, nem néznek 
tv-t. 

- Helyette: közösségbe járnak, családi, rokoni, hit-
testvéri kapcsolatok szorosabb ápolását helyezik 
előtérbe. 

Házassági szokások: 
Párválasztás, közvetítés útján, 

- A megfogant gyermekek vállalása. 
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segítséget nyújtanak a többi anyának, segítik a 
gyermekek felnevelését, mint országosan itt is 
több lány. 

Alkalmazkodás a modern világhoz. 
Munkájukat segítő dolgokat elfogadják. 

- Szinte minden háztartásban van autó, modern 
háztartási eszközök. 

- Lakáskörülményeik jobbak az átlagnál, a közös-
ség összefogásával minden fiatal párnak segítsé-
get nyújtanak az otthonteremtésben, anyagilag is 
segítik egymást. 

- Számítógép, és internet segíti munkájukat, így 
kommunikálnak a világon egymással is. Rádió 
náluk a hírek hallgatására szolgál, magnetofont 
használnak a gyülekezeti összejöveteleken, pl. az 
idősebbeknek, akik nem tudnak részt venni, fel-
veszik és otthon meghallgathatják azt. 

- Egészséges életvitelük, határozott értékrendjük 
példa értékű lehet mindannyiunk számára, és 
tisztelet követel tőlünk, nem megvetést, mint azt 
annyi éven keresztül elszenvedték. 

- Elkötelezettségük a hitük iránt,és annak minden 
körülmények közötti megtartása, életben tud tar-
tani egy ilyen kis  közösséget a mai háborgó vi-
lág tengerén is. 

 

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segí-
tették munkámat, elsősorban a gyülekezetnek, a 
pedagógusoknak, az említett középiskoláknak, a 
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Bábel Viktória, Ajka, 2013. 07.05. – Bábel Nor-
bert és Borda Vivien, 
Vass Natália, Veszprém, 2013. 09. 29. – Vass 
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Egyházi események 
Az evangélikus egyházközség immár jól bejára-
tott nyári programjai a kirándulás és a komolyze-
nei hangverseny. Június hóban Németh Szabolcs 
evangélikus lelkész működési területéről egy 52 
fős társaság Pozsonyt kereste fel. Egy fiatal, lel-
kes, jól felkészült idegenvezető leánnyal körbesé-
táltuk a Belvárost, megtekintettük a nevezetessé-
geket, meghallgattuk az ehhez kapcsolódó érdekes 
legendákat. Hazafelé Lébényben a középkori 
katolikus templomot néztük meg.  
A szentantalfai templomban hangversenyt adott: 
Virág András a budapesti Belvárosi Főplébánia 
Liszt –díjas karnagy orgonaművésze és Gion 
Zsuzsanna énekművész, valamint három művész-
tanár: Laki Gabriella, Gerencsér Zoltán és Né-
meth Sándor. A hangversenyek után – már ez is 
hagyomány, – az antalfai gyülekezet szeretetven-
dégség keretében látta vendégül a résztvevőket.  
Zánkán találkozott a Veszprémi Evangélikus Egy-
házmegye lelkészi munkaközössége október 2-án, 
ezen alkalomból közös istentiszteletet tartottak.  
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„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának: Mert ha élünk, az 
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Szolgálata nem csak tisztségvállalás, hanem tevékeny részvétel, folyamatos szellemi és két-
kezi munka volt. Ha kellet leült régi írógépe elé levelet írni, nyomtatványokat kitölteni, 
zárószámadást, költségvetést készíteni, sittet, szemetet hordani, harangot szerelni, redőnyt javíta-
ni, biztosítékot cserélni, világítást javítani, gyülekezeti présházat szüretre előkészíteni, a gyüleke-
zeti szőlő körüli munkálatokat megszervezni, a templom és a parókia körüli javítási és karbantar-
tási munkákat elvégezni, vagy elvégeztetni, klenódiumokat és a jegyeket úrvacsorára előkészíte-
ni. Felsorolni is sok. Mindig talált valami feladatot javítanivalót.  

Az aktív gyülekezeti élettől való visszavonulása után is folyamatosan tájékozódott Egyhá-
zunk életéről. Nem csak a gyülekezeti életünk eseményeiről, hanem úgy az országos, mint a kerü-
leti és megyei történésekről is folyamatosan napra kész volt. 

A fenti feladatoktól szerepvállalástól lassan elköszönt. Lassan elköszönt a közösségtől és vé-
gül elköszönt magától az élettől is. Mi is így szeretnénk elköszönni, búcsúzni tőle, megköszönve 
azt a sok áldozatos munkát és szolgálatot, amit köztünk végzett. Isten áldja meg emlékét közöt-
tünk! 

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, vége-
zetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama 
napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” 
II Tim 4:7 

 
Gondos Gábor 

református lelkész 
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Az idei nyár nagyon mozgalmasra sikerült az Új Nemzedék Központ számára. Egymást érték a ren-
dezvények, melyek révén Zánka nevét emlegették hetekig. 
A nyári időszámítást a Morning show élő adása nyitotta meg. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és 
Vadon János népszerűsítette az Új Nemzedék Központot és párhuzamosan Zánka települést.    
Az egyetemisták és felsőoktatási intézmények hallgatói által 1975-ben életre hívott EFOTT fesztivál-
jának helyszínéül, Zánkát választották. 50000 látogató vett részt a rendezvényen, ahol a nemzetközi 
fellépők mellett a magyar zene krémje (Kiscsillag, Hősök, Tankcsapda, Quimby, Road, Beatrice) 
jelentette a zenei kikapcsolódást. Videoklip forgatással egybekötötten mutatták be az Új Nemzedék 
Központ felkérésére Cozombolis Péter által írt számot, melynek a címe „Állj mellém!”.   

Folyamatos volt az Erzsébet program keretében meghirdetett táborok diákjainak fogadása. A te-
matikus táborokat, többek között Báder Máté (kosárlabda), Szávay Ágnes (tenisz) személyével és 
szakmai tudásával emelték magasabb szintre.              

Hagyományosan a Halásznapok idején került megrendezésre XIV. alkalommal a Zánka kupa Női 
és férfi kispályás labdarúgó torna, melyen 47 férfi és 12 női csapat küzdött a végső sikerért. A sport-
rendezvényekből kiemelkedett még a Streetball fesztivál, Mountain bike versenyek, Vitorlás ver-
seny, Ultrabalaton futóverseny, FightersRun terepfutóverseny.  
Világrekord kísérletnek drukkolhattunk a strandon. Balaton akkor lángos, így kézenfekvő volt, hogy 
a „Magyar Tenger” partján legyen a kísérlet, mely a végére nem csak kísérlet maradt két világrekord 
is született. A szokásos tűzijátékot sajnálatos módon az időjárás szélsőségei miatt nem lehetett meg-
tartani, de a kísérő program, mely „Nagy Csobbanás” néven, zánkai helyszínen, a családok részére 
lett meghirdetve, lezajlott. A gyermekek és felnőttek is élvezhették a zenei kínálatot. A legkitartób-
bak Geszti Péterrel is találkozhattak. 

Nyárzáró rendezvényként egy nagypályás labdarúgó tornát hoztunk tető alá, melynek több célja is 
volt. Felvenni a kapcsolatot Magyarország legnépszerűbb csapatával, a Ferencvárossal, akik a jövő 
tehetségei mellett Ebedli Ferencet, Dragoner Attillát, Dejan Milovanovicsot is felvonultatták. Zánka 
SE csapata, bemutatkozott a közönségnek az új hazai pályáján, az Új Nemzedék Központ stadionjá-
ban. A tornát a Ferencváros nyerte megelőzve a Zánka SE és a Diana Vendéglő Pécs csapatát.  

A felsorolás nem volt teljes, csak egy része a nyári kínálatnak, a nyílt rendezvényeinkről a jövőben 
szeretnénk rendszeresen tájékoztatni a zánkai lakosokat, hogy a Központ és a Falu kapcsolata jó le-
gyen. Nem versenyzünk egymással, hanem kiegészítjük egymást. A település nevét a felsorolt ren-
dezvények miatt milliók ismerték meg, melyből mindenki profitált. 
Legyen ez a zárszó a következő megjelenésig.  
           Török Bálint 
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ta*Szerkesztő bizottság címe: Zánka Faluház, 8251 Zánka, Rákóczi u.32. Tel.: 87/468 -482*Zánka Üdülőgazdák  Egyesülete 1114 
Budapest, Vásárhelyi Pál u. 10. Tel.: 06-30-937-3172, e-mail: pista.basa@gmail.hu*Készült: 650 példányban a zánkai. Klepeisz 
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