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Önkormányzati hírek
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Zánka Község Önkormányzatának
2016. november 8. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete szándéknyilatkozatot tett, miszerint a
gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátását
2017. január 1. napjától a Balatonfüred Város
Önkormányzata
fenntartásában
működő
szociális
intézmény útján,
feladat-ellátási
szerződés alapján biztosítja.
- A testület az önkormányzati és intézményi
dolgozók jutalmazásáról döntött.

Zánka Község Önkormányzatának
2016. november 24. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés 1-9 havi
teljesítéséről szóló
tájékoztatót
elfogadta.
Bauerné Poór Vilma könyvvizsgáló véleménye
szerint időarányos, pozitív, jó teljesítményt látni a
beszámolóban. Tartaléka az önkormányzatnak
elég jelentős. Likviditási gondok nincsenek.
Kiegyensúlyozottan és jól gazdálkodik az
önkormányzat.
- A testület módosította a 2016. évi
költségvetésről
szóló
3/2016.
(II.
29.)
önkormányzati
rendeletet,
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
igénybevételének rendjéről szóló 9/2015. (VI.
15.) önkormányzati rendeletet, és a közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendeletet.
- Jóváhagyták a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.
- A kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi
körzetének meghatározásához javasolják a 037074
Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola 8251 Zánka, Iskola u. 6.
intézmény meghatározását.
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- Kiegészítették a háziorvosi feladat-ellátási
szerződést, mivel a szerződésnek tartalmaznia kell
a helyettesítési időpontokat, az asszisztencia
személyét, megnevezését pontosan és az iskolaorvosi ellátásra vonatkozó tevékenységet.
- Elfogadták dr. Hargitai Zsolt fogszakorvosnak a
fogorvosi szolgálatról és a fogászati ellátásról,
Rózsa Gabriella védőnőnek a védőnői szolgálat
munkájáról, a Naná Bt. képviseletében Böhmné
Kocsis
Szilvia
programszervezőnek
a
közművelődési tevékenységről és kulturális
programokról készített beszámolóját
- Határoztak arról, hogy a Naná Bt-vel (8251
Zánka, Búzavirág u. 13. képviseli: Böhmné
Kocsis Szilvia) kulturális programszervezői
tevékenységre kötött vállalkozási szerződést a
jelenlegi feltételek mellett, 2017. december 31-ig
történő meghosszabbítják.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete egyet értett a Völgyzugoly Műhely Kft.
(2083 Solymár, Bimbó u. 20. képviseli: Ferik
Tünde ügyvezető igazgató) Zánka község
településfejlesztési
koncepció
és
településrendezési eszközök – településszerkezeti
terv, helyi építési szabályzat – felülvizsgálata
céljából tervezési szerződés megkötésével. A
képviselőtestület a szerződés alapján 5.700.000.Ft tervezési díj+ÁFA összegben kötelezettséget
vállalt a 2017. évi költségvetésben a szükséges
forrás biztosítására.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Kulturális Bizottság javaslata alapján
egyet ért Vér Péter (A211 Építész Iroda 8200
Veszprém), építész, vezető tervező fejlesztési
koncepciója és látványtervei alapján a községi
strand területén meglévő, használaton kívüli
öltözőépületek
elbontásával,
új
épület
megépítésével. A községi strandon kívüli
rendezvény területen mobil pavilonok tervezésére
vonatkozóan Krizsán András DLA építész
(Modum
Építésziroda
Kft.)
tervezőtől
látványtervet és árajánlatot kérnek be.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete köszönettel elfogadta néhai Szekeres
Károly keramikus örököseitől az alkotó
hagyatékának szülőfaluja, Zánka község részére
történt felajánlását. A kerámia alkotások
elhelyezésére Zánka Község Önkormányzata
megteremti a feltételeket.
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- A testület az önkormányzat gazdálkodásának,
pénzeszközeinek biztonságos és szabályos felhasználása, valamint kezelése érdekében szükségesnek tartja a továbbiakban is könyvvizsgáló
megbízását. Megbízta a jegyzőt, hogy meghívásos
ajánlatkéréssel keressen meg arra alkalmas
személyeket, szervezeteket a feladat ellátására.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Via Futura Kft. tervező által a 71. sz.
főközlekedési úton történő gyalogos átkelés
megoldása érdekében adott tervezési ajánlat
alapján megrendeli az engedélyezési és kiviteli
szintű tervdokumentáció elkészítését 600.000.Ft+ÁFA, valamint a közvilágítási munkarészt
200.000.-Ft+ÁFA összegben a 2017. évi költségvetés terhére, előzetes kötelezettségvállalással.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Balaton Car Kft. (képviseli Kiss
István) kérelme alapján támogatja a Zánka 422/3
hrsz-ú terület autószerelő műhely építése céljára
történő értékesítését, amennyiben a Szabályozási
Terv összhangba hozható a hasznosítási
szándékkal, valamint értékbecslést követően az
önkormányzat vagyonrendelete alapján pályázati
úton meg-hirdetésre kerül.
- Dr. Barátossy György és Dr. Vissi Gabriella
állatorvosok kérelme alapján hozzájárult a testület az Animadat Bt. (8274, Köveskál, Kishegy
349/47.) részére a volt Polgárőr Iroda állatorvosi
rendelő céljára történő bérbeadásához, a jelenleg
érvényes bérleti szerződés szerinti bérleti díj
ellenében, a szerződés módosításával.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közösségi és Tömegsport Klub (képviselő: Török Gyuláné elnök) kérelme alapján, 2017.
évi sporttevékenységük finanszírozása érdekében
500.000.-Ft támogatást biztosít a 2016. évi
költségvetésben, az e célra meghatározott előirányzat terhére.
- A képviselő-testület Borda Benjámin 8251
Zánka, Ady E. u. 4. sz. alatti lakos kérelme alapján a kedvezményesen értékesített Zánka 154/37
hrsz-ú építési telek visszavásárlásáról döntött.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete - az Ügyrendi Bizottság javaslatára Filep Miklós polgármester részére 2016. évben
végzett munkája értékelése alapján 6 havi
tiszteletdíjának megfelelő, bruttó 897.480.-Ft
összegű jutalmat állapított meg.
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Zánka Község Önkormányzatának
2017. január 16. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Zánka Község Önkormányzata közötti együttműködésről szóló megállapodást az előterjesztéshez mellékelt tartalommal, változtatás nélkül jóváhagyja.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete Filep Miklós társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától
kezdődően – az Mötv. 71. § (2)-(5) bekezdése
alapján - havi bruttó 199.400.-Ft összegben
állapította meg. A polgármester ezen időponttól
havi 29.910.-Ft költségtérítésre jogosult. Varga
Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját 2017. január 1. napjától kezdődően –
az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján - havi bruttó
110.000.-Ft összegben állapítja meg. Az
alpolgármester ezen időponttól havi 16.500.-Ft
költségtérítésre jogosult.

Zánka Község Önkormányzatának
2017. február 15. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A képviselőtestület tárgyalta a 2017. évi
költségvetést. A bevételei források nagyban
lecsökkennek. Nagy része a várható adóbevétel
kiesésből fakad. Ennek az egyik oka az, hogy az
eddigi Erzsébet Központ alapítvány lett, és mint
ilyen, alanyi adómentességet élvez. Ezen
túlmenően az idegenforgalmi adó visszatérítés és
a központi költségvetés által nyújtott támogatás is
csökken. Mind ez összességében 100 millió
bevétel csökkenést jelent. A költségvetésről szóló
rendelet megalkotásához szükségesnek tartja a
működési költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a költségvetésbe tervezett
kötelezettség-vállalások, fejlesztési célok előzetes
áttekintését.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Zánka Község Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet
módosította.
- Módosították az étkeztetés térítési díjairól szóló
rendeletet.
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- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete Zánka Község Önkormányzata előterjesztett Beszerzési Szabályzatát elfogadta azzal a
kiegészítéssel, hogy az ajánlatkéréssel megkeresett gazdasági szereplőnek mind a szerződés
megkötésekor, mind a teljesített szolgáltatás
kifizetéskor helyi adó tartozása nem lehet.
- Elfogadták a 2017.évre vonatkozó munkatervet.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2017. évi Kulturális programtervét
keretként elfogadta és a költségvetés kidolgozásakor a felmerült kérdéseket tisztázzák.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Rákóczi utcai járda, valamint a 71. sz.
fő közlekedési úton átvezető gyalogátkelő tervezését megvitatta. A Rákóczi utca vonatkozásában
a tervet jóváhagyólag elfogadta. A tervezett
gyalogátkelőhely ügyében további egyeztetést tart
szükségesnek.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete határozatot hozott arról, hogy felkéri
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Krizsán András DLA építészt, készítsen a községi
strandon kívüli rendezvény területre és
pavilonokra látványtervet, valamint adja meg
hozzá tervezési díj ajánlatát. Zánka Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a
Promoexpert Kft. tervezőt a 2016. évben
meghívásos tervpályázatra benyújtott pályaműve
alapján a strandi gyermek-animációs és
foglalkoztató közösségi tér engedélyezési és
kiviteli tervezésével az ajánlatában szereplő
590.000.-Ft+ÁFA, valamint a 1.400.000.-Ft+ÁFA
tervezési díj ellenében.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a zánkai köztemetőben lévő harangláb
felújítására
a
Vektorbau
Invest
Kft.
vállalkozásnak
a
bemutatott
kivitelezési
szerződését, és annak teljesítését 200.000.Ft+ÁFA összegben elfogadta.
- A testület elfogadta az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2016. évi beszámolóját.

2017. évben alkalmazandó térítési díjak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Napközi-otthonos Óvodánál
B
C
Nyersanyag-norma
Megjegyzés
Ft (27 % ÁFA-val)
Óvodáskorúak napi háromszori étkezése
400,- Ft
Saját dolgozók napi étkeztetése
400,- Ft
SZÉP kártya
Szociális étkeztetés
400,- Ft
egyénileg megállapítva
Menzás ellátás
300,- Ft
Vendégétkeztetés ebéd
400,- Ft
Engedélyezett vendégétkeztetés
400,- Ft
A
Megnevezés

1.

A
Megnevezés

2.
3.
4.

Bölcsődések napi négyszeri étkezése
Saját bölcsődei dolgozók napi étkeztetése
Menzás ellátás, ebéd bölcsődések

1.
2.
3.
4.

A
Megnevezés
Napközisek napi háromszori étkezése
Menzás ellátás iskolás-korúak
Iskolai dolgozók napi étkeztetése

A Bölcsődében
B
Nyersanyag-norma
Ft (27 % ÁFA-val)
400,- Ft
400,- Ft
300,- Ft

C
Megjegyzés
SZÉP kártya

Az általános iskolában
B
C
Nyersanyag-norma
Megjegyzés Ft/nap
Ft 27 % ÁFA-val
440,- Ft
325,- Ft
400,- Ft
SZÉP kártya

D
Térítendő érték
Ft/nap (27 % ÁFA-val)
400,- Ft
600,- Ft
800,-Ft
300,- Ft
800,- Ft
600,- Ft

D
Térítendő érték Ft/nap
(27 % ÁFA-val)
400,- Ft
600,-Ft
300,- Ft

D
Térítendő érték Ft/nap
(27 % ÁFA-val)
440,- Ft
325,- Ft
600,-Ft
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Szociális étkeztetésben részesülők térítési díja
nyersanyagnorma + 27 % ÁFA (315 Ft + 85 Ft)
rezsiköltség
(315 Ft + 85 Ft)

400,- Ft/nap
400,- Ft/nap
800,- Ft/nap

A kedvezmény megállapítása kategóriánként, az igénybe vevő jövedelme alapján történik.
Öregségi nyugdíj
150 %-a alatt:
150-300 %-a között: 300-600 %-a között: 600 %-a fölött:
minimum:
42.749,-Ft-ig (Ft)
(42.750,-Ft-tól
(85.500,-Ft-tól
171.001-tól (Ft)
(22.800,-Ft)
85.500,-Ft-ig) (Ft)
171.000,-Ft-ig) (Ft)
1 Az étkezés önköltség:
800
800
800
800
2 Az intézményi térítési díj:
579
579
579
579
3 Az állami támogatás:
221
221
221
221
4 Helyi önkormányzati
259
200
115
27
támogatás:
5 Fizetendő térítési díj %-a
40 %
47 %
58 %
69 %
Fizetendő térítési díj összege
320
376
464
552

1.
2.
3.
4.

Vendégétkeztetés térítési
A
B
Egész napra szóló nyersanyagnorma
Vendégétkezők
Nyersanyagnorma (ÁFA nélkül)
400,-Ft
Rezsiköltség (ÁFA nélkül)
400,-Ft
Eladási ár mely 27 %-os ÁFÁ-t tartalmaz
800,-Ft (170,-Ft)

C
engedélyezett vendégétkezők
400,-Ft
200,-Ft
600,- Ft (128,-Ft)

Zánka Község Önkormányzata 2017. évi
MUNKATERVE
2017. január 31. (kedd)
Napirend: 1.) Beruházások, 2017. évi költségvetés előkészítése
Előterjesztő: polgármester
2017. február 23. (csütörtök)
Napirend: 1.) A 2017. évi költségvetési rendelet
megalkotása
Előterjesztő: polgármester
2.) 2017. évi közbeszerzési terv
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3.) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete
Előterjesztő: polgármester
2017. március 23. (csütörtök)
Napirend: 1.) Civil szervezetek működéséről tájékoztatás, a 2016. évi támogatások felhasználásáról tájékoztató
Előterjesztő: Civil szervezetek
vezetői
2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
3.) Strandbejárás
Előterjesztő:polgármester

2017. április 27. (csütörtök)
Napirend: 1.) A 2016. évi költségvetési rendelet
módosítása
Előterjesztő: polgármester
2.) 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet
Előterjesztő: polgármester
3.) Zánka Község Önkormányzata
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése
Előterjesztő: Jegyző, Gyermekjóléti szolgálat munkatársa
2017. május 25. (csütörtök)
Napirend: 1.) A Balatonfüredi Rendőrkapitány
beszámolója a bűnmegelőzésről, a
nyári felkészülésről, valamint az
elmúlt időszak értékeléséről
Előterjesztő: Balatonfüredi Rendőrkapitányság
2.) Beszámoló az egészségügyi szolgáltatók tevékenységéről (háziorvos, fogszakorvos, védőnő)
Előterjesztő: háziorvos, fogszakorvos, védőnő

27. évfolyam 1-2. szám

ZÁNKAI Hírmondó

3.) Tájékoztató az idegenforgalmi
szezonra való felkészülésről
Előterjesztő:
polgármester,
strandgondnok
2017. június 22. (csütörtök)
Napirend: 1.) Beszámoló a Közös Hivatal működéséről, személyi és tárgyi feltételeiről
Előterjesztő: jegyző
2.) Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről
Előterjesztő: polgármester
2017. szeptember 21. (csütörtök)
Napirend: 1.) A 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosítása
Előterjesztő: polgármester
2.) A nyári idegenforgalmi szezon értékelése
Előterjesztő: polgármester
2017. október 26. (csütörtök)
Napirend: 1.) HEP felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
2.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
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2017. november 23. (csütörtök)
Napirend: 1.) 2018. évi belső ellenőrzési terv
elfogadása
Előterjesztő: jegyző, belső ellenőr
2.) A 2018. évi költségvetést megalapozó helyi rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
3.) 2018. évi kulturális rendezvényterv
Előterjesztő: művelődésszervező
2017. december 14. (csütörtök)
Napirend: 1.) 2018. évi munkaterv javaslat
Előterjesztő: polgármester
2.) Étkezés térítési díjairól szóló
rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
3.) Temető-rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
4.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő:
Helyi
Értéktár
Bizottság elnöke
Közmeghallgatás: 2017. november
Zánka, 2017. január 23.

Filep Miklós
polgármester

***
Tájékoztató
Értesítjük Zánka község lakóit és üdülőtulajdonosait, hogy a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
LOMTALANÍTÁST szervez,

az elszállítás 2017.május 29-én, hétfőn történik.

A lomtalanítás problémamentes, minél gyorsabb és tisztább lebonyolításának érdekében szükségünk van
az Ön segítségére, ezért kérjük, hogy

az összegyűjtött lim-lomot
2017. május 25-26-27-én 11 órától -18 óráig helyezze el
Zánka Füredi úton a kerítéssel határolt depó helyen.
Hulladékot elhelyezni csak nyitvatartási időben az Önkormányzati dolgozók felügyelete
mellett lehet.
Az ingatlanok előtti közterületre lim-lomot kirakni TILOS!
A hulladék más területre való elhelyezése esetén közigazgatási bírság szabható ki.
Kérjük továbbá, hogy a kihelyezett lim-lom hulladékot, ahol lehetséges szelektáltan, anyag
fajtánkként helyezzék el, mert ennek révén nagymértékben segíthetik munkánkat.
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A hatékonyabb helykihasználás érdekében a bútorokat szétszerelve szíveskedjenek kirakni.
Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulladékot, építésből- bontásból származó
anyagot (ajtó, ablak, szigetelő-anyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabroncsot, kerti,
valamint zöld-hulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat.
Elektronikai hulladék gyűjtése elkülönítetten történik.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógyszereket a
gyógyszertárakban, a hulladékká vált gumiabroncsokat a gyártónál, kereskedőnél van lehetőség leadni.
2017-ben Társaságunk külön elektronikai hulladékgyűjtési akciót is szervez az önkormányzat által
kijelölt helyszínen. Az elektronikai hulladékokat (hűtőszekrény, mosógép, kisháztartási gépek,
számítógép, villanymotor, bojler, stb.) az alábbi megjelölt helyre kérjük szállítani a következő
időpontig:
Elektronikai hulladékgyűjtés helyszíne:
ZÁNKA, Fő u. 29. (régi hivatal udvara)

2017. május 26-án (pénteken) 8-15-ig
2017. május 27-én (szombaton) 8-14-ig

Tájékoztatjuk, hogy tv-k és monitorok leadására 2017. évben nincs lehetőség.
A hulladék elszállítását költségtérítés nélkül, ingyen hajtjuk végre. A lomtalanítás napján az esetleges
észrevételeiket, bejelentéseiket a 87/342-633-as telefonszámon tehetik meg.
Tevékenységünkkel segítsük elő környezetünk védelmét, és tegyünk meg mindent környezetünk
tisztaságáért!
Balatonfüredi Nonprofit
Hulladékgazdálkodási Kft.

***
Intézményeink életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
„Egy, kettő, három, négy,
kis őzike, hová mégy?
-Elég, hogyha tudom én:
tavasz elé futok én!”
/Zelk Zoltán: Tavaszi dal/
A karácsony hangulata még hetekig tartott a
téli szünet utáni időszakban. A gyerekek még
januárban is szívesen meséltek, daloltak az
ünnepről. Így még ez az igazán hideg hónap is
elviselhetőbb volt.
Február hónap többek között már a farsangi
készülődésről szólt. Nap mint nap, vidám dalok
hangjai töltötték be a csoportszobákat, nagyszerű

álarcokat barkácsoltak a gyerekek. Izgatottan
várták a nagy napot. Február 25-én végre
megérkezett Molnár Orsi néni, aki a tavalyi évhez
hasonlóan, de teljesen új dalokkal idén is igazán
remek hangulatot varázsolt. A meseszép, ötletes
jelmezekbe bújt gyerekek Orsi néni segítségével
bátran mutatták be magukat, majd kezdetét vette a
mulatság a tornateremben. A fergeteges tánc után
igazán jólesett a sok ízletes sütemény és üdítő,
amit a szülőktől kaptunk. Köszönet jár emellett a
műsor létrejöttéhez szükséges Szülői munkaközösség által nyújtott anyagi támogatásért is.
Február másik fontos eseménye a 2. félévi
szülői értekezlet volt. Az előző évekhez hasonlóan
a zánkai iskolából Horváth Lajos Igazgató Urat,
és a leendő első osztályos tanító nénit, Dobosné
Varró Panni nénit is meghívtuk. A nagycsoportos
gyerekek szülei részletes tájékoztatást kaptak az
iskoláról.
Március elején dalokkal, játékokkal köszöntöttük tavasztündért. A fagyos és hosszú tél után
igazi felüdülés volt megpillantani a tavasz
hírnökeit, a hóvirágot és az óvoda udvarán az
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ibolyát. A tavaszi napsugarak annyira megszárították a homokot, hogy a gyerekek nagy örömére
végre a homokozó játékok és a futóbiciklik is az
udvarra kerültek.
Nemzeti ünnepünk Március 15-e előtti
napokban a katonás dalok és versek
ismételgetésén túl, nemzeti színekben pompázó
ötletes virágok készültek a csoportszobákban.
Az ünnep utáni napon a Faluházban Mekk
mester az ezermester előadását nézhettük meg. Az
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interaktív produkciót a gyerekek figyelme mellett
igazi kacagás kísérte.
Kicsit ugyan előre tekintve anyák napjára
gondolva, fényképészt is fogadtunk óvodánkban
márciusban, aki remélhetőleg remek képeket
készített ovisainkról, bölcsiseinkről.
A tavaszi időszak a nyuszivárás mellett
feltehetőleg még sok izgalmas élményt tartogat
számunkra.
Simonné Mohos Éva
óvó néni

***
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
A háziorvos - családorvos
Jelen cikk témája a háziorvoslás, mely íráson keresztül talán egy kép is kialakul az olvasóban a
szakmai koncepciómat illetően.
Az orvosi ismeretek sokszorozódása és a technika fejlődése miatt mára akkorára duzzadt az
orvostudomány, hogy a minden szakterületen azonos színvonalú tudás és gyakorlati készség megszerzése
lehetetlenné vált. Az egyes szakorvosok saját szakterületükön belül egyre elmélyültebb tudást és
gyakorlatot szereztek. Azonban fölmerült az igény, hogy kell legyen egy szakorvos, aki az egyes
szakvizsgálatok eredményét összegzi és irányítja a betege ellátását. Ennek feltételei, hogy ez az orvos ne
csak keresztmetszetet lásson a beteg életéből, vizsgálati eredmények, pillanatnyi panaszok formájában,
hanem folyamatában lássa a páciense életét. A másik lényeges feltétel, hogy minden orvosi szakterületen
belül megfelelő ismeretekkel, gyakorlati jártassággal rendelkezzen. Ez a szakorvos a háziorvos, aki a
beteg jelentkezésével – elsősorban felkérés alapján – annak családját is gondozásba veszi, közösségi
szintű ápolást, betegségmegelőző tevékenységet, gyógyítást végez.
Mit takar mindez? Például bemegyünk egy szakrendelőbe, elmondjuk a panaszainkat, az orvos
megvizsgál, esetleg elvégez néhány egyéb vizsgálatot (pl. vérvétel, röntgen, stb.). Tételezzük fel, hogy
minden eredmény negatív (egyik vizsgálat sem mutat kóros eltérést). Esetleg javasol valami kezelést
(gyógyszer, torna, stb.). A beteg ezt követően visszajön a háziorvosához, akinek elkezdi újra sorolni a
panaszait. Én ezek után nem mondhatom azt a betegnek, hogy minden negatív, sajnálom… Valami
megoldást kell találnom a panaszokra. A beteg egy adott problémával jön be a rendelőbe, és erre a
problémára megoldást vár el a háziorvosától. Ez lehet gyógyszeres terápia, lehet egy szakvizsgálatra való
beutalás, de adott esetben lehet akár egy jó tanács, egy „gyógyító beszélgetés” is. A lényeg, hogy a beteg
úgy menjen ki a rendelő ajtaján, hogy bent történt valami, ami meg fogja oldani az ő problémáját. Egy
beteg gyógyulását és életminőségét nagy mértékben befolyásolják a pszichés és lelki tényezők, a pozitív,
derülátó szemléletmód, ezért fontos, hogy minden egyes orvos-beteg találkozást fölhasználjunk arra, hogy
a páciens erőt meríthessen a beszélgetésünkből. A lelki támogatás éppoly fontos, mint a gyakorlati,
életmódi tanácsok, a gyógyszeres kezelés, valamint a betegségről, a gyógyszeres kezelésről szóló
részletes, a beteg számára érthető tájékoztatás, melyre kórházi körülmények között nem mindig van
lehetőség. A betegoktatás, illetve egy adott betegség kapcsán történő tájékoztatás elengedhetetlen ahhoz,
hogy a beteg adott esetben képes legyen döntést hozni bizonyos kérdésekben, melyek az egészségét érinti
(pl. védőoltások beadása, kezelés elfogadása vagy visszautasítása, stb.), hiszen az tud felelősséggel
dönteni, aki tisztában van a döntés tárgyával, döntése következményeivel. Az orvos beteggel közösen
kidolgozott kezelési terve, a közösen meghozott döntések elősegítik a beteg együttműködését (pl.
rendszeres gyógyszerszedés, az orvosi javaslatok betartása, stb.), mely a gyógyítás-gyógyulás
elengedhetetlen feltétele.
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A családorvos gyakorlatában megvalósuló folyamatos, személyre szóló és mindenre kiterjedő
elsődleges orvosi ellátás képes biztosítani leginkább a betegségmegelőzés lehetőségét, a betegségek korai
elismerését, ezáltal az ideális kezelés esélyét és az egészséges állapot fenntartását, a gyengébb javítását, a
tartósan betegek gondozását. A háziorvos a beteget ellátó összes tudományágat összefogja. Személyre
szóló ellátást nyújt, az egyént mindig szűkebb – családi, lakóhelyi, munkahelyi – környezetében szemléli
és követi. A beteg és a család bizalmasa, tanácsadója, egészségügyi „védőügyvédje”, éppen ezért a
családorvoslás fogalma sokkal kifejezőbb, mint a háziorvoslásé. Közvetlen munkatársaival (asszisztens,
védőnő, szociális gondozók) együttműködve minél több információt összegyűjtve a páciensei, a családok
és az őket körülvevő környezet egészségügyi állapotáról és annak változásairól „őrködik a rábízott
közösség egészsége felett”. Ennek révén lehetősége adódik arra, hogy gyakorlatilag a kockázati tényezők
teljességét ismerje, kövesse és ehhez igazítsa tevékenységét.
Mindezek alapján úgynevezett rizikócsoportok felállítására van lehetőség a praxishoz tartozó
betegek körében, melynek révén mód adódik arra, hogy megfelelő szűrővizsgálatokat kezdeményezzünk
és végezzünk. Megfelelő szűrőprogramok megszervezésével, életmódi tanácsokkal javíthatók a magyar
lakosság körében népbetegségnek számító cukorbetegség, szív-érrendszeri betegségek, daganatos
megbetegedések, krónikus légúti betegségek, pszichés és mentális betegségek, a csontritkulás, elhízás,
dohányzás, alkoholizmus és a fiatal generáció körében egyre népszerűbb droghasználat morbiditási
(megbetegedési) és mortalitási (halálozási) mutatói.
A nemzetközi tapasztalatok és statisztikai tényadatok alapján az egyén egészségét befolyásoló
tényezőket a WHO szerinti prioritási sorrendbe kell állítani. Azaz 100%-nak véve az egyén egészségére
ható összes faktort, azok %-os megoszlása az alábbiak szerint alakul:
életmód-életvitel, testmozgás:
30%
táplálkozás:
25%
közegészségügyi, lakó és munkakörnyezeti tényezők:
20%
közvetlen egészségügyi ellátás:
15%
(ebben az elkerülhető halálozások súlya kb.5 %!)
genetikai adottságok:
5%
egyebek:
5%
Téves tehát az a kórházközpontú szemlélet, amely a lakosság egészségügyi állapotának befolyásoló
tényezői közül az ellátórendszernek fő szerepet tulajdonít, mivel az összes tényező közül azt csupán 15%ban (!) képes befolyásolni. Lényegesen nagyobb szerep tulajdonítható az életmódnak, a táplálkozási
szokásoknak, a szociális- és munkakörülményeknek. Ha mindehhez azt is hozzávesszük, hogy az elmúlt
években milyen hihetetlen mértékű költségrobbanás zajlott le az egészségügyben, nem kérdés, hogy a
társadalmi-gazdasági rendszerbe illeszkedő egészségügy tartópillére az alapellátás, mivel – amint azt
fentebb részleteztem – a családorvos munkája a közvetlen egészségügyi ellátáson túlmutat.
Az iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi feladatok ellátását is rendelőnkben végezzük. Ez a
feladat több, mint pusztán „iskolaorvoslás”. A jövő nemzedék egészsége hazánk talán legértékesebb
kincse, védelme a háziorvos munkájának egyik legnemesebb momentuma. Az időszakos szűrések, a
gyermek testi és szellemi fejlődésének nyomon követése, a korcsoporti átlaghoz való viszonyítása, a
védőoltások beadása fontos feladatok. Viszont – mint fentebb írtam – a családorvosnak megvan az a
lehetősége, hogy a gyermeket a családjával együtt szemlélje, kövesse. Így talán egyedüliként módja nyílik
arra, hogy a családról megtudott bizalmas információk birtokában, az orvosi titoktartás védelmében, a
gyermek és család egységének az érdekeit szem előtt tartva, a védőnővel együttműködve őrködjék a
fiatalság egészséges, kiegyensúlyozott fejlődése, egészsége, testi és szellemi jóléte fölött, vigyázza a
kiegyensúlyozott fejlődését biztosító harmonikus családi életet, biztonságos környezetet. Többek között
ez is védelmet fog biztosítani a dohányzással, alkohol- és drogfogyasztással szemben, mely élvezeti
szerek használata sajnos egyre fiatalabb életkorban jelentkezik. Megfelelő odafigyeléssel, rendszeres
orvosi vizitekkel, iskolai felvilágosító előadásokkal, egészségneveléssel kialakítható a gyermekekben egy
egészségtudatos szemléletmód, mely meghatározhatja későbbi életvitelüket.
Dr. Oláh Kálmán
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Iskola
Alsós hírek
„Itt a tavasz, itt van itt!
Mesélek hát valamit.”
(Pósa Lajos)
Bizony, van mit mesélni. Ismét nagyon
mozgalmasan, szorgalmasan teltek a fagyos téli
napok az alsó tagozaton. A téli szünetben kicsiknagyok kipihenték magukat, és újult erővel
kezdték a tanulást. Január 20-án zártuk az első
félévet. Az értesítőket január 27-én, remélhetőleg büszkén- vitte haza minden kisdiák.
Január 25-én szerdán délelőtt Kruczler Ági néni
vezetésével táncházat tartottunk. Idén ezzel a
programmal ünnepeltük a magyar kultúra napját.
A félévet izgalmas, szép délelőttel zártuk.
Ekkor tartottuk meg hagyományos vers- és
prózamondó versenyünket. Gyerekeink idén is
szebbnél-szebb versekkel készültek. Nagy volt az
izgalom, és a zsűrinek- Pálffyné Szabó Idának,
Gaál Tiborné Zsuzsának, Vidosa Lászlóné
Györgyinek és György Péternek- ismételten nehéz
dolga volt.
A sok-sok jó között ez évben ők voltak a
legjobbak:
1. és 2. osztály:
1. helyezett: Dajka
Emma
1.o.,
Sírsom
Celesztina 1.o., Gondos Réka 2.o.
2. helyezett: Barátossy Álmos 1.o., Resze Máté
1.o., Kamondi Marcell 2.o.
3. helyezett: Kulics Márkó Noel 1.o., Pődör Zoé
Maja 1.o., Szabó Csoma Győző
2.o., Györkös Áron 2.o., Keller
Bence 2.o.
különdíj:
Török Gergő 2.o.
3.és 4.osztály:
1. helyezett: Illés Janka 3.o., Sibak Dorottya
Lilla 4.o.
2.helyezett: Makkai Kristóf 3.o., Simon Júlia 3.o.
Molnár Márton 4.o.
3.helyezett: Varga Babett 3.o., Cseh Gábor 4.o.
különdíj:
Pődör Leila Roxána
Gratulálunk a győzteseknek és minden verset
szerető, és azt szépen szavaló kisdiáknak! Külön
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köszönet a zsűritagoknak, akik az egész délelőttöt
velünk töltötték!
Ekkor került sor a már hagyományosnak
mondható sorversenyre és kidobóra is. Nagyon
izgalmas, mosolygós versenyen vehettünk részt
Dobosné Panni néninek köszönhetően.
A 3.és 4. osztályosokat január utolsó napján
látogatta meg Szekeres Kornél őrnagy úr, a
DADA program keretén belül. Előadásának
témája a káros szenvedélyek témaköre volt.
Február 6-án Veszprémben, a Petőfi
Színházban néztük meg a „Madarat tolláról”
című előadást. (Kísérők: Sántáné Magda Márta,
Balázs Réka, Balázsné Pintér Rita) Nagyon
tetszett a darab a kicsinyeknek, pirosra tapsolták a
tenyerüket.
Február közepén a 2., 3., 4. osztály részt vett a
szokásos Zrínyi Ilona Matematikaversenyen.
(Felkészítők: Szántó Edit, Dobosné Varró Anna,
Balázsné Pintér Rita)
Február utolsó péntekén maskarások lepték el
az iskolát, végre elérkezett a várva-várt farsangi
délután! Az ötletesebbnél ötletesebb jelmezeken
kívül a 3. és 4. osztályosok - a hagyományoknak
megfelelően-, műsorral is készültek, és bizton
állíthatom nagyon-nagy sikerük volt!
A tavaszi időszakban újabb tanulmányi
versenyek következnek, amelyre rendszeresen és
szorgalmasan készülnek a 3. és 4. osztályosok
Edit néni és Panni néni irányításával. Reméljük
ezeken a megmérettetéseken is igazi bozzayshoz
méltóan szerepelnek majd!
Horváth Lajos igazgató úr és Dobosné Varró
Anna leendő 1. osztályos tanító néni óvodalátogatásokon (Zánka, Köveskál) vet részt, ahol
megismerkedhettek a leendő 1. osztályos
kisdiákok szüleivel, a szülők pedig iskolánkkal.
Márciusban rajzokkal ünnepeltük Arany János
születésnapját, a legjobbakat a szakmai zsűri
oklevelekkel jutalmazta.
Március 16-án délelőtt ismét színházba
mentünk. Zánkán nézték meg a gyerekek Kruczler
Ági néni és Filepné Julcsi néni kíséretében Mekk
mester izgalmas kalandjait.
A 2. osztályosok március végére fejezték be a
MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport
longitudinális méréssorozatát. Ez évben a
szakemberek a gyerekek vizuális fejlettségi
állapotát mérték fel.
Beszámolóm végére a köszönet szavait írom: a
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múlt héten a várva-várt parkettacsiszolás miatt ki
kellett pakolnunk osztályainkat. A nekünk
bármilyen módon segítő kollégáknak és a
szülőknek szeretném mindannyiunk nevében
megköszönni azt az önzetlen segítséget, amit
kaptunk tőlük. Szóltunk és azonnal jöttek,
pakoltak, ragasztottak, dobozoltak, cipekedtek,
stb. Nagyon jó érzés volt ez számunkra,
mindannyian köszönjük szépen!
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3.o. Illés Janka, Muzsi Zoltán, Simon Júlia
4.o. Pődör Kevin, Gál Szintia, Szücs Petra
5.o. Sibak Vivien Szamóca, Stumpf Enikő
Gaál Zsuzsanna
6.o. Pődör Dávid, Takács Flórián, Morvai Tamás
7o. Gerencsér Alex, Lakosi Péter
8.o. Nagy Bernadett

Január 20-án, pénteken magyar órák keretében
emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról.

A gyerekek által készített képek és László
Gyula régész-történész munkáival illusztrált Arany
János Rege a csodaszarvasról c. film vetítése
meghitt hangulatot biztosított a felsősök
versmondó versenyéhez, amelyen Arany János
kevésbé ismert versei hangzottak el.
Díjazottaink:
1. Gaál Zsuzsanna 5.o. (dr. Praznovszky Mihály
különdíját is ő kapta ), Tóth Dalma 6.o.
Steierlein Luca 7.o.

Február 24-én változatos formában fejeztük ki
tiszteletünket a diktatúrák áldozatai iránt.

2. Sibak Vivien Szamóca 5.o., Simon Zsófia 5.o.
Endresz Boglárka 5.o.

Az iskola minden dolgozója szülőkkel és
főként a diákokkal izgatottan készült a farsangra.
Hetekkel előtte tánckoreográfiákat gyakoroltak,
színes jelmezeket, díszleteket készítettek. A
Szülői Munkaközösség aktív tagjai – az élen
Gaálné Zsuzsával – a terem dekorálásában,
valamint a program lebonyolításában is kitettek
magukért. Gál Péterné Judit és Kerschner Babett
kedves és határozott műsorvezetőként debütáltak.
A Diákönkormányzat az előadóterem berendezésében segédkezett. A táncok betanításáért,
koreografálásáért köszönet Kruczler Ágnesnek,
Vissi Gabriellának, Morvai Andreának és
Egyedné Melindának. A nap fénypontja a 7.
osztályosok nyitótánca volt, melyet Kruczler
Ágnesnek köszönhetünk. Köszönjük a Zánka TVnek, hogy évek óta felvételével megörökíti és
megosztja a neten színvonalas rendezvényeinket.

3. Pál Kata 8.o., Karácsony Nikolett 6.o.,
Barátossy Botond 5.o., Schwer Michelle 7.o.

Balázsné Pintér Rita

***
Felső tagozat hírei

Március 7-én változatos ünnepi programmal
emlékeztünk a 200 éve született Arany Jánosra.
Iskolánk tanulói már hetekkel előtte képzőművészeti illusztrációkat készítettek nagy
költőnk ismert műveihez, amelyekből kiállítást
rendeztünk épületünk alsó és felső szintjén a
legjobban sikerült alkotásokból.
Évfordulós, dicsérő oklevélben részesítettük a
következőket:
1.o. Szabados Zóra, Resze Máté, Horváth
Johanna Janka
2.o. Filep Lili, Szabó Csoma, Mörk Attila

Izgalmasan folytatódott „Arany-napunk”. A
könyvtár és az iskola vendége, dr. Praznovszky
Mihály tartott rendhagyó irodalomórát a költő
életének érdekes mozzanatairól, kevésbé ismert
eseményeiről a kor tükrében. Utána az elhangzottakból összeállított műveltségi totót töltöttek ki
a gyerekek, majd kincsvadászatra indultak a természetbe (a kincsek Arany János csodálatos verssorai voltak, amelyeket sorrendbe téve olvastak fel
nekünk). Minden lelkes résztvevő Julcsi néni által
készített „Arany-könyvjelzőt” kapott. A program
szervezői Csékei Marianna, Stumpfné Vass
Violetta, Filepné Kovács Julianna voltak. A
rajzpályázatban Bene Kinga, Török Péterné és az
alsós tanító nénik segítették a gyerekeket.
Arany-napunkról a Zánka Tv készített
felvételt, és a Veszprémi Napló munkatársa
jelentetett meg fényképes tudósítást.
Március 14-én délelőtt iskolánk tanulói és
dolgozói a Honismereti Körrel együtt verssel,
korabeli események felidézésével és koszorúzással emlékezett és tisztelgett névadónk,
Bozzay Pál és 48-as hős társai emlékhelyeinél. A
gyerekek nagy figyelemmel és érdeklődéssel
hallgatták igazgatónk, Horváth Lajos és Siposné
Bányai Ildikó, a DÖK vezetőjének iránymutató,
értékteremtő mondatait.
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Délután a Faluházban folytatódott a
megemlékezés, ahol Stróbl Gábor képviselő úr
mondott ünnepi beszédet. A Magyar Tenger
Népdalkör lelkesítő dalcsokrát a bozzays diákok
műsora követte, melyre heteken át készültek
tanáraik, Csékei Marianna és Stumpfné Vass
Violetta irányításával. Köszönjük a segítséget
Kruczler Ágnesnek és Kiss Pálma Izabellának a
táncbetétek betanításáért.
- Diákjaink sikeresen teljesítették a Honismereti
verseny 2. fordulóját, jelenleg a 3., döntő
feladatsorok megoldásait kutatják.
- Az Arany János magyarverseny budapesti,
országos döntőjébe jutott 5 tanulónk: Simon
Zsófia, Tóth Dalma, Borbély Balázs, Cseh
András és Koncz Ábel. Folyamatosan készülnek
tanáraikkal(Csékei Marianna, Stumpfné Vass
Violetta) az utolsó megmérettetésre.
- Április 6-án a felsős munkaközösség vezetője,
Csékei Marianna Györbe utazik Gál Péterné
Judittal, hogy tapasztalatokat szerezzen egy új
bűnmegelőzési program hasznosságáról, a REAKCIÓ- ról. Eredményesség esetén iskolánk
tanulói számára is szeretnénk biztosítani a rájuk
veszélyt jelentő helyzetek elhárításának megismerését.
Csékei Marianna, Stumpfné Vass Violetta

***

IKER1. Informatikai tanfolyam a zánkai
általános iskolában
2017. február 13. és 2017. március 20. között,
Sánta Lajos informatika tanár vezetésével,
iskolánk biztosított helyet a GINOP 6.1.2-15
projekt
keretében
megvalósuló
digitális
kompetenciafejlesztésnek. A projektet a veszprémi OKTKER stúdió szervezte.
A program keretében az alábbi ismereteket
lehetett megszerezni illetve a meglévő ismereteket
tovább lehetett bővíteni:
tudja használni az infokommunikációs
eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges
alapvető funkciókat,
tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs
eszközét,
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tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget
szerkeszteni,
tudjon egyszerű mentési műveleteket
végezni,
tudjon az interneten tájékozódni, könnyen
hozzáférhető információkat megszerezni,
tudjon elektronikus levelezést bonyolítani
az alapvető funkciók használatával,
az infokommunikációs eszköze megismert
funkcióit biztonságosan tudja használni.
A projektre 15-en jelentkeztek, azonban a
tanfolyam végéig 14-en jutottak el. Egy fő
betegsége miatt nem tudott a tanfolyamon részt
venni.
A hallgatók nagy része zánkai lakos, de a
környező településekről, sőt még Badacsonyból is
volt résztvevő.
A jó hangulatú, alkalmanként négy órás oktatás
eredményes volt. A március 20-i vizsgán
mindenki kiváló eredménnyel szerepelt, sőt
többen hibátlanul oldották meg a kitűzött
feladatot. Egy viszonylag összetett problémát
kellett megoldaniuk a hallgatóknak: a saját maguk
által létrehozott e-mail címről kellett az internetes
böngésző segítségével megtalált és az onnan
kimásolt linket egy baráti levélben elküldeni a
tanfolyam vezetőjének. A feladat eredményes
teljesítéséhez az összes alapvető informatikai
ismeretet tudni kellett – a gép bekapcsolásától
kezdve az egér és billentyűzet használaton
keresztül a legfontosabb informatikai fogalmakig.
Mi a böngésző? Hogyan jelölök ki egy képet? Mi
az a link? Hogyan másolom át az internetes
felületről egy másik dokumentumba? Hogyan írok
elektronikus levelet? Hogyan adom meg a
címzettet? Mi az, hogy „Másolatot kap”? A levél
tárgyát hogyan adom meg és egyáltalán hogyan
lépek be és ki a rendszerbe? A hallgatók nagyon
magabiztosan teljesítettek, jól dolgoztak. A
projekt teljesítéséről tanúsítványt is kaptak a
résztvevők.
A hallgatók nagy része kérte a projekt
folytatását, kíváncsian várjuk, hogy az IKER2
pályázat eredményes lesz-e?
Sánta Lajos
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A Balaton-felvidéki iskolák országos kompetenciamérésének legfrissebb eredményei
2015/2016. tanév

Iskola
1. Csopak
Református

Osztály
6.

Matematika
1574

8.

1925

Tantárgyi és össz. átlag
6.
2. Tihany
Illyés Gyula Bencés
8.

1749,5

Magyar
Oszt.átl. és
(szövegértés) össz.átlag
1585
1579,5
1868

1896,5

Iskola
14. Révfülöp

Osz- MateMagyar
Oszt.átl. és
tály matika (szövegértés) össz.átlag
6.
1408
1446
1427
8.

1720

1669

1694,5

Tantárgyi és össz. átlag
6.
15. Tapolca
Nagyboldogasszony 8.

1564

1557,5

1560,75

1598

1536

1567

1580

1526

1553

Tantárgyi és össz. átlag
6.
16. Tapolca
Bárdos Lajos
8.

1589
1481

1531
1522

1560
1501,5

1618

1609

1613,5

Tantárgyi és össz. átlag
6.
17.Monostorapáti
Művészetek Völgye
8.

1549,5
1456

1565,5
1503

1557,5
1479,5

1708

1557

1632,5

Tantárgyi és össz. átlag
6.
18. Nagyvázsony
Kinizsi Pál
8.

1582
1463

1530
1548

1556
1505,5

1575

1592

1583,5

1519
1494

1570
1492

1544,5
1493

1676

1505

1590,5

1585

1498,5

1541,75

6.

1486

1494

1490

8.

1597

1568

1582,5

1541,5
1406

1531
1462

1536,25
1434

1641

1620

1630,5

1541
1499
1531
1515
1492
1537
1514,5
1475

1532,25
1504
1545
1524,5
1501
1534,5
1517,75
1470,5

1538

1553,5

1726,5

1738

1690

1662

1676

1674

1650

1662

Tantárgyi és össz. átlag
6.
3. Alsóörs
Endrődi Sándor
8.

1682
1590

1656
1551

1669
1570,5

1780

1663

1721,5

Tantárgyi és össz. átlag
6.
4. Balatonfüred
Radnóti Miklós
8.

1685
1556

1607
1564

1646
1560

1747

1704

1725,5

Tantárgyi és össz. átlag
6.
5. Balatonalmádi
Györgyi Dénes
8.

1651,5
1558

1634
1571

1642,75
1564,5

1670

1711

1690,5

Tantárgyi és össz. átlag
6.
6. Zánka
Bozzay Pál
8.

1614
1494

1641
1667

1627,5
1580,5

1689

1643

1666

Tantárgyi és össz. átlag
6.
19.Badacsonytomaj
Tatay Sándor
8.

1591,5

1655

1623,25

Tantárgyi és össz. átlag

1534

1572

1553

Tantárgyi és össz. átlag
7. Balatonfüred
Eötvös Loránd

6.

1673

1654

1663,5

Országos átlag

1603,5
1563

1613
1540

1608,25
1551,5

Tantárgyi és össz. átlag
6.
20.Balatonkenese

1648

1657

1652,5

Pilinszky János

Tantárgyi és össz. átlag
9.
Balatonalmádi 6.
Vörösberény
8.
Tantárgyi és össz. átlag
6.
Budapesti iskolák
átlaga
8.
Tantárgyi és össz. átlag
6.
10. Balatoncsicsó
Nivegy-völgyi
8.

1605,5
1513
1689
1601
1544
1638
1591
1560

1598,5
1581
1617
1599
1565
1616
1590,5
1584

1602
1547
1653
1600
1554,5
1627
1590,75
1572

1523,5
1509
1559
1534
1510
1532
1521
1466

1614

1603

1608,5

Tantárgyi és össz. átlag
6.
21. Litér
Református
8.
Tantárgyi és össz. átlag
6.
22. Balatonfűzfő
Irinyi János
8.
Tantárgyi és össz. átlag
6.
Városi iskolák átlaga
8.

Tantárgyi és össz. átlag
6.
11. Nemesgulács
Keresztury Dezső
8.

1587
1536

1593,5
1501

1590,25
1518,5

1517,5
1414

1670

1613

1641,5

Tantárgyi és össz. átlag
6.
23. Berhida
II. Rákóczi Ferenc
8.

1603

1557

1580

Tantárgyi és össz. átlag

6.

1541

1551

1546

8.

1580

1629

1604,5

Községi iskolák
átlaga

1560,5
1521
1624
1572,5
1483
1615
1549

1590
1536
1602
1569
1547
1621
1584

1575,25
1528,5
1613
1570,75
1515
1618
1566,5

Tantárgyi és össz. átlag
6.
24. Berhida
Ady Endre
8.
Tantárgyi és össz. átlag
6.
25. Szigliget
8.
Tantárgyi és össz. átlag

8.

Tantárgyi és össz. átlag
6.
8. Nemesvámos
Petőfi Sándor

8.

Tantárgyi és össz. átlag
12. Tótvázsony
Padányi tagiskolája

Tantárgyi és össz. átlag
6.
Megyeszékhelyek
átlaga
8.
Tantárgyi és össz. átlag
13.
Balatonfüred 6.
Református
8.
Tantárgyi és össz. átlag

Forrás: www.oktatas.hu

8.

1569

1559
1486,5

1506,5
1486

1512
1450

1443

1501

1464,5

1475,5

6.

1432

1425

1428,5

8.

1537

1499

1518

1484,5
1472
1455
1463,5
1370
1370

1462
1331
1411
1371
1448
1448

1473,25
1401,5
1433
1417,25
1409
1409
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Áldás vagy átok?
– Digitális eszközök használati szokásai tanulóink körében –
A digitális eszközök forradalma zajlik a világban, ami nagy hatással van az iskolai nevelésreoktatásra is. Az informatika már rég tananyaggá vált, eszközei segítik a szaktárgyak oktatását, az otthoni
tanulásban való elmélyülést, ugyanakkor túlzott használatuk kifejezetten káros.
Nem régen anonim felmérést készítettem 3-8. osztályos tanulóink körében (86 fő) és a sejtéseim
beigazolódtak, ugyanis a szakemberek által javasolt – alsósoknak fél, felsősöknek 1- 1,5 órás –
géphasználati limitet messze túlszárnyalják tanulóink. A 7. osztályosok ¾ része, a 8. osztályosok fele,
de még a 3-4. osztályosok 1/3 része is több mint 3 óra hosszát „gépezik” naponta, ami önmagában is baj,
hiszen ez még általában 1-2 óra TV-nézéssel tetézett, s máris tanulóink egy részénél jelentkezik a
képernyőfüggés. Kialakul az egészséges személyiségfejlődést akadályozó, valóságos emberi és
természeti kapcsolatokat háttérbe szorító virtuális burok, amely a valódi élet megélésének lehetséges
gátjává válik. Néhány tanulónknál erre visszavezethető antiszociális magatartása is jelzi – nagy a
probléma.
A géphasználat időkeretén túl a tartalma is gyakorta probléma. Nem gondolom azt, hogy ezeket az
eszközöket csakis oktatást segítő és csakis hasznos dolgokra kell használni a gyerekeknek. Fejlődésük
érdekében szükségük van kedvelt „haszontalanságok”-ra is, mint pl. internetes játékok, zenehallgatás,
csetelés, facebook stb. A kérdőív tanúsága szerint, már a kisebbeknek is majd’ fele játszik mindennapos
rendszerességgel internetes játékokat, konkrétan is megnevezve a játékprogramot. E területen is inkább a
túlzott egyoldalúsággal van gondom, pl. függőséget okozó agresszív játékok parttalan használata. Mivel
tanulóink 44 %-a többnyire külön szobában, egyedül, szülői rálátás nélkül gépezik (7. osztályban 82
%-os ez az arány), fennáll a veszélye a kétes, romboló tartalmak és kapcsolatok önpusztító hatásának is.
Információkkal történő visszaélések (csalások, személyiségi jogok semmibevétele), szexuális és
zaklatásos vagy az élet kioltására irányuló, öngyilkosságra buzdító bűncselekmények is jelen vannak a
neten (pl. kék bálna). A gyerekek sokszor nincsenek is tudatában, hogy a leginkább gyakori, heccnek
induló e.mailen, zárt csoportban, vagy facebookon elkövetett agresszív zaklatások önmagunkban is
bűncselekménynek minősülhetnek. (A mi iskolánk tanulói körében is előfordultak internetes zaklatások.)
A rendőrségnek a közeljövőben ezen a területen is kiemelt ifjúságvédelmi feladatai lesznek, s nekünk:
pedagógusoknak, szülőknek, jó érzésű gyerekeknek jeleznünk kell, ha ilyen jelenségeket észlelünk.
Nagyon tanulságosak a kérdőív szabadidő eltöltésére vonatkozó válaszai is. A hét felsorolt
szabadidős tevékenységből (sport, kirándulás, olvasás, családi körben beszélgetés, program a barátokkal,
Tv-nézés, számítógépezés-okostelefonálás stb.) iskolai szinten 34 % jelölte meg első helyen a gépezést
(TV-nézéssel együtt 48 %), a 7. osztályban 55 %. A 7. osztályban csak egy tanulónál volt prioritása a
családi körben való beszélgetésnek. (Talán nem véletlen, hogy ebben az osztályban vannak a legnagyobb
tanulmányi problémák.) Vannak azonban bíztató jelek is: iskolai szinten 23 % jelölte be első helyen a
családot! A nagyon sportos (36 %) 6. osztályban 36 % ez az arány, s mindössze 2 tanulónk ad
elsőbbséget a gépezésnek ebben az osztályban, valószínűleg ugyanazok, akik 3 óránál többet gépeznek.
Az 5. osztályban 40 %-nyi tanulónál van elsőbbsége a családnak (igaz, van 40 %-nyi „gépes”, TV-vel
együtt 60 %-nyi képernyős).
S végezetül: az írásom címében feltett kérdésre nem lehet egyértelmű és választ adni, s nem is
célszerű. Információs társadalomban élünk, a digitális eszközök használata széles körben elterjedtek és
szükségszerűek, sok tekintetben megkönnyítik életünket. A gyerekek többsége is sokkal informáltabb,
többet tud (mást tud) a világról, mint az előttük járó korosztályok. Van olyan tanulónk, aki a 7. osztályt
már másodjára járja, ennek ellenére internetes játékok fejlesztője és sok esetben informatikai tanárunk
segítője! E tekintetben áldás lehet, hiszen hozzájárulhat a felcseperedő gyerekek sokoldalú
személyiségfejlődéséhez. Átokká abban az esetben válik, ha a szakemberek tanácsát semmibe véve,
mértéktelenül hagyjuk használni ezen eszközöket és nem óvjuk meg őket a lélekromboló hatásoktól.
Figyeljünk még jobban tanulóink digitális eszközhasználati szokásaira, hiszen szülőknek és
pedagógusoknak is nagy a felelősségük abban, hogy a felnövekvő ifjak egészséges emberekké vagy
zombikká válnak-e?! A kérdőíves felmérés felhívta néhány veszélyre a figyelmünket, de vannak
derűlátásra okot adó adatok is, amelyek mögött a családok tudatos, odaadó nevelése áll.
Horváth Lajos
intézményvezető
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Köszönetnyilvánítás

Mi is az a NETFIT?
A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt
(NETFIT) a magyar köznevelési rendszer kötelező
fittség mérési módszere.
A két éve működő NETFIT rendszer segítségével minden tanévben országos szintű adatok
állnak rendelkezésre az 5-12. évfolyamos tanulók
fittségi állapotáról. Országos szinten 651 431
tanuló fizikai állapotának felmérésére került sor.
A felső tagozatban és középiskolában minden
tanévben kötelezően elvégzendő mérési adatok
feltöltésre kerülnek egy informatikai rendszerbe,
ahol összesítik őket. Ez a rendszer alkalmas arra,
hogy a tanulók és szüleik, továbbá a pedagógusok,
iskola-egészségügyi szolgáltatók információkat
kapjanak a gyermekek fizikai állapotáról.
A NETFIT-et alkotó mérések az egészségi
állapot szempontjából kritikus összetevőket mérik és
értékelik. Az életkoruknak megfelelő teljesítményt
elérő gyerekek az egészségzónába kerülnek, míg a
gyengébben teljesítők a „fejlesztés szükséges” vagy
a „fokozott fejlesztés szükséges” zónákba tartoznak
(ami a táblázatban összevontan szerepel).
Egészségzóna

Mérés

Országos Intézményi
átlag
átlag
Tápláltság
71 %
73 %
Testzsír
71%
68%
Állóképesség
71%
86%
Hasizom
90%
100%
Hátizom
45%
72%
Kéz szorítóerő
85%
93%
Karizom70%
62%
fekvőtámasz
Helyből
71%
88%
távolugrás
Hajlékonyság
64%
79%
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Fejlesztésre
szorul

Intézmény
16 fő
19 fő
8 fő
16 fő
4 fő
22 fő
7 fő
12 fő

A táblázat adataiból látható, hogy a kilenc
mérésből hét esetében több tanulónk került az
egészségzónába, mint az országos átlag. Fejlesztenünk szükséges a kar izomerejét. Viszonylag
magas azoknak a tanulóknak a száma (19 fő), akik
túlsúlyosak. Nekik az egészségzónába kerüléshez,
táplálkozási szokásukon és életmódjukon kell
változtatni. Ennek a célnak az eléréséhez nagyrészt a család segítségére van szükség.
Kereszturi László testnevelő

Tisztelettel köszönöm a megszűnő Horgászegyesületnek, hogy 340 ezer forint értékben, sportszereket vásároltak és ajándékoztak iskolánk tanulóinak.
MENNYISÉG
(DB)

MEGNEVEZÉS

Tornazsámoly
Tornapad, 4 m, tömör fenyőfa
Játéklabda, 18 cm, pöttyös Aktívsport
Szivacs kézilabda, 15 cm – U9
Kézilabdaháló, 10 x10 cm, 5mm zöld
Jooala Rosskopf Classic ütő
Pingponlabda Joola Super-P 6 db
Pingpongütő Joola Mega Carbon
Aktívsport bőr futball labda 5-ös
Kézilabda Aktívsport Training méret:0
Röplabda Aktívsport School
Kosárlabda Aktívsport gumi 7-es méret
Kosárlabda Aktívsport gumi 5-ös méret
Tollasütő szett Aktívsport Mid

2
2
25
5
2
1
1
1
8
12
5
4
8
10

Kereszturi László testnevelő

Mezei futóverseny
Március 16-án, Balatonfüreden körzeti mezei
futóversenyen vettek részt tanulóink, akik kiváló
eredményeket értek el. A II. korcsoportos lány
(Csonka Ajsa, Lengyel Jázmin, Simon Júlia, Szász
Nikolett, Szűcs Petra, Varga Babett), a III.
korcsoportos fiú (Morvai Tamás, Takács Flórián,
Pödör Dávid, Borbély Balázs, Gaál Botond) és
lánycsapat is (Bakonyi Jázmin, Egyed Laura, Gaál
Zsuzsanna, Endresz Boglárka) is második lett.
Legjobb egyéni eredmények: Varga Ferenc I.
korcsoport 2. helyezés, Bakonyi Jázmin III.
korcsoport 2. és Morvai Tamás 3. helyezést ért el.
Folytatásként a megyei versenyen Veszprémben
március 23-án Tamás 9. (90 indulóból), Jázmin
27.(78 indulóból) helyet szerezte meg.
Gratulálunk nekik az eredményekhez.
Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub
párbajtőrözőinek fontosabb eredményei:
Edző: Szalai Gyöngyi
Egyéni eredmények: 2017.
1. Január hónap 22.
2016/17-es idény Olimpici GP3 – MOA Suli
Kupa Budapest Vasas csarnok
Simon Júlia 7. helyezett (felversenyzett a 2006ok között)

Fotó: Simonné Mohos Éva

Fotó: Sági Eszter

27. évfolyam 1-2. szám

ZÁNKAI Hírmondó

2. Február 25. :
Budapest és környéke párbajtőr Diák-bajnokság I.-II. korcsoport Simon Júlia 3. hely
Budapest és környéke párbajtőr Diák-bajnokság III.-IV. korcsoport Simon Zsófia 5. hely
(itt is csak összevont idősebb korosztályban indulhattak)

3. Március 10.
2016/17-es idény Olimpici Párbajtőr Grand Prix,
Bükkfürdő Kupa
gyermek leány párbajtőr: Simon Zsófia 5. hely (82
induló itt is sem korosztályos egy évvel fiatalabb)
//Ez volt a legszebb versenye idén//
Március 17.
Szolnok Vidékbajnokság korosztályos:
Simon Zsófia egyéni ezüstérem, csapat arany
Simon Júlia egyéni 5. hely, csapat arany
4.

Díjak:

Simon Júlia
A 2015/2016-os tanév Diákolimpia Országos
Döntőjében elért kimagasló sporteredménye elismeréséül kapott díjat. Ezt Veszprém város Porga
Gyula polgármester adományozta 2016. 12.14-én
Simon Zsófia
Az Sz-L Bau Balaton Vívóklub és Tapolca Város
Önkormányzata által adott az (2016) Év Sportolója Különdíjat kapta 2016. február 11-én Tapolcán a Csermák József Művelődési Központban
rendezett sportbálon Imre Géza olimpikon adott
át neki. Büszkék vagyunk rátok!
HL.

Rockys sikerek
Szeptember óta, heti kétszer eljárunk Németh
Virággal Balatonfüredre edzeni, az Acro Dance
Sporttánc Egyesülethez Rock and Rolra. Virággal
nagyon szeretünk ide járni. Madár Eszter az
edzőnk nagyon kedves, de elvárja, hogy
keményen edzünk.
2017. március 5-én Veszprémben, a VI.
Connector Táncfesztiválon vettünk részt, amin
első helyezést értünk el csapatunkkal, a Kick
Sarral. Ezen a versenyen több mint 2000 táncos és
14 táncstílus volt.
Csapatunk nagyon sokat gyakorolt, kitartóan
edzettünk és meg is lett az eredménye. Élménynek
is szuper volt a verseny, mert színes egyéniségeket, nagyszerű előadásokat láthattunk.
Virággal nagyon örültünk és reméljük, hogy
még sok aranyat hozunk haza.
Steierlein Luca
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Diákolimpia úszás
A diákolimpia úszás számában a Balatonfüredi
Körzet döntőjét 2016. december 14-én rendezték a
Club Tihany uszodájában. Iskolánkat az I.
korcsoportban Gondos Réka (2.o.) képviselte mell
és hátúszásban. Réka mellúszásban 4., hátúszásban
8. helyezett lett. Makkai Kristóf (3.o.) II.
korcsoportban
mellúszásban
4.
helyezett,
hátúszásban 2. helyezett lett, így utóbbiban
továbbjutott a megyei döntőbe. Ott 8. helyezést ért
el.
A körzeti döntőben a III. korosztályban Gál
Szintia (4.o) mellúszásban a 13. helyet szerezte.
Gratulálunk a versenyzőknek.

***

ORKA CUPA 2017 SZINKRONÚSZÁS
SZÉKESFEHÉRVÁR
A Magyar Szinkronúszó Szövetség 2017. március
17-19-én megrendezte az Orka Cupa nemzetközi
szinkronúszó versenyt. A székesfehérvári Csitáry G.
Emil Uszodában megrendezett szinkronúszó
versenyen csak a versenyengedéllyel rendelkező
sportolók vehettek részt. Hétvégén 30 egyesület 334
versenyzője volt jelen, ezek között voltak orosz,
osztrák, cseh, szlovák és lengyel versenyzők is.
Én a Balatonfüredi Utánpótlás Sport Club,
Füred Syncro szinkronúszó versenyzőjeként
indultam. Ez a látványos, de igen összetett mozgást
igénylő sportág két éve honosodott meg
Balatonfüreden, amelynek lelkes edzője Aranyossy
– Nagy Zsófia országos bajnok. Az idén újonnan
átadott balaton-füredi városi uszodában heti három
alkalommal úszás -, jóga – és szinkron edzésen
vettünk részt, valamint heti egy alkalommal
speciális TRX edzéssel (a TRX saját testsúlyos
edzés, ami annyit jelent, hogy az izmainkat azzal
bírjuk munkára, hogy a testünk súlyát felhasználva
dolgozunk a gravitáció ellen) készültünk a
megmérettetésre.
A sportolókat korosztályok szerint bontották. Mi
a péntek 12 órától induló kezdő kötelező Group2
gyakorlatait mutattuk be. Ebben négy különböző
helyszínen, különböző szinkron mozgássort kellett
bemutatni egyénileg a zsűritagok előtt, akik pontozással értékelték a bemutatott gyakorlatsort. Nekünk ez volt az első nyilvános, nemzetközi versenyünk és szerintem a társaim is nagyon izgultak. A
Balatonfüredi Utánpótlás Sportegyesület nagyon
sok jó helyezést ért el, sőt az egyik csapattársunk
lett az első a kötelező kezdő gyakorlatával. Én a
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korosztályomban az 5. helyezést értem el az első
10 helyezett közül.
A versenyen résztvevő nagyobb 15 - 16 éves
szinkronúszó lányok nagyon szép, művészien
végrehajtott egyéni, páros és csapatkűrgyakorlatokat mutattak be, melybe egyre több akrobatikus elemet építettek, ezzel is látványosabbá
tették gyakorlataikat.
A következő megmérettetésem szeptemberben
lesz, amire már a nyáron elkezdjük a felkészülést.
Hegyi Rebeka

VEDAC ATLÉTIKA ZÁNKÁN
Takács Dávid
atléta edző irányításával
Edzések helye és ideje:
Bozzay Pál Általános Iskola
Csütörtök 14:30-tól 15:45-ig
Várunk minden mozogni, sportolni
vágyó általános iskolást!
06-20/777-4049
MEGHÍVÓ NYÍLT NAPRA
Tisztelt Szülők!
Tisztelettel meghívjuk az iskolánkba a beiratkozás
előtti hagyományos nyílt napunkra, ahol bemutatjuk kicsi elsőseink tudását, a leendő elsős
tanítónőnk felkészültségét és iskolánk erényeit.
Helyszín:
Időpont:

Bozzay Pál Általános Iskola Zánka
2017. április 11-én (kedd) 800 óra

óra (800-845) Első osztályosok bemutatkozása
Felkészítő: Sántáné Magda Márta osztályfőnök
óra (855-940) Bemutató óra a 4. osztályban
Felkészítő: Dobosné Varró Anna leendő elsős
tanítónő
óra (955-1020) Tájékoztató az iskoláról, beiratkozásról
Horváth Lajos iskolaigazgató és Dobosné
Varró Anna tanítónő
A tájékoztató alatt a gyerekekkel Pálffyné
Szabó Ida foglalkozik.
Tisztelettel:

Horváth Lajos
iskolaigazgató
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HIRDETMÉNY
a Balatonfüredi Járási Hivatal illetékességi
területén működő általános iskolákba történő
beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2017/2018. tanévre történő
általános iskolai beíratás ideje:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság
döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2017.
szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a
fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy
a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye
– szerinti kötelező felvételt biztosító általános
iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges
dokumentumok:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a gyermek TAJ-kártyája,
a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről
írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek
hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon
belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre
hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A
kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár
el és hoz másodfokú döntést.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a
gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a
gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5
napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt
biztosító iskola első évfolyamára.
A 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító
általános iskoláinak felvételi
körzete a
http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/d0/63
000/VJH%20%201_2017%20sz%20hivatalvezető
i%20rend.pdf internetes oldalon megtekinthető.
Az iskolák fenntartójáról a
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezm
enykereso internetes oldalon tájékozódhat.
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatala
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FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból
Ismét eltelt egy év a Faluházban is, már 2017-et
írunk. Egy új év, új programokkal, új előadókkal,
új tervekkel.
Az idei programok egy kiállítással kezdődtek,
Gál Péterné Judit festményei által. A megnyitót
siker koronázta, sokan eljöttek gratulálni, és egy
kimondottan kellemes estét tölthettünk együtt a
tehetséges, fiatal művésznővel. Köszönjük, hogy
bemutakozott munkáival!
A következő hétvégén ünnepeltük A Magyar
Kultúra Napját. A műsor díszvendége Wendler
Attila operaénekes, a Magyar Állami Operaház
magánénekese, az Opera Nagykövete volt. Attilának Zánkán van nyaralója, sorra tölti itt családjával a nyarakat. Szívesen tett eleget a felkérésünknek, és közösen állítottuk össze a műsort, melyben
a Magyar Tenger Népdalkör, és a Bokafogó Néptáncegyüttes is szerepelt, Attilával az élen. Volt
opera, kis bemutató az opera világából, palotás
tánc, zárásként pedig elénekelte a Dózsa-esküjét,
melyben a kórust a népdalkör alakította.
A kitartó közönség a hivatalos műsor után
együtt beszélgethetett Attilával, aki közben
könnyed slágereket énekelt. Köszönjük ezt a
feledhetetlen élményt!
Végre sok év után újra befagyott biztonságosan
a Balaton. Tulajdonképpen nem volt sok választásunk, hogy mikorra tegyük a Jeges Strandparti
időpontját, mivel csak egyetlen hétvégére nem
terveztünk programot ebben az időszakban, így a
„Most, vagy soha!” jeligével január 28-án, egy
hideg, de kellemes, jeges napon megtartottuk a rég
várt Jeges Strandpartit. Hogy honnan jött az a
rengeteg ember, nem tudjuk, de a parkolóban nem
volt hely, az biztos. Amikor a Napló újságírója
megérkezett, nem akart hinni a szemének, hogy
Zánkán ennyi ember van egy jeges partin, míg a
többi, a miénknél nagyobb településen, csak
lézengtek az emberek, persze Badacsony és
Balatonfüred kivételével.
Februárban egy különleges Retro Farsangot
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tartottunk, igazi retro video discoval. A hangulat
remek volt, a nagy vetítővászonra vetítettük ki a
videoklipeket. Ezúton is köszönjük Baranyai
Tamás közreműködését, a DJ szerepének
betöltésében.
A programok zajlottak, de közben már óriási
háttérmunkák folytak a Nőnap-ra készülődve. A
fiúk komoly munkát tettek le ismét az asztalra.
Nagyon sok próbát bevállaltak, hogy színvonalas
legyen a műsor. Az utolsó két hétben már heti 3
próbát tartottunk. Próba, próba, és próba. A
darabot, és a zeneszövegeket ismét Böhm Tamás
írta. De a lányokra is szükség volt, hiszen
„Nélkülünk nem élet az élet!” A Súgó szerepét
Gaál Tiborné Zsuzsa töltötte be, a Hangosító
Böhmné Kocsis Szilvia volt, és aki ellátta a
szereplőket megfelelő minőségű és mennyiségű
itallal, a Kristály Büfé üzemeltetője, Bácsiné
Bogáncs Niki. Szóval így állt össze a stáb, és a
siker nem maradt el. Óriási vastapssal köszönte
meg a műsort a közönség. Egy gombostűt nem
lehetett leejteni a Faluház nagytermében, annyian
voltak. Nagyon sok nyaraló tulajdonos leutazott a
műsor kedvéért, teljes családok érkeztek, óriási
volt az érdeklődés. A műsor után Kardos Józsi
mulattatta a vendégeket egészen hajnalig. Jó kis
mulatság volt, köszönjük mindenkinek, aki
bármivel hozzájárult a rendezvényhez!
Ismét elérkezett március közepe, ezzel a
Március 15-ei ünnepség. Színvonalas műsort
adtak a Bozzay Pál Általános Iskola tanulói, a
Magyar Tenger Népdalkörrel karöltve, melyet
koszo-rúzás előzött meg a temetőben.
Március 18-án ismét egy kiállítást nyitottunk
meg a Faluházban. Ezúttal Benkő Ramóna
„Vallomás” című kiállítását. Az érdeklődés itt
sem maradt el, hiszen a Kővágóörsön élő fiatal
művésznő munkáira sokan kíváncsiak voltak.
Mivel a Faluházban egyre több klub és
civilszer-vezet működik, ezért úgy gondoltuk,
hogy itt az ideje egy kis bemutatásnak. Éppen
ezért „Nyílt Napokat” szerveztünk minden
klubban. Elsőnek az Életmód Klub, majd a
Nőklub, a Honismereti Kör, majd a Népdalkör
mutatkozott be, de sorra kerül a többi klub is.
A nyílt napok célja, hogy bárki betekintést
nyerjen a klubok életébe, mindenféle kötelezettség nélkül. Természetesen folytatódik tovább a
sorozat, melynek keretében minden klub be fog
mutatkozni az előre meghirdetett időpontokban,
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melyeket a klubvezetőkkel egyeztetünk. A nyílt
napok fotógalériája megtekinthető a Faluház
Facebook oldalán. Nézzenek be hozzánk,
mindenkit szeretettel várunk!

Büszkék vagyunk rá, hogy népszerűek a
Zánkai Rendezvények.
Nagy port kevernek a Nőnapi, Férfinapi
műsoraink, országos hírnevet szerezett a Zánkai
Szüreti Mulatság, népszerű a Zánkai Borhét,
(amit idén kicsit másképp szeretnénk megszervezni), egyszóval nem szégyenljük a zánkai
programokat, a Faluház tele van élettel, míg más
település ezt nem mondhatja el.
Munkánkat szívvel-lélekkel végezzük, amíg
lehet!
Jöjjön el Ön is, és legyen részese a Faluház
életének, a ZÁNKAI PROGRAMOKNAK!
Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Zánka Faluház

***
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
2017. évi programterve

2017. január 12. 15.00 óra
Újévi köszöntő, és a 2016.év értékelése, e.a:
Nagy Pálné klub vez.
2016. évről gazdasági beszámoló: Paulin
Györgyné
Megemlékezés a Kultúra Napjáról.
2017. február. 09. 15.00 óra
Farsangolás, fánksütő verseny.
Dr. Oláh Kálmán háziorvos bemutatkozása.
2017. március 09. 15.00 óra
Vendég: Rózner Judit
Nőnapi köszöntés: Férfi Klubtársaink részéről.
Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról.
2017. április 13. 15.00 óra
Szentjakabfa –Kutaszó –Kálvária megtekintése, utána: zsíros kenyér parti.
2017. május 01. Majális a Faluháznál
Május: Megyei majális
Május 11 –én 17 óra. Nagy kirándulás
megbeszélése, pontosítása
Május 25 –én Kirándulás????
2017. június 08. 17. óra
Kedvenc verseim, meséim, mondókáim. E. a.:
Klub Tagok
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2017. július 13. 17 óra
Zánka Önkormányzat tevékenysége Beszámoló: ea: Filep Miklós Polgármester.
2017. augusztus 10. Lecsófőzés csoportokban.
Augusztus 24 –én Fürdő – Kirándulás,
2017. szeptember 14. 17. óra
Ki tud többet Zánkáról? Teszt kitöltés:
Csoportosan.
2017. október első hetén Idősek Napja.
Október 12. 17.00 Óra
E. a.: Kocsis Ervinné Ila néni Kedves emlékei,
történetei.
Okt. 26., vagy 27.-én 17.00 óra Gyertyagyújtás
a temetőben
2017. november 09. 15.00 óra
Megemlékezés az elhunytakról.
2017. december 14. 15.00 óra
Nyugdíjas Karácsony, Közös Nótázás.
Klubfoglalkozásainkon szeretettel várunk
minden kedves tagot, minél többen, aktívan
vegyenek részt a klubnapokon!

Jó egészséget kívánunk,
vezetősége nevében.
Zánka, 2016. december

a

nyugdíjasklub

Nagy Pálné
Nyugdíjas Klub vezetője

***
Csanádi Imre emlékezete
Már öt éve, 2012 áprilisa óta nincs közöttünk
Csanádi Imre egykori zánkai tanácselnök, közéleti
szervező. Szegény sorsú szülők gyermekeként
született 1923. május 13-án Ozorán. Kiskorától
fogva belekóstolt a cselédsorsba. Alapfokú iskoláit Ozorán végezte, majd Külső-Sári pusztán
uradalmi lovászként kereste kenyerét. 1943-ban
behívták katonának; a front elől visszahúzódó csapatokkal az osztrák Branauig menekült, ahol amerikai fogságba került. Hazatérése után rögtön bekapcsolódott a közéletbe, Lajoskomáromban telepedett le, ahol tanácstag, majd tanácselnökhelyettes lett.
Közben Kecskeméten vegyésztechnikusi képesítést szerzett, majd 1950-ben megnősült. 1953-tól
1958-ig Mezőszilas tanácselnöke, majd Zánkára
helyezték. Azóta 25 éven át, 1983-ig Zánka
tanácselnöke volt, egészen nyugdíjba vonulásáig.
Zánkán a konszolidálódás és a fejlődés megalapozója; kimagasló érdemeket szerzett a zánkai
közművelődés új alapokra helyezésében, a község
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üdülőhelyi arculatának kialakításában és üdülőhellyé nyilváníttatásában.
25 éves tanácselnöki tevékenysége idején
Zánka elmaradott paraszti községből korszerű
parti üdülőhellyé vált, az északi Balaton-part
egyik legszebb strandjával, modern lakóteleppel,
nyaralótelepekkel, rendezett utcákkal, korszerű
közvilágítással, jól működő kultúrházzal. Megalapozta az új körzeti általános iskola építését,
támogatta a történelmi keresztény egyházak
működési feltételeinek kialakítását. Nevéhez
fűződik a Zánkai Tájház megvalósítása, melynek
1983-ban történt nyugdíjba vonulása után első
gondnok-tárlatvezetője volt.
1985-ben megalakította a Nyugdíjas Klubot,
melynek hosszú ideig megyeszerte is elismert
vezetője volt. Érdemeiért több elismerő kitüntetésben részesült, 1997-ben megkapta a Zánka
díszpolgára címet. 2012. április 16-án hunyt el,
végakarata szerint Veszprémben leánya hamvai
mellé temették.
Visszaemlékezései a Megjárt utak című, A
zánkai Faluház által 2003-ban kiadott kéziratos
kötetben találhatók (őrzi: a Bozzay Pál Általános
Iskola könyvtára).
Poór Ferenc

***
Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2017. évi
eddigi tevékenysége és
Éves programja
Klubunk kezdése 5 perces közös tornával kezdődik minden alkalommal, klubvezető levezetésével.
2017. január 12-én megtartottuk 2016. év értékelését és ismertettem a gazdasági beszámolót. A
Klub gazdasági teendőiről és pénztárosságáról
lemondott Paulin Györgyné.
Klub Vezetősége beleegyezésével és a tagság
jóváhagyásával felkértem Kovács Józsefné Arankát, a pénztárosi teendőkre, melyet elfogadott.
Sajnos ezt az évet úgy kezdtük, hogy két régebbi tagunktól kellett elbúcsúzni, emlékezésül
gyertyát gyújtottunk Scher Józsefné Gizikéért és
Hanzelik Pálné Julikáért.
Megemlékeztünk a Kultúra Napjáról melyre
kultúrafelelősünk Albert Ferencné Mária készült.
Klub nevében köszöntöm minden hónapban
Névnaposainkat és Születésnaposainkat egy
verssel, amit remélem szívesen hallgatnak.
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Lábad alá utat biztosan járhatót,
Szívedben éneket magasba szárnyalót,
Ajkad köré mosolyt, lélek melengetőt,
Kívánok nektek egy áldott életet.

2017. évi Programot ismertettem, és elfogadásra került a tagság részéről.
2017. február 09. Kezdés 5 perces tornával.
Sajnos megint gyertya gyújtással kezdtünk. Búcsúztunk és emlékeztünk volt tagunktól Németh
Imréné Ilus nénitől, és Paulin György klub
tagunktól.
Meghívott vendégünk: Dr. Oláh Kálmán Úr és
Kedves Családja, akik bemutatkoztak Klubunkban.
Elfogadásra került május 25. kirándulás amely:
Igal- Fürdő, Várong Kaktusz gyűjtemény, KisBalaton megtekintése.
Februári jeles napokról, és időjós napokról
készült fel és mesélt nekünk Kocsis Ervinné Ila
néni, akit szeretettel és szívesen hallgattunk.
Klub nevében köszöntöttem februári Névnaposokat és Születésnaposokat szintén egy kis verssel.
Fánksütő Verseny a februári hónapban szokásunkhoz híven megtartottuk, 20 fő vett részt a
megmérettetésben, finomabbnál finomabb fánkkal. Zsűri: Böhm Tamás és Bácsiné Niki, kóstolták, és végül értékelték. A Klub díjazta az első
három helyezettet két kategóriában,
Szalagos fánk: 1. Dél Jenőné 2. Fazekas Jánosné
3. Czeidliné Fekete Gabriella
Forgács fánk: 1. Kocsis Ervinné 2. Varga
Gyuláné 3. Szabó Pálné Különdíjas: Kovács
Józsefné. Díjak: Oklevél és egy csomag Puding,
sütőpor, vanillin cukor.
Akik nem értek el helyezést azok Emléklapot
kaptak és azok akik hoztak bort, úgy szintén
Emléklapot kaptak.
2017. 03. 09. Kezdés Tornával.
Meghívott Vendég: Rózner Judit, szociális
segítő. Tájékoztatta tagjainkat, hogy mivel fordulhatunk hozzá, miben tud segíteni az idős rászorulóknak.
Az Életet az Éveknek Veszprém Megyei
Egyesület értekezletén az Egyesület tagjait a
Béres Alapítvány minden évben több ízben,
Béres cseppel ajándékoz, melyet Klubunkban
mindig másmás tagunkat ajándékozunk. Váljék
egészségükre. Megyei Egyesület Programokat
ajánlott részvételre. Népdalkörrel karöltve két
alkalommal fellépünk, ha tovább jutunk akkor
több ízben.
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Az áprilisi találkozást egy héttel előbbre
hoztuk, 04.06. 14 óra 30 perc busszal megyünk
Szentjakabfára Kutaszó - Kálvária domb megtekintésére ez külön a tagság kérésére szerveztük
újra, melyet zsíros kenyér partival szeretnénk
befejezni. Ősszel szeretnénk szervezni: Szenior
Társas Táncot, ha kellő jelentkező és támogatottságot kapunk. MOZGÁS MINDIG ÖRÖM
A ZENE SÍMOGATJA A LELKET.
Márciusi Névnaposokat és Születésnaposokat
Klub nevében köszöntöttem ezzel a verssel:
ARANY JÁNOS /Születésnapi idézet/
Rétesed a túrót ahányszor takarja.
Annyi boldogsággal légy te eltakarva.
Örömed legyen a cékla pirossága,
Reményed a zeller zöld-szín koronája,
Napjaid legyenek édes ízű kompót,
Meg ne keserítse gyógyszertári kontó.

Március neves napjaira emlékeztünk felkészült
Albert Ferencné Mária, akit szívesen hallgattunk.
Arany János 200. születésnapi emlékezést a
Nemzetőr - Dalával közös énekléssel emlékeztünk. Nőnapi köszöntésre Dél Jenő készült
örömmel vettük és hallgattuk. A Klub Nőnapi
ajándéka, egy szál szegfű volt, amellyel Kedves
férfi tagjaink köszöntötték a Női tagokat.
Szeretném megköszönni ez évben eddigi
támogatónkat akik: Er – csavar, Pádár Kertészet,
Péter Bolt, Virágbolt. Köszönjük. Fő támogatónk
Zánka Önkormányzatának előre is köszönjük
támogatását.
Egy kis betekintést nyerhettek Klubunk életébe, ha kedvet kaptak szívesen fogadjuk sorainkba, amely jelenleg 74 főből áll, látogatottság 45 fő
- 60 fő között van.
Nyugdíjas Klub nevében Kellemes Húsvéti
Ünnepeket Kívánunk.
Nagy Pálné
Klubvezető

***
Magyar Tenger Népdalkör
2017. évi működéséről.
Előző évekhez hasonlóan januári első próbán
„Adjon Isten minden jót” című dallal
köszöntöttük az új évet és egymást. Készültünk
egy rövid tréfás alkalmi csasztuskával a
Disznótorra mert a Kertbarát kör ismét vendégül
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látott bennünket. A vendéglátást ezúton is hálásan
köszönjük.
Kultúra napjára egy rendhagyó felkérést
kaptunk. Dózsa György című opera I. felvonásából adott elő részletet meghívott művész úr,
Wendler Attila operaénekes és népdalkörünk a
kórus szerepét vállalta. Különleges kihívás volt,
szívesen vállaltuk. Jól éreztük magunkat ebben az
új szerepkörben. A tapsból úgy éreztük tetszett a
közönségnek az előadásunk.
Január hónapban felhívásra csatlakoztunk az
„Országos Nótafa Mozgalomhoz”.
Március 14-én a helyi Bozzay Általános Iskola
szervezésében lett megtartva Zánkán Faluházban
március 15-i ünnepély. Népdalkörünk is fellépett,
szabadságharcos dalcsokrot adtunk elő. Jó volt
látni és hallani, hogy a közönség soraiból több
diák és pedagógusbekapcsolódott és velünk énekelt.
Rendszeresen, időt fáradságot nem kímélve
gyakorolunk minden hétfőn .
Több dalcsokrot is meg kell tanulnunk mert április
hónapban több fellépésünk is lesz.
2017. április 16.-án a HANG világnapja lesz.
Felhívást kaptunk mint kórus, hogy ünnepeljük
együtt a Hang Világnapját, ezért „Hallasd a
hangod” jelszóval nyilvános próbát rendezünk
2017. év április 3-án. A nyilvános próbán:
Hazafias dalokat és Nyék Sándor gyűjtéséből
népdalokat, továbbá Kodály Zoltán halálának 50.
évfordulója alkalmából Kodály Zoltán által
gyűjtött népdalokat fogunk énekelni.
Április hónapra betervezett további programjaink: Balatonfüreden ANNABELLA szállóban megrendezésre kerülő országos „Életet az
Éveknek Fesztivál”-ra neveztünk be, és jelentkeztünk a Balatonfüred Közösségi Házban megrendezésre kerülő Térségi Kórustalálkozóra.
Májusi programjaink: Katonadalos Fesztivál
Tapolcán és a Zánka Faluházban megrendezésre
kerülő Férfinap ahol Népdalkörünk is szerepet
vállal. A tervezett programokon mindig előfordul
egy-egy felkérés vagy „ Dalos Találkozó”.
Reméljük, hogy a sok gyakorlásnak meg lesz az
eredménye, fellépéseinkkel örömet tudunk okozni
közönségünknek.
Programjaink megvalósításához kérjük és
köszönjük Zánka Önkormányzat anyagi támogatását.
Albert Ferencné
klubvezető
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ÉLETMÓD KLUB 2017. évi MUNKATERVE
HÓNAP NAP
január
3

10
17
24
31
február

7
14
21
28

március

7
14
21
28

április

4
11
18

május

22
1
7

október

10
17
24
31

november

7
14
21
28

december

5
12

TORNA ÉS TORNA UTÁN
állóképesség fejlesztő gyakorlat,
beszélgetés: aktuális év eleji témák
erősítő gyakorlatok szalaggal, 2017es munkatervhez javaslatok
gerinctorna, nyújtógyakorlatok labdával, Zsupán Norbert előadása az
olívaolajról
keringésjavító torna, beszélgetés
kirándulástervezés és egyéb
állóképesség fejlesztő gyakorlat,
szemtorna
erősítő
gyakorlatok
szalaggal,
vércukor és vérnyomás mérés
gerinctorna, nyújtógyakorlatok labdával, energetizáló fejmasszás
értorna, gerinctorna, beszélgetés
aktuális témákról, kirándulás stb.
állóképesség fejlesztő gyakorlat,
téltemető túra Aszófő Szajkiné
Klárival
erősítő
gyakorlatok
szalaggal,
meridián torna
gerinctorna, nyújtógyakorlatok labdával, Kőszeginé Ticz Mariann
természetgyógyász előadása.
torna labdával, szalaggal, energetizáló fejmasszázs
állóképesség fejlesztő gyakorlat,
szemtorna
gyalogtúra: Tamáshegy, túravezető:
Szajkiné Klári
gyalogtúra: Tihany kilátó, túravezető: Szajkiné Klári
gyalogtúra, túravezető: Szajkiné
Klári
Kirándulás:Dobogókő-Szentendre
főzés a faluház udvarán
Tevékenykedés a Gyógynövényvölgyben
gyalogtúra, gombatúra, túravezető:
Szajkiné Klári
erősítő
gyakorlatok
szalaggal
beszélgetés aktuális témákról
állóképesség fejlesztő gyakorlat,
légzőgyakorlatok
gerinctorna, nyújtógyakorlatok labdával, meridián torna
torna labdával, szalaggal, hahotajóga Takácsné Katival
állóképesség fejlesztő gyakorlat,
energetizáló fejmasszázs
torna labdával, szalaggal, szemtorna
gerinctorna, nyújtógyakorlatok labdával, beszélgetés aktuális témákról
állóképesség fejlesztő gyakorlat,
energetizáló fejmasszázs
értorna, Karácsonyra készülünk
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Életmód klub 2016. évi munkatervének megvalósításához kapott önkormányzati támogatás
felhasználása 2016. évre kapott önkormányzati
támogatás összege: 200.000 Ft
Ezt az összeget a klub Sopron-KismartonRuszt kiránduláshoz az autóbusz költségek
fedezetére, továbbá az évközben felmerült kiadások, valamint a faluház szüreti és karácsonyi
dekorációs anyagok beszerzésére használta fel.
Köszönjük a támogatást.
2017. évre szóló munkatervünkben szerepel autóbuszos kirándulás.
Úticél: Dobogókő-Szentendre.
A kirándulás költségeinek egy részét, valamint
az év közben jelentkező apróbb kiadásokat szeretnénk önkormányzati támogatásból finanszírozni.
Munkatervünk megvalósításához kérjük az önkormányzat anyagi támogatását.
Az Életmód klub 2017. évi támogatási igénye:
200.000 Ft
Köszönettel:

Takács Andrásné
klubvezető

***
Teltházas nőnapi előadás
Közeleg a Nőnap és vele a már hagyományos
nőnapi műsor a színjátszó kör férfitagozata
előadásában. Már hetek óta folynak a próbák. A
fiúk tanácstalanok. Jó lesz ez? Olyan döcögős.
Bejönnek ezek a poénok? Tomi (Böhm Tamás,
rendező, szerző, előadó) mondja – bízzatok
bennem! Főpróba – katasztrófa – mi lesz itt?
Előadás. A terem teljesen megtelt, egy
gombostűt sem lehet leejteni. Mégis kíváncsiak
ránk. Most már kezdünk izgulni. Mi lesz itt?
Elkezdődik a műsor. A technika még döcög az
elején, azután már minden megy a maga
kerékvágásában. Mindenkinek eszébe jut minden,
az is ami a próbákon nem szokott és a végén taps
és gratulációk. Úgy látszik mindenkinek tetszett,
vagy akinek nem, az nem mondta.
Köszönjük mindenkinek aki eljött és hajrá
lányok.
A színjátszó kör krónikása
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Nőklub
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Nőklubunk az idei évet igen nagy aktivitással
kezdte és folytatatja. Kedden délutánonként találkozunk. Végre kialakulni látszik azon örvendetes
dolog, hogy mindenki szívének kedves tevékenységét végezheti egy-egy alkalommal. Januárban egy kommunikáció szakos egyetemi hallgató
készített velünk riportot. Könyvtári foglalkozáson
vettünk részt Filepné Julcsi vezetésével.
A Magyar Kultúra Napjára gyönyörű horgolt és
vert csipke költeményekkel rendeztük be a vitrint.
Mondhatni, anyák és lányaik állítottak ki: Sólyom
Jenőné és Jutka, Kelemen Gyuláné és Irmus,
Horváth Józsefné és Zsófi, valamint Szabó
Hortenzia. Valentin napra is ez maradt, egy kicsit
felfrissítve, Kocsisné Ila, Farkas Judit, Koltainé
Éva, Fazekasné Vera, Nagyné Margit, Tóthné
Irma, Marosszékyné Mari munkáival. Idén
újítottunk, aktuális szöveggel is ellátjuk a kiállítási
témát. Süti-partyt rendeztünk a mestercukrász
Szita Tiboréknál, aki beavatott minket, gyakorló
háziasszonyokat a képviselőfánk készítésének
rejtelmeibe, valamint a Cherri kocka sütésébe, és
bizony vannak titkok, mesterfogások…
Asszonyfarsangkor ünnepeltük a szülinaposainkat. A Nyílt Nap keretében Fekete Annamária kővágóőrsi kézművessel nyuszikákat
készítettünk, valamint megismertük Annamari
sokoldalú tevékenységét.
A Quilling technika/ kvilling technika, papírcsíktechnika/ elsajátítása szépen halad Sólyom Olgi
vezetésével, meg is lehet azt majd az idei húsvéti
vitrinben szemlélni. A Faluházzal közösen, lesz
egy tojásfestési foglalkozás. Mondhatni egy nagyon tartalmas, sok újat hozó időszakot tudhatunk
magunk mögött.
Marosszékyné Csósza Mária
klubvezető

***
Községi könyvtár
Január elején a Nők Klubja tartotta foglalkozását a
könyvtárban, melynek keretén belül kipróbálták a
kreatív színezést is.
Március 7-én „Arany-napot” tartottunk az
iskolában. A felsős szavalóverseny után, dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész tartott rendhagyó irodalomórát Arany Jánosról, a költő 200.
születésnapja alkalmából.
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Március 30-án Szabadítsuk ki a vízitündért!
címmel bogaras mesedélelőttön vehettek részt az
óvodások és kisiskolások. Az előadás meseszerűen mutatta be, hogyan ébred a természet
tavasszal, milyen rovarokkal találkozhatunk,
hogyan élik mindennapjaikat. Bogaras bácsi és
Katica által kiválasztott gyerekeknek különleges
feladatokat kellett végrehajtani, illetve a rovarok
bőrébe is belebújhattak. Az előadás során és után
a közönség (a gyerekek nagy örömére) maketteket, és érdekes, élő rovarokat is megismerhetett
és kézbe vehetett. A bemutató interaktív, élménypedagógiai és fejlesztő pedagógiai alapon nyugvó
játékos foglalkozás volt egyben. A programok a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)
keretében valósultak meg.
Április 8-án húsvétváró kézműves foglalkozást
tartunk a könyvtárban.
Április 27-én a Honismereti kör és a könyvtár
közös szervezésében Sára Péter verseskötetének
bemutatójára várjuk az érdeklődőket a könyvtárba.
Filepné Kovács Julianna
könyvtáros

***
Honismeret
Ebben az évben is folytattuk az együttműködést a Nőklubbal, ennek sikeres megnyilvánulása volt januári összejövetelünk. Németh
Szabolcs evangélikus lelkész tartott a szokásosnál
népesebb érdeklődő közönség számára előadást, a
reformáció közelgő 500. évfordulója alkalmából.
A vallástörténetben járatlan hallgatóság komoly
késztetést kapott a témában való tájékozódásra,
annál is inkább, mert ez az esztendő várhatóan
még számos hasonló alkalmat hoz Luther eszméinek és hatásának méltatására.
Februárban a Zánkán élő angol műfordítóval,
Bernard Adamsszel ismerkedtünk meg. Ritka
alkalom, hogy ennyire kellemes és szórakoztató
előadást hallgathassunk meg. Előadónk az angol
humort csillogtatva beszélt pályafutásáról, igazi
élmény volt Molnár Ferenc vagy Kosztolányi
mindenki által ismert klasszikus sorait angol
nyelven meghallgatni egyenesen a fordító
szájából.
Programunk a nyári szünetig kialakult.
Márciusban Poór Ferenc ismertette a zánkai
harangokkal kapcsolatos kutatásai legújabb ered-
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ményeit, áprilisban a községi könyvtárral együttműködve könyvbemutatót tartunk. Hagyományainkat folytatva ismerkedünk a szomszédos
községekkel, ezúttal Balatonhenyére látogatunk
május elején, egy autós kirándulás keretében.
György Péter

***
Helytörténethonismeret
Rovatvezető: György Péter

A reformáció örökösei
2017-ben, a reformáció emlékévében felmerül
a gondolat: vajjon a késő utódokban, egy kis falu
gyülekezeteiben, lelkészekben és gyülekezzeti
tagokban megvan-e még több száz év után a
szellemi és fizikai tettrekészség, áldozatkészség?
Ezen gondolkoztam, mikor papírjaimat rendezgettem.
Közben két újságcikk került a kezembe, amit –
úgy gondolom – érdemes megosztani Zánka népével.
Mivel Tóth Kálmán tiszteletes urat, aki 1942től 1950-ig volt Zánka református lelkésze, már
sokan nem ismerték, néhány szót írok róla. Itteni
szolgálata közben doktori, magántanári címet,
majd teológiai akadémiai tanári kinevezést
szerzett. E különösen nehéz időkben minden
munkáját gondosan, hittel, lélekkel, maradéktalanul végezte el. Később a Biblia újbóli lefordításával foglalkozott. Több, mint 30 évig ószövetségi tanszékvezető professzor volt, tankönyvet,
jegyzeteket írt, nyugdíjba vonulása után Kálvin
kommentárjait fordította. Hosszú földi életet
kapott, 2009-ben, 92 évesen hunyt el. Ezekről
bővebben a Karasszon István által írt nekrológban
olvashatunk, mely a Reformátusok Lapjában és
lapunk 19. évfolyamának 2-3. számában a 26.
oldalon is megjelent.
Az alábbi cikk az Új Dunántúli Napló 1997.
július 18-i számának 3. oldalán olvasható:

A Bibliát modern nyelven lehet
népszerűsíteni
Károli-díjat kapott a bibliafordító

Az idei Károli Gáspár-díj egyik kitüntetettje dr.
Tóth Kálmán professzor, aki 1975-ben, illetve

29

1990-ben megjelent új bibliafordításának elismeréseként veheti át ma a díjat. A reformáció, a
nyelv megújítása, és a Károli-biblia összekapcsolódó fogalmak. A 80 éves professzort a munkájáról és annak nyelvformáló szerepéről kérdeztük, valamint arról, hogy a hit és a nyelv ma
mennyire függnek össze egymással.
Mennyire hasonlít a Károli-szövegre az Ön
munkája?
Természetesen hasonlít, de én és fordítókollégáim nem ezt a szöveget vettük alapul, hanem az
eredeti Ószövetségi Bibliát fordítottuk le héberről
magyarra. Ennek megfelelően több olyan rész is
van, amelyet mi másként fordítottunk, mint Károli
Gáspár 1590-ben. Minden nyelvnek megvannak a
sajátos szókapcsolatai, így a hébernek is. Ezeknek
a szó szerinti lefordítása nem mindig érthető: ezért
inkább a magyar megfelelőjét kellett megkeresnünk. Az eltérések főként ebből adódnak,
hiszen Károli sok esetben és sok helyen szó
szerint fordított.
Közben 1980-ban, megjelent egy újonnan átdolgozott Károli-biblia. Ez sem volt elég ”forradalmi”?
Nem ez a legmegfelelőbb szó rá. Az meglehetősen ragaszkodott a Károli-fordításhoz, s ennek
megfelelően alig változtatott rajta. Mi figyelembe
vettük, hogy az elmúlt 400 év alatt rengeteget
változott a magyar nyelv, s nem lehet ódon
szövegekkel terjeszteni a hitet, a vallást.
A fiatalok szívesebben vennének kézbe egy
modernebb nyelvű Bibliát?
Tapasztalatom szerint igen. A múlt rendszerben
szinte tiltott dolog volt mindenféle hit, vallás. Ma
viszont érdeklődnek a fiatalok a vallás iránt.
Ugyanakkor viszolyognak a „poros” dolgoktól,
ami érthető. Mi ehhez is próbáltunk alkalmazkodni, s egy a 21. századi ember számára is
érthető, értelmezhető és megfogható Bibliát
kívántunk összeállítani.
Nyelvfrissítő, nyelvújító szerepet is magukra
vállalnak?
Nem. Alapvető különbség Károli és közöttünk az,
hogy ő a művével új nyelvi normát teremtett. Mi
csak igazodtunk ahhoz, De talán ez sem kevés.
Szalóki Eszter
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A másik cikk az evangélikus gyülekezetről
szól, az Evangélikus Élet c. folyóirat 2001. jan.
21-i számában a 3. oldalon jelent meg, az Imaház
megszületését írja meg:

Évforduló Zánkán és Szentantalfán
A kicsiny, mindössze 58 fős zánkai gyülekezet a
Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánkai
Társult Evangélikus Egyházközség tagja – ádvent
első vasárnapján ünnepelte imaháza felszentelésének 50. évfordulóját. Különös ünnep volt ez.
Lelkünk egy darabja fél évszázaddal ezelőtt ott
maradt a falu ősi, mintegy 900 éves templomában,
melyet 1786-ban romjaiból a református és
evangélikus ősök együtt építették újjá. Gyülekezetünk 1785-ben alakult, Szentantalfa filiája
lett, de a templomot közösen használták a
református egyházzal 1950-ig.
1942-ben a zánkai evangélikusok elhatározták,
hogy gyülekezeti házat építenek. 1943-ban meg is
kezdték az építkezést a Burgyán Kálmán által
adományozott telken, Isten segítségét kérve, saját
erejükből, id. Antal Géza gondnoklásával. A
tagok erdejükben követ fejtettek, a határból, a
homokbányából homokot. Adtak fuvart, dolgoztak
az építkezésen és gyűjtötték a mindezen felül is
szükséges pengőket. A háború alatt is folytak a
munkálatok, és 1946 őszén Jónás Lajos esperes
felavatta a kész gyülekezeti házat. Egyházi és
kulturális alkalmak, ifjúsági munka töltötte meg
az épületet.
1950-ben jött a mindenkit megrázó hír: államosítani akarják, a gyülekezetnek nem lehet több
ingatlanja, csak egy, amelyben a rendszeres istentisztelet folyik.
Nehéz döntés volt: Az államnak adják-e a két
kezükkel, áldozatok árán, alig pár éve elkészült
hajlékot, melyben 1948 óta időnként már
istentiszteletet is tartottak, vagy a református
65 éve történt

egyháznak engedjék át az ősi templom tulajdonukban meglévő felét? Turóczi Zoltán püspökkel
megbeszélve, ez utóbbi mellett döntöttek.
Az épület belső átalakítása után 1950.
december 3-án Halász Béla esperes felszentelte
imaházunkat. Az egyszerű, de tágas Isten háza
azóta is szeretett lelki otthonunk.
A kis gyülekezetnek nagy örömére szolgált,
hogy az évfordulót – meghívásunkra – együtt
ünnepelte velünk egyházkerületünk, az újonnan
alakult Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspöke, Ittzés János, valamint dr. Weltler János
kerületi felügyelő és Pintér Mihály, a veszprémi
egyházmegye
esperese.
Az
istentiszteleti
szolgálatot Ittzés János, Pintér Mihály és
Mihácsi Lajos végezte. Az istentisztelet
úrvacsorával zárult, amit ünnepi közgyűlés
követett.
Délután vendégeink a szentantalfai társegyházközséget látogatták meg, ahol a gyülekezet
megalakulásának 215. évfordulójára emlékeztek,
valamint az oltártér és az orgona felújításáért
adtak hálát. Sólyom Gyula, a társgyülekezet
felügyelője hálával emlékezett meg a gyülekezet
múltjáról, az itt élt őseink szolgálatáról. A
közgyűlést rövid hangverseny követte. A megújult
orgonán elhangzott korálokat Szelényi Pál
szólaltatta meg, szólót énekelt dr. Kovács Pál.
Dr. Taródy Istvánné
A három keresztény egyház zánkai gyülekezetének történetéről ugyan sokminden olvasható
hírmondónk bő 25 év alatt megjelent számaiban,
de talán nem érdektelen a reformáció emlékévében e két mozzanat felelevenítése.
Taródyné dr. Okályi Erzsébet

***
Az 1952-es államosítások Zánkán
(Levéltári kutatások alapján)

A rendeleti kormányzás gyakorlatában is különös figyelmet keltett a Magyar Népköztársaság Elnöki
Tanácsának 1952. évi 4. sz. törvényerejű rendelete egyes házingatlanok államosításáról. Meghozatalában
minden bizonnyal döntő szerepet játszott, hogy a szorító lakáshelyzet érdemi javításának eredeti terve
már 1950-51-ben lelassult, így valamelyes politikai sikerrel csak a meglevő lakásállomány újraelosztása
kecsegtetett. A jogszabály előírásai érintették mindazokat a magántulajdonban álló házingatlanokat
(lakóházakat, villákat, raktárakat stb.), amelyeket a tulajdonosok akár bérbeadás útján, ha részben is,
hasznosíthattak, vagy amelyek „tőkések, egyéb kizsákmányolók és a megdöntött társadalmi rendszer
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népelnyomó ellenségeinek” tulajdonában voltak. Ilyenformán a jogszabály előírásai szinte pontról pontra
beleillettek az osztályharc állandó éleződéséről szóló elméletekbe, és azok korabeli gyakorlati
alkalmazásába.
A 4. sz. törvényerejű rendelet alapján Zánkai Községi Tanács végrehajtó bizottságától a Tapolcai
Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság címére 1952. április 1-én beérkezett 475. sorszámú jegyzék szerint
a zánkai ingatlantulajdonosoktól az alábbi házingatlanokat kívánták állami tulajdonba venni:
Antal Rezső tulajdonában álló, 174. hrsz. alatti 3 szobás lakóház;
Balla Imréné tulajdonában álló, 719/26. sz. tkvi betét szerinti 5 szobás villa és házmesteri lakás;
Haidegger Gyuláné sz. Székely Katalin tulajdonában álló, 2279. sz. tkvi betét szerinti 6 szobás villa;
Hajdú János tulajdonában álló, 612. hrsz. alatti 2 szobás lakóház;
Kerekes Istvánné tulajdonában álló, 161. hrsz. alatti lakóház;
Kerekes Istvánné tulajdonában álló, 160. hrsz. alatti lakóház;
Kerekes Istvánné tulajdonában álló, 1304. hrsz. alatti pince;
Klimpt Pál tulajdonában álló, 686. hrsz. alatti 6 szobás villa;
Kövér Lajosné tulajdonában álló, 2418. hrsz. alatti 2 szobás lakóház;
Marosszéky Ziegler Emil tulajdonában álló, 323/1. hrsz. alatti 5 szobás villa;
Neu Soma örökösei tulajdonában álló, 22. hrsz. alatti 2 szobás lakóház;
Neu Soma örökösei tulajdonában álló, 23. hrsz. alatti 5 szobás lakóház;
Pállfy Jenő tulajdonában álló, 12/1. hrsz. alatti 2 szobás lakóház;
Pállfy Jenő tulajdonában álló, 12/2. hrsz. alatti gabonaraktár;
Pállfy Jenő tulajdonában álló, 233/1. hrsz. alatti 2 szobás lakóház;
Pállfy Jenő tulajdonában álló, 233/2. hrsz. alatti 2 szobás lakóház;
Pállfy Jenő tulajdonában álló, 235/2. hrsz. alatti 1 szobás lakóház;
Pállfy Jenő tulajdonában álló, 240. hrsz. alatti 2 szobás lakóház;
Simon József tulajdonában álló, 22/31. hrsz. alatti 3 szobás lakóház;
Takács Miklós tulajdonában álló, 411. hrsz. alatti 2 szobás lakóház;
Tringer Gyula tulajdonában álló, 176. hrsz. alatti 1 szobás lakóház;
Udvarhelyi Károly tulajdonában álló, 2258. hrsz. alatti 5 szobás villa;
Varga Géza tulajdonában álló, 28. hrsz. alatti 3 szobás lakóház;
Varga Géza tulajdonában álló, 29/1. hrsz. alatti 1 szobás lakóház;
Varga Zoltán tulajdonában álló, 12/3. hrsz. alatti 5 szobás lakóház;
Varga Gyula tulajdonában álló, 152/2. hrsz. alatti 2 szobás lakóház.
A tulajdonosok közül többen is fellebbeztek a községi államosítási javaslat ellen. Felszólalásaikat a
Megyei Tanács megvizsgálta, és csupán két esetben (Balla Imréné és Hajdú János fellebbezésére) adta
meg az állami tulajdonba vétel alóli mentességet (a Balla villát később mégis elvették).. A többi esetben
„A felszólalás elutasítva” megjegyzés került a jegyzék utolsó rovatába. Többen nem is élhettek
felszólalással, mivel a háború viszontagságai között vagy áldozatokká váltak (Neu Soma örökösei), vagy
elköltöztek (Kerekes család), vagy az ingatlanjaikat már kiszemelték állami vállalatok balatoni üdülője
céljából (Balla villa, Klimpt villa, Udvarhelyi villa), illetve a kommunista rendszer új klientúrájának
lakóhelyéül. Többen reménytelennek látták a fellebbezést, mivel megbélyegzett emberként (csendőr múlt,
kulákká nyilvánítás) a rezsim ellenségének, „népelnyomó elemeknek” számítottak.
A rosszindulat és primitív politikai gondolkodás által levezényelt zánkai államosítások mindezek
mellett rendezetlenül és pontatlanul történtek. Borsai Lajos, a Tapolcai Járásbíróság telekkönyvi előadója
kétségbeesetten levelezett a községi és a megyei tanáccsal, hogy a jegyzékben összekuszált és tévesnek
bizonyult telekkönyvi számokat és a területnagyságokat tisztázza. A levelezés fennmaradt iratanyaga
arról tanúskodik, hogy az államosításokat 1952 nyarán kellő körültekintés és előkészítés nélkül, és sok
esetben indokolatlanul hajtották végre. Utólag a jegyzéket is korrigálni kellett, mivel a téves bejegyzések
miatt néhány esetben az eredeti telekkönyvi állapotokat vissza kellett állítani. Ám ez nem változtatott a
tényeken, hogy sok családot megfosztottak jogos tulajdonától, sőt normális lakhatási lehetőségétől.
Így például Varga Zoltán 4 tagú családját répaföldi présházukba üldözték az államosítással, mivel
szükség volt a tulajdonában álló (valójában 3 szobás, nagy előszobás és kamrahelyiséges), volt „Csemez”
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házra, ahol 2 szobából gabonaraktárt létesítettek, míg egy szoba és a konyha a 4 tagú Czilly családnak
jutott, ahol a feleség védőnőként szolgált a faluban, ám más helyen nem tudtak lakást biztosítani számára.
A gabonaraktárban elszaporodtak az egerek, tönkrement a padló, az ablaktáblák és az ajtók is
megrongálódtak. A családot végül a kezelhetetlen egérfertőzöttség miatt új helyre (az államosított
Székely-villába) kellett költöztetni, s a gabonaraktár megszüntetése után az épület helyreállítva 1959-ben
pártház funkciót kapott, majd az 1960-as évektől a Községi Tanács, illetve a községi önkormányzati
hivatal (Körjegyzőség) működött benne.
A kereskedő Kerekes család egykori tulajdonát képező (mai Kossuth utca 6. sz.) épületet a Községi
Tanács vb. kapta meg (az egykori községháza épülete a Fő utcában ugyanis akkor szintén gabonaraktár
céljára szolgált). Itt volt a hivatal, és itt lakott családjával Szabó Gábor vb. elnök. Az épülethez tartozó
utcai toldalékrészben Cseh Árpád Népfront-elnök kapott elhelyezést családjával. Az udvari épületben a
hivatal dolgozóinak lakásokat alakítottak ki, s még az 1990-es években is szolgálati lakásokként
használták, később privatizálták.
A „Marosszéky-Ziegler villa” államosítása végül is csak a külön bejáratú cselédlakási részre terjedt
ki (melyet Ivánffy Ede állatorvos számára utaltak ki, aki itt élt 1961-ben bekövetkezett haláláig).
Az államosított villák nagyobb részét üdülők céljára kívánták hasznosítani. Így lett az Udvarhelyi
villából a Magyar Posta Napsugár üdülője, a tóparti Balla-villából a Beruházási Bank üdülője, az
egykori csemetekerti villából az Erdért-üdülő, a Klimp-(Prepeliczay) villából sörgyári üdülő.
Amint az előzőekből már sejthető volt, az államosított ingatlanok másik részét a rendszer
megbízható emberei foglalták el. A Székely-villa elegáns, nagyobbik részét Kiss Ferenc vb. titkár kapta
meg, miután közreműködött az ott lakók elhelyezésében. A Balaton partján álló nyaralóépületet, az Ilonavillát, amelyet a kispesti illetőségű Somogyi Imrétől vettek el, Fekete Vince párttitkár elvtárs vehette
birtokába. A Takács Miklós budapesti vendéglős tulajdonában álló házat Palatinusz István, volt 1919-es
vöröskatona kapta meg bérleményként, aki később olcsón meg is vásárolhatta azt.
Meg kell jegyezni, hogy az államosítások ezzel nem fejeződtek be. 1952-ben a lakóingatlanokat
vették el jogos tulajdonosaiktól, 1958-59-ben pedig – a Kádár-korszak erőszakos kollektivizálási
gyakorlata során – a termőföld-ingatlanok egy részének állami tulajdonba vétele is megtörtént, hogy
azokat aztán az 1959. február 20-án megalakult Egyetértés termelőszövetkezet kezelésébe, később
tulajdonába adják át.
Poór Ferenc

***

Hangya, Fölművesszövetkezet, ÁFÉSZ
Az úrbéri birtokrendezéseket követően a magyar mezőgazdaságban a szövetkezés igénye már a 19.
század végén felmerült. Almási Balogh Elemér és gróf Károlyi Sándor kezdeményezésére 1898. január
23-án létrehozták a "HANGYA" Termelő-értékesítő és Fogyasztási Szövetkezetet. Az 1898. évi, az
Országos Központi Hitelszövetkezetről szóló XXIII.. törvény teremtette meg az alapot a Magyar
Gazdaszövetség "HANGYA" Nemzeti Központja létrehozására. A mezőgazdasági termékek
beszerzésével és értékesítésével foglalkozó HANGYA alapelve az agrárgazdaságban felhalmozódó
problémák megoldására az volt, hogy lerövidítve az árú és a szolgáltatás útját, megteremtse a termelő
gazdák és a vidék boldogulásának anyagi és társadalmi feltételeit.
Az első szervezet 1898. április 12-én gróf Károlyi Sándor védnökségével alakult. A huszadik
század elején Nagy-Magyarországon már 70 HANGYA szövetkezet működött; 1911-ben az ezrediket is
megalakították. Az első világháború előtt számuk már elérte a háromezret, s a tagok száma
megközelítőleg kétszázezer volt.
A trianoni béke által megcsonkított országban a szövetkezetek száma megcsappant, de az 1930-as
évek végén 2000 tagszövetkezetnek már 4000 boltja és 80 termelő üzeme volt, amely magába foglalt 30
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konzervgyárat és 20 ipari üzemet. A második világháború előtti Magyarország valamennyi településén
jelen voltak a HANGYA szövetkezetei; kereskedelmi egységekkel, hitelszövetkezeti partnerséggel és
azzal a szellemiséggel, hogy az önkéntes összefogás, a szövetkezés az egyetlen út arra, hogy a termelők
megfelelő pozíciót érjenek el a piacon. Az 1920-as évek felemelkedésében meghatározó volt a Bethlenkormány által a HANGYA szövetkezeti üzletrészekhez nyújtott állami segítség. Minden idők
legsikeresebb magyar összefogása volt fél évszázadon keresztül a HANGYA.
Zánkán a HANGYA szövetkezet egy vegyesárú boltot, egy italboltot és egy felvásárló helyet
működtetett. A tagok a befizetett tőke arányában a szövetkezeti vagyonban üzletrésszel rendelkeztek. A
HANGYA a zánkai gazdák számára azért lett vonzó, mert képes volt a nagybani beszerzés és értékesítés
összes előnyét biztosítani a szövetkezeti tagok számára, így 20-50 százalékkal olcsóbb árat tudott elérni.
A Tájházban ma is láthatunk második világháború előtti, HANGYA feliratú, rézből készült háti
permetezőgépeket.
Az 1945 után bekövetkezett kommunista hatalomátvétel és az államosítás során a HANGYA
vagyon kártérítés nélkül lefoglalásra került. A szövetkezeti tagokat üzletrészük után nem kártalanították,
hanem üzletrészüket (korlátozó átszámítások után) az erőszakkal megalakított Földművesszövetkezetbe
kellett átvinniük. Ez azonban már nem a független gazdák önkéntes szövetkezése volt, hiszen az állam
tartalmilag erősen korlátozta a demokratikus döntéshozatal lehetőségét. A kommunista propaganda és a
politikai gyakorlat a szovjet típusú kolhozosítást készítve elő, a közös tulajdon felé terelve a tagokat,
megfosztotta őket a magántulajdon birtoklásának minden gyakorlati és érzelmi lehetőségétől. Az egykori
HANGYA-szellemiséget megfojtották, a vagyont a Fölművesszövetkezet majd később az ÁFÉSZ
(Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet) néven alakított szövetkezeti jellegű társaságok kezére
játszották, ahol az szép lassan el is fogyott. A veszteségesen gazdálkodó, vagyont felélő Tapolca és
vidéke ÁFÉSZ magánszemélyeknek értékesítette az egykori vegyesárú boltot, az italboltot, megszüntette
a felvásárlási tevékenységet. A veszteséges gazdálkodás felelőseinek kiderítése azóta sem került
napirendre.
Poór Ferenc

***

Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Húsvéti istentiszteleti rend falunkban

Evangélikus: nagypénteken és húsvétvasárnap ½
9, húsvéthétfőn 11-kor úrvacsorás istentisztelet.
Katolikus: nagypénteken a temetőben du. 3-kor
keresztút, húsvétvasárnap 9.30-kor kezdődik a
feltámadási körmenet, majd szentmise. Érvénybe
lépett a nyári miserend, tehát húsvéthétfőn is 9.30kor lesz a szentmise.
Református: nagypénteken este 6 órakor,
húsvétvasárnap – és hétfőn 11 –kor úrvacsorás
istentisztelet.

Anyakönyvi hírek – akik elmentek
Megható volt részt venni Németh Imréné
gyászmiséjén, ahol Tibus unokája ministrált, és a
temetésén, ahol Bálint unokája is búcsúzott tőle.
Ilus néni szép tartalmas élete során, 76 évet adott
neki a Teremtő, dolgozott dadaként az óvodában,

majd üdülőkben. Üdülőgondnokként ment
nyugdíjba. Vidám, mosolygós, kedves asszony
volt. Férjével együtt négy gyermeket neveltek. A
társadalmi munkában is helytállt, úgy a Kultúrház,
mint a katolikus templom építésekor. Több
klubnak is tagja volt, sírjánál Pávakörös
dalostársai Kodály „Esti dalával” búcsúztak tőle.
Emlékét őrzi a barátokkal, a családtagokkal
egyetemben négy gyermeke, nyolc unokája, 4
dédunokája.
Paulin György családjával 1976-ban költözött
Zánkára. Gyuri a Dunántúli Regionális Vízmű és
Vízgazdálkodási Vállalat zánkai üzemének lett a
vezetője. Kezdetben 8 község tartozott hozzá,
majd további falvakra is kiterjedt a munkaköre.
Egyre fokozódó mozgásszervi megbetegedése
miatt leszázalékolták. Sokoldalú ember lévén, sok
mindenhez értett, minden házi javítást ő maga
végzett, sőt még a szomszédságot is kisegítette.
Hobbija volt még a főzés, szeretett különlegeseket
alkotni családja – felesége, lányuk, vejük, három
unokájuk - nagy örömére. Hosszantartó súlyos
betegség után hunyt el 72 éves korában.
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- 2016. november 22-én életének 88. évében
türelemmel viselt betegsége után elhunyt
Vadászi Tibor ny. vezérőrnagy (1928-2016)
zánkai üdülőtulajdonos. Búcsúztatása 2017.
április 12-én, 14 órakor lesz a Fiumei úti Sírkert
ravatalozójában. Édesapja az 1930-as, 1940-es
években szentantalfai körjegyző volt, így
gyermekkora a Nivegy-völgyhöz kötötte. Katonai
karrierjén túl (volt hadosztályparancsnok, katonai
attasé Bécsben, stb.) szerepet vállalt az Országos
Ejtőernyős Szövetség, a Budapesti Honvéd és a
Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőségében is.
Emlékét megőrizzük!

Búcsúzunk még Nessel Bélától /75/, Hochbaum
Lászlótól /64/, Hanzelik Pálnétól /78/. Adjon az
Úr örök nyugodalmat az elhunytaknak, a család, a
barátok, a falu emlékezetében tovább élnek!
Akik megérkeztek:
Nagy szeretettel köszöntjük a Varga családot a
kislegényekkel együtt. Varga Csaba és Szilos
Anita ikerfiai Marcell és Dániel Keszthelyen
születtek, február 8-án.
Előadás a reformációról
Idén ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját.
Ezen alkalomból a Honismereti kör és a Nőklub
felkérte Németh Szabolcs evangélikus lelkészt
egy előadás megtartására, amire februárban került
sor. A lelkész úr egy igen átfogó képet adott úgy a
történelmi háttérről, mint a teológiai okokról. Az
előadást hozzászólások és egy kötetlen beszélgetés követte a szépszámú hallgatóság részéről.
Álljon itt az előadást befejező gondolat: "Azt,
hogy a reformáció következtében a most létező
történelmi felekezetek kialakultak, tekinthetjük
szakadásnak, tehát értékelhetjük negatívan, de
értékelhetjük pozitívan is és úgy is mondhatjuk,
hogy a keresztyénség törzséből új ágak hajtottak,
amelyek egy tőről fakadtak, és egymást lelkileg
gazdagíthatják. Én inkább így értékelem."

***
A kálvária története - keresztútjárás
Tavaly októberben került sor temetőnkben a
keresztút átadására és megáldására. Erről
bővebben a Hírmondó aktuális számában
olvashattunk. Ez az írás a keresztút kialakulásával,
vallási, egyházi vonatkozásával kíván foglalkozni.
„A keresztút az a másfél kilométeres szakasz,
Fotó: T. Horváth Lajos
amelyen Jézus a keresztet hordozta. A mai
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keresztútjárás az evangéliumokból ered. A legelső
keresztutat Jézus járta: a Via Dolorosán, a
Szenvedés útját az Utolsó Vacsora termétől Annás
és Kaifás háza mellett a Kálvária hegyig. Onnan a
Szent Sírhoz, Pilátus palotája mellett a Getszemáni kertbe, az Olajfák hegyétől a Kedron
patakon át a Sionig….A XV. században már 12
márványtábla vagy emlékmű állt a keresztút
mentén. Ezeket stációknak vagy állomásoknak
nevezték. A zarándokok megálltak az emlék-művek
előtt s egy kis szünetet tartottak az úton, hogy
imádkozzanak s gondolkodjanak az eseményekről, amely a felirat szerint ott történt….A
szentföldi zarándokok révén került Nyugat Európába….Az 1600-as években alakult ki a keresztút
végleges formája a 14 stációval….A ferences P.
Antonio Daza volt az első, aki leírta a stációk történetét lelkigyakorlatos könyvében 1620-ban….E
keresztút tisztelete ezután egyre jobban elterjedt a
keresztény országokban, különösen Szent Lénárd
római ferences szerzetes tevékenysége folytán.”
/forrás: internet, Szent Kereszt Plébánia honlapja/
A Keresztút állomásait római számokkal látták
el, egy összefoglaló mondat jelzi az éppen ott
történő eseményt. (Hozsanna népénekeskönyv)
I. Pilátus halálra ítéli Jézust.
II. Jézus vállára veszi a keresztet.
III. Jézus először esik el a kereszttel.
IV. Jézus szent anyjával találkozik.
V. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet
hordozni.
VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.
VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel.
VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat.
IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt.
X. Jézust megfosztják ruháitól.
XI. Jézust keresztre szegezik.
XII. Jézus meghal a kereszten.
XIII. Jézus testét leveszik a keresztről és
fájdalmas Anyja ölébe fektetik.
XIV. Jézus holttestét sírba teszik.
A keresztútjárást az egyház a nagyböjti időben,
Húsvét előtti 40 napban végzi. Eddig mi itt
Zánkán a katolikus templomban végeztük, de
most már az évszázados hagyományt feltámasztva
a szabadtéti keresztutat is járhatjuk. Ebben az
évben nagypénteken du. 3 órakor.
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