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A 850 ÉVES ZÁNKA KÖSZÖNTÉSE
Tisztelt Honfitársaim, Kedves Zánkaiak,
Üdülőtulajdonosok, Zánka Barátai!
Államalapító Szent István királyunk ünnepén mi zánkaiak szerencsések
vagyunk: együtt ünnepelhetjük a keresztény magyar államiság megszületését,
településünk 850. évfordulójával. Noha falunk első írásos említéséről 1164-ből
van fennmaradt írásos forrásunk, mindannyian tudjuk, hogy Zánka több
mint 900 éves település, erről tanúskodik műemlék templomunk, amelynek
védőszentjéül éppen Szent Istvánt választották egykoron.
A 850. évforduló kapcsán óhatatlanul megfogalmazódik bennünk a kérdés:
mi minden történhetett településünkön évszázadokon át? A történeti írások
arról tanúskodnak, hogy Zánkán a hétköznapok békés, szorgalmas munkavégzéssel teltek leginkább, míg vasár- és ünnepnapokon misét, istentiszteletet
becsülettel hallgattak a családok, sőt szórakozásra is futotta a hét egyetlen
pihenőnapján. A templomdomb környékére települt kis falunk lakossága kezdetektől a mezőgazdaságból
élt, és főként a szőlő- és bortermelésben kereste boldogulását. Ezt a községi címerünkben is ábrázolt
nemes hagyományt sikerült mind a mai napig átörökíteni nemzedékről-nemzedékre. A Balaton, az erdeink borította dombok, hegyek szépsége évszázadokon át nem sokat jelentettek a helybélieknek, az
idegenforgalom mindössze az elmúlt század terméke.
Az ünnepségünk alkalmából kiadott tartalmas kiadványt lapozgatva az az érzésem támadt, mintha
településünk, ez az immár 1000 főt meghaladó üdülőfalu egyre felgyorsultabban élne, és egyre nyitottabban, korszerűbben reagálna az új évezred új kihívásaira. Biztonságosan működtetett, példátlanul
sokrétű intézményhálózata, kiválóan működő civilszervezetei, a szép, gondozott strand, az itt élők,
üdülőtulajdonosok és vendégeink mind tartalmasabb életét, kényelmét szolgálják. Megköszönöm
Zánka mai nemzedékeinek, hogy együtt, közös munkával ezt a faluközösséget egyre élhetőbben tudjuk
működtetni. Remélem, mindannyiunknak lesz módja a közelebbi és távolabbi jövőben arra, hogy
ehhez még hozzátegyünk!
S végül: bármely irányból érkezem haza és meglátom Zánkát, templomunkat, minden alkalommal,
minden nap nyugalmat, örömöt érzek. Haza érkeztem. Úgy gondolom, ezzel mindannyian így vagyunk,
akik itt élünk vagy valamilyen formában kötődünk Zánkához. Számunkra ez a falu az otthonunk,
amely családot, barátokat, faluközösséget, állandóságot, biztonságot jelent mindennapi életünkben.
Meggyőződésem, hogy ezt utódaink, az utánunk jövő generációk is így fogják érezni az elkövetkező
évszázadokban!

Zánka, 2014. augusztus 20.

Filep Miklós
polgármester
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ELŐSZÓ A ZÁNKAI ÉRTÉKTÁRHOZ
Tisztelt Olvasó!
Azt gondolom, magától értetődő Zánka 850. évfordulóját kiadvánnyal is köszöntenünk! A hagyományok ápolása, az értékek továbbadásának képessége eddig
is kiválóan jellemezte faluközösségünket. Az elmúlt időszakban törvényileg és
pályázati úton anyagilag is támogatott Hungarikum mozgalom mellett a helyi
közösségeket erősítő helyi értékek is reflektorfénybe kerültek. Zánka Község
Önkormányzata ennek szellemében hozta létre a Zánkai Települési Értéktár
Bizottságot, amely első lépésként dokumentáltan is huszonhárom helyi értéket
helyezett el az értéktárban.
Ezen értékek községi honlapon történő közzététele mellett a 850. évforduló
szükségszerűvé tette a könyvészeti megjelenést is. Mi azonban többen is úgy
gondoltuk – a levédett értékeinken túl – nagyon is fontos értékünk több száz éves múltunk, nemkülönben a jelenkori Zánka, a benne működő intézményekkel, emberekkel. Így hát ebben a hármas felosztásban képzeltük el e reprezentatív kiadvány létrehozását, amelyet támogatott Zánka Község Önkormányzata, valamint pályázati úton a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság.
A megjelenéshez munkájukkal nagyon sokan hozzájárultak: elsősorban a Honismereti Kör aktív
tagjai. Megköszönöm a Szerkesztő Bizottság munkáját, különösen György Péter közvetlen segítségét,
továbbá Taródyné dr. Okályi Erzsébet és Poór Ferenc történeti részre vonatkozó sokoldalú előtanulmányait, Vass Gyula archivált dokumentumait. Itt köszönöm meg a Zánka gyökerei című millenniumi
emlékkötetünkben már megjelentetett írások szerzőinek hozzájárulását a történeti összefoglaló megszületéséhez, és Márkusné Vörös Hajnalkának, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatóhelyettesének a
bennünket segítő helytörténeti anyagért, lektorálásért és ünnepségünkön való szerepvállalásáért. Köszönet illeti Stróbl Gábor fotósunkat és Tóthné Bőczi Ildikót a nyomdai előkészítésért. Köszönöm az
intézményvezetőknek, egyesületi- és klubvezetőknek, valamint mindenkinek, akik leadott írásos anyagokkal, szóbeli tanácsaikkal, fényképekkel vagy más módon segítették e kiadvány létrejöttét. Végezetül
köszönöm a nyomda igényes munkáját, a rugalmas nyomdai szerkesztést és a szép, nívós kivitelezést.
Azt kívánom, hogy lapozgassák mind többen a Zánkai Értéktárat, leljék benne örömüket, beszélgessenek róla családi és baráti körben egyaránt. Azért is fontosnak tartom mindezt, mert meggyőződésem szerint a szülőföld ismeretén, szeretetén keresztül vezet az út a hazaszeretethez és ahhoz,
hogy ezek birtokában a világ bármely táján öntudatosan vállaljuk fel zánkai mivoltunkat, magyarságunkat!

T. Horváth Lajos
főszerkesztő
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ZÁNKA TÖRTÉNETE
Bevezetés
Zánka természetföldrajzi adottságai az emberi letelepedés számára ősidők óta kedvezőek voltak. A Balaton-felvidék középvonalában fekvő Balaton parti üdülőfalu a Nivegy-völgy és a Káli-medence bejáratánál,
utak találkozásánál, vasútvonal mellett, szép természeti környezetben helyezkedik el. Területe 19,55 km2,
állandó lakóinak száma 1017 fő (2014). Határának
észak-déli kiterjedése 6,1, a kelet-nyugati 6,5 km. A
település 150 m tengerszint feletti magasságban fekszik, legmagasabb pontja a Pál-hegy csúcsa 299 m (a
Hegyestű 336 m-es csúcsa Monoszlóhoz tartozik), a
legalacsonyabb pedig a Balaton 104,08 m-es szintjén
található. Éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten
száraz. Az éves középhőmérséklet 10,2-10,5 °C. A csapadék éves mennyisége 600-640 mm. Két vízfolyása
csekély vízhozamú, nyáron gyakran kiszáradó. A Nivegy-völgyben végighaladó Cserkúti-patak az Erzsébet
Üdülőközpont és Tábor területén éri el a Balatont. A
Monoszló határában eredő Horogi-séd a község belterületén keresztülfolyva jut a tóba. Eredeti növényzete
a molyhos tölgyes és cseres tölgyes dominálta elegyes
erdő.
A falu határa felettébb köves, hiszen itt találkozik a
fehér mészkő és a vörös homokkő a Hegyestű bazaltjával, valamint a parti sáv fiatalabb üledékes kőzeteivel. Ezeken az anyakőzeteken szántóföldi növénytermesztésre kevésbé jó minőségű talajok képződtek. A
település II. és III. osztályú, nehezen megmunkálható
és kevés hasznot hozó földjei a kultúrnövények közül
a szőlőnek így is kedveztek. A zánkai és környékbeli
domboldalak rendben megművelt szőlőtáblái szorgos
kezek munkáját dicsérik századokra visszamenően. A
község címerében is ábrázolt domborzati viszonyok a
Hegyestű körvonalával, a Balatonnal, az emberi alkotó
munkát megjelenítő szőlészeti-borászati szimbólumokkal, valamint az azon is túlmutató Árpád-kori
templom látványával kifejezik Zánka történeti hagyományait.

Egy település korát a történészek általában attól az
évtől számítják, amikor írásos dokumentumban először előfordult. Zánka nevének első írásos említésével
1164-ben találkozunk az Atyusz nembeli Miske ispán
fia, István végrendeletében, így hát a település hivatalosan az idén ünnepelheti fennállásának 850 éves
évfordulóját. A régészeti kutatások alapján állíthatjuk,
hogy mint lakott hely már a honfoglalás előtt is létezett, 11. század végi - 12. század eleji temploma pedig
bizonyságot tesz arról, hogy Zánka 900 évesnél is idősebb település.

A kezdetektől az újratelepítésig
A településtörténeteket általában úgy kezdik: „már az
őskorban is lakott hely volt”. Ez a megállapítás érvényes
Zánkára is. A települést írásos emlékek ugyan 1164ben említik először, de már a korábbi időkben is állandó lakhelyéül szolgált az embernek. A zánkai régészeti leletek is alátámasztják a történészek állítását,
miszerint a Balaton környéke a neolitikum idején, vagyis az újkőkorszakban (öt-hatezer évvel ezelőtt) népesült be, amikor kialakult a maihoz hasonló klíma
ezen a vidéken. Hogy minden egyes népáradatnak
nemcsak futó tanyája volt e vidék, arról bőven tanúskodnak az őskor minden szakaszából előkerült leletek,
melyekből legalábbis egy-egy néptörzsnek századokra
nyúló itt tartózkodására következtethetünk.
Zánka területének főleg a vízparthoz közelebbi része
szinte mindenfelé a múlt emlékeivel van elhintve;
nem egyszer utalnak rá a régészek is, hogy a föld felszínén is tudtak leleteket gyűjteni. A rézkor és a bronzkor edényeinek a tóparti sávból előkerült cserépdarabjai őrzik Zánka régmúltjának emlékeit. A vaskorból
egy földvár létezését is feltételezik a régészek, majd a
római kor idejéből feltűnően sok és értékes lelet került
elő a község belterületén és a mai külterületéhez tartozó egykori Ság-pusztán. A leletek egy része, közöttük
néhány feliratos kő, a 19. század végétől folyó (nem
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teljes) feltáró és leletmentő munkák eredményeképpen
ma a múzeumok féltve őrzött kincseit gyarapítják. A
feliratos kövek részben magánkézbe is kerültek, és
idővel elvesztek a jövő számára. A római kori leletek
előfordulási helyei feltételeznek egy Zánka területén
áthaladó töltött római utat is (melynek egy szakaszát
a Magyarország régészeti topográfiáját összeállító kutatók Ság-pusztán tényszerűen megerősítik, de más
források is említik), amelynek nyomvonalát követi a
71-es úttól a községen át Tapolca felé vivő jelenlegi
7113-as közút.
A környéket a rómaiak hódították meg i.e. 9. és i.sz.
12. között, elfoglalták, a birodalomhoz csatolták a
mai Dunántúl területét, benne a Balaton-felvidéket
is, i.sz. 70-100 körül telepedtek meg tartósan a tó körül. A mai Erzsébet Üdülőközpont és Tábor területén,
Vérkúton és a Fő utcában feltárt régészeti leletek a
rómaiak emlékét őrzik, ugyanúgy, mint a Templomdombon fellelt téglamaradványok és a református
templom egykori szószékébe és ikerablakaiba másodlagosan beépített faragott oszlopok.
A Balatoni Úttörőváros építése idején (1969-1975)
Zánka külterületéhez csatolt, a 19. század végén még
a kegyesrendiek birtokához tartozó Ság-puszta mai
71-es főút és a vasútvonal közötti részén, az ottani
középkori temető mellett még a 19. század végén egy
római villa urbana romjait lelték fel. Itt számtalan
lelet (feliratos sírkövek, faragott oszlopok, oszlopfők,
terrakotta fűtéscső) került elő, amelyek részben múzeumokba, részben pedig a környékbe, a zánkai templomba és magánkézbe kerültek. Egy római feliratos
sírkő például a zánkai Kiss Péter házának kapualjában
szolgált kerékvető kőként, majd ebből a gazda halála
után sírkövet faragtak. Eredeti római szövege viszont
már elveszett az utókor számára, díszítőmotívumai
sem maradtak meg.
A 20. század hatvanas éveiben a vérkúti (mai Balaton-utcai) részen halászhajó-móló építése közben előkerült egy római oltárkő is, amelynek felirata és díszítése teljesen lekopott.
Ság-pusztán egy másik római villa urbana is létezett,
ennek romjai a Csorsza-patak völgyének jobb oldalán,
a vasútvonal felé húzódó lejtő végénél, az egykori
Ság-puszta feltételes vasúti megállóhely őrházával
szemben állnak. A topográfiai kötet szerzői szerint

40x40 méteres területen állt, alapos régészeti feltárása
mindmáig nem történt meg.
A római kor gazdag kultúrájának emlékeit lelték
meg Bácsi János helyi kisbirtokos házának (mai Fő
utca 24. sz. alatti) udvarán is, ahol 1942-ben meszesgödör ásása közben egy falazott, késő római kori gyermeksírra bukkantak. A sírból egy bögre és egy bronz
karkötő került elő. Korábban Szabó József szomszédos
telkén (a mai Fő utca 22. sz. alatt) tetőcserepek is előkerültek.
A rómaiak a birodalom bukásáig éltek itt, amikor
is a hunok megjelenése Pannónia romanizált lakosságát menekülésre kényszerítette. A hunok betörése
megszakította a Földközi-tengeri központokkal fennálló szoros kapcsolatokat.
A népvándorlások kora Zánka évszázadainak azon
időszaka, amelyről kevés információval rendelkezünk.
Tudjuk, hogy történelmi távlatokban mérve viharos
gyorsasággal váltottak itt lakóhelyet a hunok után a
keleti gótok, majd a fenékpusztai birodalmi központtal
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rendelkező longobárdok, akik aztán a betörő avarok
elől Itália felé menekültek.
Tény, hogy az avarok megtelepültek, s közel háromszáz évig uralták a Kárpát-medencét, benne a Balaton-felvidéket is. Ebből a korból Zánkán lelőhelyet
nem ismerünk, avar kori leletek azonban Szentantalfáról, Balatonudvariból ismertek.
Így jutunk el a honfoglalás koráig, mely időkből
Zánkán nem találtak régészeti leleteket. Bizonyos
azonban, hogy eleink szláv népességet is találtak a
környéken. A Balaton északi partvidékén megtelepült
szláv lakosság földműveléssel, szőlőtermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkozott. Kevés tárgyi lelet maradt
utánuk, de a fennmaradt földrajzi nevek megőrizték
emléküket, mint a Balaton (mocsár) vagy Tihany
(csend) szavak. A Zánka név is valószínűleg szláv eredetű, visszavezethető a “zamiki, zamka” = lakat, zár,
vagy a “zaneka”= elhagyott hely szavakra. Valószínűsíthető ugyanakkor egy magyar nyelvű eredeztetés is,
eszerint az ómagyar “ Zan” személynévnek a kicsinyítő-becéző funkciójú képzős származékából alakult.
A szláv eredeztetést feltételezi néhány még ma is
létező zánkai földrajzi név, mint például a Csorsza
(kiszáradt víz), a Galozsa (kopár hely).
A honfoglalás után az Atyusz nemzetség a király
után Zánka első Árpád-kori birtokosa, feltehetően már
a 11. század második felében kialakultak itt tulajdonaik. Gazdag, nagyhatalmú nemzetség az Atyuszoké,
a Balaton déli partján is hatalmas birtokok urai voltak.
Előkelő származásukat, nagy múltjukat alátámasztja,
hogy már a 12. század elején monostort alapítottak a
Csobánc melletti Almádon. Az apátság mára elpusztult, de nevét őrzi a szomszédos Monostorapáti, amely
egyike volt az Atyuszok által a monostornak adományozott birtokoknak. Az almádi nemzetségi monostor
megépítését Bánd comes halála után fiai, I. (ismert)
Atyusz és Miske fejezték be, melyet 1121-ben Nana
veszprémi püspök szentelt fel Boldogságos Szűz Mária
és a Mindenszentek tiszteletére. I. Atyusz utódairól
nem tudunk, testvérének, Miskének azonban több
gyermekét is említi fia, István comes a végrendeletében, de ezek közül csak kettőt ismerünk név szerint
is: II. Atyuszt és Istvánt.
Miske fia Istvánnak nem volt fiúgyermeke, s ezért
a királytól engedélyt kért, hogy vagyonával szabadon

rendelkezhessen. Ezt elnyerve 1164-ben jószágainak
zömét unokaöccsére, II. Atyusz fiára, III. (Nagy) Atyuszra testálta, de gondoskodott feleségéről, az egyházról
és a nemzetségi monostorról is.
Ez az 1164-ben készült végrendelet azért fontos számunkra, mert ebben az oklevélben találkozunk Zánka
nevének első írásos említésével. A veszprémi káptalan
magánlevéltára őrizte meg az utókornak ezt a bőrhártyára írt, napjainkban már eléggé rossz állapotban
levő, nagyon sérülékeny, értékes dokumentumot. Nehezen olvasható latin nyelvű szövegét Jakubovich Emilnek sikerült teljes terjedelmében feltárni egy időközben
előkerült Zsigmond korabeli átirat segítségével.
Az oklevél szövege szerint Miske fia István többek
között így végrendelkezik: “praedium de Zanca dedi
uxori mee cum II aratris et Ill-or man-cipiis et Ill-or
vineis” Vagyis: Zánka gazdasági telepet 2 földműves,
3 kézműves és 3 vincellér családdal feleségére hagyja.
Ez a rövid mondat arról tájékoztat bennünket, hogy
a korabeli Zánka gazdasági szerkezetére a 12. században elsősorban a szőlőtermesztés és a kézművesség
volt a jellemző, a gabonatermelés mellett.
Megtudhatjuk azt is, hogy Zánka csekély lélekszámú
lakossága következtében ekkor még nem számított
falunak, csupán szolgáló, szolgáltató kis település
(gazdasági telep: latinul praedium, ejtsd: prédium) a
Balaton-felvidéken elterülő Atyusz-birtokok területén.
A lakosság mégis kitüntetett helyzetben élt: Zánka a
ll. század végén már templomos település volt. A templom első írásos említése jelenlegi tudásunk szerint
1333–1335-ből maradt ránk: Miklós nevű papja tized
fejében 22 kis dénárt fizetett. A templom a Balatonfelvidék egyik legrégebbi, legjobb állapotban fennmaradt románkori egyházi épülete, néhány különleges
építészeti megoldással. Ezek legérdekesebbje, hogy a
keletelt tájolású templom szentélye belül patkóíves,
kívül négyszögletes kialakítású. A templom déli falazata egyben a főhomlokzat is volt, ahonnan kváderkövekkel kirakott, félköríves bejáratot nyitottak. A hajóteret délről három félköríves zárású, szűk nyílású
ablak világítja meg. A 13. század első felében a nyugati
homlokzatot megbontva és annak köveit felhasználva
a hajó szélességével megegyező, téglalap alakú toronnyal bővítették. A karzatszinten két díszes ikerablakot képeztek ki a nyugati és a déli homlokzaton.
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Ezekbe az ikerablakokba római kori, vörös homokkőből faragott, feltehetően környékbeli villából származó
oszlopokat építettek be.
A Balaton-felvidék a 14. században az Anjou-házból
származó királyaink idején indul el azon az úton,
amely a borvidékek kialakulásához vezetett, s hozzájárult a középkori magyar állam gazdasági felvirágzásához. Zánkán is kialakultak a hegyi szőlők; a szőlőhegyek, amelyek fél évezreden át a minőségi bortermelés számára nagyon fontos optimális termőhelylyel azonos jelentéssel bírtak. A szőlőhegyeket azok a
zánkaiak hozták létre, akiknek a leszármazottait 1548ban a török elpusztítja, elűzi vagy rabságba hurcolja.
A település elpusztul, de a szőlőhegyen a művelés folyamatossága nem szakad meg, igaz, ezt már nem a
helybeliek, hanem a bebírók végzik.
Zánka praediumból kis jobbágyfaluvá növekedett.
Zánka földbirtokosai a török hódoltságig többször
változtak. Először az Atyusz nemzetség, a 13. század
végétől a Rátold nemzetségből származó Gyulafi-Rátoldi család birtokolta, de a 13-14. században a veszprémi káptalan is birtokos itt. A 15. században a Gyulafi
és a Rozgonyi család felváltva osztozott Zánka birtoklásában, míg 1474-ben Mátyás király a Gyulafi
család jogát erősítette meg. Zánka nem volt birtokközpont, a csobánci uradalomhoz tartozott. Ezt 1650ben Széchényi György, 1668-ban Esterházy Pál szerezte
meg. Időközben az uradalom szélén lévő falu jobbágy-

A templom 12. és 13. századi alaprajza és tömegvázlata
(In: Zánka gyökerei, Zánka, 2001)

birtokainak egy-egy részét elzálogosították, a 18. század elejére már csak a falu 1/6 része tartozott Csobánchoz, a többi kisnemesek, sőt környékbeli jómódú
jobbágyok tulajdonába került zálogbirtokként. A középkori Zánka tehát hosszú ideig a Gyulafiak (Gyulaffyak) jobbágyfalva volt. A jobbágy kötelezettségeit
a telek nagysága szerint állapították meg, és mértékét
olykor szerződés, leginkább azonban a helyi szokásjog
szabályozta. A meghatározó teher a pénzadó (cenzus)
volt, amelynek mértéke a csobánci uradalom falvaiban
nem mutatott említésre méltó eltérést. Általában két
részletben, tavasszal Szent György napján (április 24.),
ősszel pedig Szent Mihály napján (szeptember 29.)
volt esedékes.
A pénz mellett terménnyel és munkával is adózott
a zánkai jobbágy. A terményjáradékot sok esetben
pénzzel is megválthatta. A munkajáradék, a robot viszont sokáig, egészen a jobbágyfelszabadításig ismert
és alkalmazott volt a csobánci uradalomban.
A korábbiakban láthattuk, hogy Árpád-házi királyaink idején Zánka csak néhány földműves, kézműves
és vincellér családdal benépesült, azok lakóhelyéül
szolgáló lakó- és gazdasági épületekkel rendelkező
praedium, gazdasági telep. Az idők folyamán azonban
a szolgáló, szolgáltató településből kifejlődött az Európa nyugati feléből már jól ismert telkes rendszerű
jobbágyfalu.
A középkori zánkai falukép jellegzetes tartozéka
volt a természetes dombra (a Templomdombra) épített,
a 13. században már bővített templom, amely vetélytárs nélkül állva magasodott ki a faluból, nyugatra
tájolt tornyával szinte uralkodott rajta. Elhelyezésével
az egyutcás faluban az utca tengelyébe került. Fontos
kulturális szerepet töltött be az itt élő jobbágyság
életében, amely ekkor már a keresztény hit elmélyülésének korszakát élte. S a faluban nem volt más, aki
az emberek vallásos, egyben kulturális életét irányíthatta volna, csak a pap.
A középkori Zánka folyamatosan fejlődő életét, melyet a tatárjárás kivételével általában a békés munkálkodás jellemzett, a fenyegető oszmán veszély megszakította. Az 1526-os mohácsi csatavesztés után az
1530. évi budai országgyűlésen a magyar rendek megszavazták az adóztatható jobbágyporták után kötelezően fizetendő 1 forintos hadiadót. Szükség volt hát
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Zánka első írásos említése (eredeti). Veszprémi Érseki és Főkáptalani
Levéltár DF200615 (Vk. m. lt., Kisberény 2.)-1164
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Zánka első írásos említése (Zsigmond-korabeli átirat).
Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár DF201206 (Vk. m. lt., Paloznak 51.)-1419

az adózásra kötelezhető, illetve az arra képtelen – vagyis szegény – jobbágytelkek összeírására. Ebben az
időben adózásra az a jobbágy volt kötelezhető, akinek
a vagyona legalább 3 forint értékű volt.
Az állami adóösszeírók (a dikátorok vagy rovók)
évente általában két részletben szedték be a portális
adót, vagyis a rovásadót. Így maradtak ránk a dikális
vagy rovásadó összeírások, amelyek tükrében nagyon
jól bemutatható a falu törökkori helyzetének alakulása.
1531-ben, amikor a magyar királyság területén a
rovásadó-összeírások megkezdődtek, Zánkán Gyulaffy
Istvánnak 11 adófizető, 15 szegény (vagyis adómentes)
és puszta, valamint 3 szabados telkét írták össze. Az
adatokból arra következtethetünk, hogy Zánka is szenvedett már a dúlásoktól, de a 16. század elején, a
török megjelenése előtt feltehetően száznál is nagyobb
lélekszámú település lehetett.

A török terjeszkedése Buda elfoglalása (1541) után
kezdődött. Veszprém várának 1552-es bevételével az
ellenség a Balaton-felvidéken is többször és mind nagyobb területeket pusztított el vagy hódoltatott be.
Ugyanakkor ez a vidék nem tartozott a török által
meghódított országrészhez, de ahhoz sem, amelyet a
hódító sereg nem érintett. A két említett terület találkozási sávja volt ez a térség, a klasszikus végvidék.
Bár a Balaton-felvidék nem esett a nagy hadjáratok
útjába, a portyázó hadak miatt állandó életveszély
színterévé vált. Csobánc vára, habár sohasem került
török kézre, képtelen volt feltartóztatni a portyázó
csapatokat. 1548-ban ezért tudta végigpusztítani a
vidéket egy nagyobb török sereg, amely felégette a
falvakat, közöttük Zánkát, tönkretette Árpád-kori
templomát, lemészárolta, elüldözte vagy rabságba
hurcolta békés lakosságának egy részét. A környékbeli
várak ellenálltak, de idővel hallgatólagosan behódol-
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tak a töröknek, mivel nagyobb véderővel nem rendelkeztek.
A bizonytalan helyzet tükröződött a település lélekszámában is. Míg 1542-ben Zánkán Gyulaffy István
özvegyének 12 adófizető és 9 szegény telke volt, addig
1548- ban, a falu felégetése utáni összeírás mindössze
3 újratelepített telket említ. Az adóösszeíró, a dikátor
meg is jegyezte, hogy a török felégette a falut. Az egyházi feljegyzések pedig arról számolnak be, hogy 1550ben Zánka feldúlt temploma plébános nélkül maradt,
ami az anyagi pusztulás mellett a szellemi hanyatlás
időszakát is előrevetítette.
Annak ellenére, hogy a Balaton-felvidék várai ebben
az időben csaknem mindig magyar kézen voltak, a
török elsősorban az 1552-ben elfoglalt Veszprém várára támaszkodva, erre a vidékre is kiterjesztette katonai-gazdasági hatalmát. Már az 1550-es években
megszervezték a vázsonyi, csobánci, sümegi és tihanyi
adószedő körzeteket, amelyek magukba foglalták a
térség valamennyi faluját. Zánka a csobánci körzethez
tartozott.
A hódító seregeket állandóan követő adóösszeírók
számba vették a várható jövedelmeket, meghatározták
a különböző adók és szolgáltatások összegét, amit a
törökök ezüstpénzben, akcséban fejeztek ki. A 16. század közepén 50 akcse 1 gurust, vagyis 1 magyar forintot ért.
Adózás szempontjából a török szemében nem volt
jobbágy vagy nemes, csak szolga, törökül rája. A rája
adót fizetett a szultánnak és a török földesúrnak, aki
általában a hadsereg tisztje volt. A szultánt illette a
fejadó vagy harács, melynek összege a 16. század közepén kapunként (portánként) 50 akcse volt. A fehérvári szandzsák 1560-as évekből fennmaradt török adóösszeírásaiból, a defterekből ismerjük, hogy ebben az
időben ilyen összegű fejadót fizettek a zánkaiak meglévő 7 portájuk után.
A magyar rovásadó-összeírások adatai szerint 1554ben hét porta fizetett adót: Gyulaffy Lászlónak ekkor
5, Gyulaffy Jánosnak pedig 2 adófizető telke volt. 1557ben viszont már tükröződik az elszegényedés és az
elvándorlás hatása: Gyulaffy Lászlónak ekkor már
csak 2 adófizető és 2 szegény, Gyulaffy Jánosnak mindössze 1 adófizető telke maradt. Ennek oka lehet az is,
hogy az 1554-es pozsonyi országgyűlés minden job-

bágytelek után két forint, vagyis dupla mértékű adót
szavazott meg.
A török felé más kötelezettséggel is tartozott a zánkai jobbágy. A harácson kívül a hadsereg mellett működő adóbeszedők kíméletlenül behajtották a gabonatizedet, a báránytizedet, a len- és kender adót, a
sertés adót a fehérvári bég mellett szolgáló Kohszrev
csausznak, Zánka akkori török földesurának.
A 16. század második fele tehát nem sok jót hozott
a sanyargatott zánkai jobbágynak. Az ország három
részre szakadása után a Balaton-felvidék hivatalosan
a magyar királyság része maradt, így magyar részre
is köteles volt megfizetni az állami adót, vagyis rovásadót; a Gyulaffyaknak pedig a földesúri adót, a cenzust, és még robottal is szolgálnia kellett. Tartozott
ezenkívül a természetbeni szolgáltatásokkal is. A kettős adóztatás fokozott elszegényedéshez vezetett, melyet a török adóbeszedők is aggodalommal figyeltek,
hiszen ők jutalékra dolgoztak. A Gyulaffyak is érdekeltek voltak az adófizető portáik számának növelésében, ezért gyakran elengedtek bizonyos szolgáltatásokat, kedvezve a letelepedéshez. Az 1560-as évek
végére, 1570-es évek elejére sikerült is bizonyos fellendülést elérni: 1567-ben már minden puszta telek
újratelepített, sőt 1572-ben az első összeíráskor Gyulaffy Mihálynak már 10 adófizető telke volt Zánkán.
A viszonylagos béke azonban felborult, s 1572-ben a
török ismét feldúlta a környéket, így Gyulaffy Lászlónak a második összeíráskor már csak 4 adófizető telke
maradt. A török pusztítás 1573-ban megismétlődött,
de erről az évről nem maradtak ránk adóösszeírási
adatok. Hiába újította meg Rudolf császár 1583-ban
a békét a törökkel, annak rablása tovább folytatódott.
1586-ban a betörések már háborúvá mérgesedtek,
amelyben Nádasdy Ferenc megtámadta és elűzte a fehérvári béget. A török ennek megbosszulására végigdúlta a Dunántúlt. Ez a magyarázata, hogy a török
csapatok 1587-ben ismét feldúlták a falut, s gyakorlatilag ekkor már csaknem teljesen néptelen lett Zánka;
mindössze másfél adófizető porta maradt.
Az elszegényedéshez a gyakori ellenséges dúlásokon
kívül hozzájárult a tizenöt éves háború idején átvonuló
német seregek pusztítása is. Szegény volt a magyar
ezekben a nehéz és szomorú időkben; a végvárak katonái is teljesen lerongyolódtak.
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Amikor Zánkát 1609-ben újra összeírták, még
ugyanúgy másfél jobbágytelket jegyeztek fel, mint
1587-ben, de 1610-13 között már csak fél porta, 1635ben és 1638-ban egynegyed porta az adófizető. Lakossága ekkor már teljesen névleges, gyakorlatilag
teljesen elnéptelenedett a falu. Temploma a 17. század
végén is romokban állt, de magasra nyúló falaival kitartóan hirdette a reménybeli jövőt. A földek műveletlenek, mert egy szomorú évszázadon át a tetszhalál
jellemezte Zánka-pusztát. Szőlőhegyét a környékbeli
falvak lakói művelgették, de az egykor virágzó település lakóházainak omladékait szinte nem lakta senki.
Hasonló lett a sorsa a környék egykor sűrű középkori
településhálózatát képező falvak nagy részének.
Hogy miért nem tudott újra gyökeret verni itt az
élet a 17. század közepén, arra az állandóan növekedő
adók is magyarázatul szolgálnak. Nem volt már Zánkán olyan jobbágy, aki meg tudta volna fizetni a rendek által különböző címeken az ő terhére megszavazott adóterheket.
A Gyulaffyaktól 1650-ben a gazdag, de bőkezű és
adakozó veszprémi püspök, Széchényi György szerezte
meg a tönkrement csobánci uradalmat, benne Zánkapusztát. Nem sokkal később azonban, amikor 1668ban kalocsai érsek lett, a birtokot eladta a kismartoni
herceg Esterházy Pálnak, akinek családja ismét hosszú
időkre Zánka birtokosa lett. (Az Esterházy Fraknói
vár irattárában vannak a még kutatásra váró, csobánci
uradalomra vonatkozó iratok, amelyek Zánka újkori
történetét jobban megvilágíthatnák.) Az elzálogosított
részek gazdái pedig a környékbeli, elsősorban kisnemesi települések protestáns birtokosai: a kővágóörsi
Diskay, Sebestyén, Eősze családok, a szentantalfai
Nagy és Szűcs família lettek, így az Esterházyaknak
osztozkodniuk kellett Zánka tulajdonjogában ezekkel
a közbirtokosokkal.

A faluközösség újjászületése
A falu újkori történetének ez a szakasza igazi hőskorszak. Letelepedés, otthonépítés, a falu határának
újbóli művelés alá vonása, erdőirtások, szőlőtelepítések követték egymást. Ez az ötven év magába foglalja
a német és magyar telepesek együttélését, a szívós

munkát, a faekés szántóföldi művelést, a földesurakkal történő vitákat és a protestáns hithez való makacs
ragaszkodást.
Zánka földesurai és az új telepesek aláírták e helység
újratelepítési szerződését. A török korban pusztává
süllyedt, elpusztult településen – állandó lakosok híján
– csak a jobb fekvésű lankákat, szőlőterületeket művelték a környező falvakból. Zánka földesurai elhatározták a telepítést, és kedvező feltételeket ajánlottak
az új honfoglalóknak. A telepítési szerződést a jövevények nevében három protestáns német írta alá, akik
1731-ben érkeztek hazánkba – nem tudjuk honnan –
és először Tótvázsonyban telepedtek le, majd a jobb
megélhetési lehetőséget ígérő Zánkát választották. A
rendelkezésünkre álló források alapján tudjuk: az újratelepítési szerződés 1736. július 2-án, Kővágóörsön
köttetett Diskay Ádám kővágóörsi, Sebestyén Ádám
szentantalfai nemesek, valamint Sifferteker Jakab,
Czubor Sámuel és Ertl Hant György német telepesek
között. A szerződéskötés tanúja Tömlén Balázs, Kővágóőrs prédikátora volt. Valószínűleg velük egyidőben
érkeztek azon magyar telepesek is, akikkel közösen
alapították 1739-ben a református eklézsiát, sőt Bárdi
Ferenc személyében ,,oskolamester”-t is hívtak maguk
közé. A legősibb telepesek a Sifferteker, Czubor, Geiszler, Kruczler, Leibczik, Volner, Frank, Papszt, valamint a Poór, Varga, Vass, Bertalan, Szabó, Kut, Pintér,
Fülöp, Takács családok voltak. Ennek ismeretében
Zánkát közös német-magyar újratelepítésű falunak
tekinthetjük.
Mi várta a telepeseket Zánkán, a majd’ évszázados
elhagyatottság után? Az elpusztult falu és a műveletlen határ képe minden bizonnyal lesújtó látványt nyújtott. A templom maradványai, falai és a régi torony
még álltak és a körülötte lévő hiányos kerítésű temető
azonban kijelölték az újratelepítendő község helyét.
A jobbágyok hozzáláttak egyszerű nádtetős házacskáik
és a melléképületek felépítéséhez, a földek feltöréséhez,
a temetőkertben haranglábat emeltek, hogy az újonnan szerzett harangot együtt használja a reformátusevangélikus többségű faluközösség. A ,,fehér és a vörös
kő” találkozásánál elterülő, kevés hasznot hozó zánkai
határ különösen szívós munkát igényelt az egykori
földműves családoktól. Akkoriban a Balaton közelsége,
a táj szépsége nem sokat számított, sokkal inkább a
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kedvező szerződési feltételek csalogatták ide az első
családokat.
A szerződés (contraktus) kilenc pontban szabályozta
az úrbéri viszonyokat: a jobbágyok kötelességeit, a
földesurak által biztosított jogokat és kedvezményeket.
Az új telepeseknek nagy előnyt jelentett, hogy két évi
adómentességet kaptak, és csak ezt követően tartoztak
„esztendőnként három forint pénzbeli árendát” fizetni.
Az újratelepítés alapdokumentuma biztosította számukra, hogy „tarthassanak folyó kortsmát új borig ingyen”.

Biztosították állataik részére a megfelelő nagyságú
legelőt, és mészárszéket is ingyenesen működtethettek.
Az erdőt öt évig ellenszolgáltatás nélkül irthatták,
amely az épületfa biztosításához és az új szőlőterületek
telepítéséhez kedvező feltételeket jelentett. Zánka jobbágyai nem voltak röghöz kötöttek, egy arany ellenében szabad költözködési joggal rendelkeztek. A szerződés rendelkezett a helyi bíráskodásról is, amelyet –
a súlyosabb, úriszék elé rendelt ügyeket leszámítva –
a falu bírája és az esküdtek működtettek. Az első bíráskodó testület összetételét 1739-ből ismerjük: a bíró

Zánka újratelepítési szerződése, 1736 (Veszprém Megyei Levéltár)
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Sifferteker György, az esküdtek Czubor Mátyás, Sifferteker András, Poór Bálint és Frank Dániel voltak.
A többi jobbágyfaluhoz képest a zánkaiak előnyös
egyezsége akkor vált igazán nyilvánvalóvá, amikor
1768-ban a faluban is kihirdették a Mária Terézia által
országosan bevezetett urbáriumot, amely a jobbágyok
kötelességeit, terheit szabályozta, és védelmet nyújtott
a földesurak önkényeskedéseivel szemben. Nos, ehhez
képest Zánka újratelepítési szerződése sokkal előnyösebb volt a földműves családokra nézve, nem is lehet
azon csodálkozni, hogy körömszakadtáig ragaszkodtak
hozzá az őslakosok. Egy példa ezt jól tükrözi, ami
talán érthetővé teszi miért pereskedtek oly sokat a
zánkai földesurak és jobbágyaik. Zánka helység urbáriumának harmadik pontjában az országos átlagnak
megfelelően rendelkeztek a jobbágyok robotterheiről:
„Minden egész hellyes jobbágy köteles lészen maga földes
Urának minden héten egy Napot Nap-kelettül, Nap-nyugottig … szolgálni…”, a telepítési szerződésben viszont
esztendőnként csak 3 napi robotban egyeztek meg,
amelyet a későbbiek folyamán pénzben megválthatták,
tehát nem nagyon robotoltak a zánkaiak. A királynő
lehetőséget adott arra, hogy az urbárium ne kerüljön
bevezetésre azon helyeken, ahol a földművesek előzőleg
annál előnyösebb szerződéssel rendelkeztek. A különféle perlekedések során ezzel éltek is a zánkai jobbágyok, ezért a jobbágyfalvak átlagától eltérően sokkal
szabadabb, önállóbb életet élhettek.
Ezt a szabadságfokot még az is növelte, hogy a döntően protestáns község minden erejével ellenállt a
messzeföldön híres Padányi Biró Márton veszprémi
püspök rekatolizációs törekvéseinek. Ennek azonban
megfizették az árát, mivel a Veszprém vármegye főispáni tisztét is betöltő püspök 1755-ben lebontatta a
közösen emelt református-evangélikus imaházat, sőt
elkergette a falu tanítóját is. Következésképpen az
összes zánkai hitfelekezet tagjai a szomszéd községek
templomaiba jártak istentiszteletre és évtizedekig nem
tudták elsajátítani a betűvetés tudományát. A zánkaiak azonban a nehézségek ellenére is megtartották
hitüket. Padányiék az 1745/46-os egyházlátogatási
jegyzőkönyvükbe feljegyezték, hogy a községben ,,nincsen notórikus káromkodó, sem más nagy bűnben leledző”. A német és magyar telepesek közeledését nyilvánvalóan segítette a közös protestáns tudat. Ez a kö-

zös alap tette lehetővé a magyar és német családok
közeledését, a nagyszámú vegyes házasságot. A veszprémi püspökség 1771. évi népesség-összeírásából kitűnik: Zánka 53 családjából 26 család (ebből 5 katolikus, 15 fővel), 112 fő tekinthető a szülők neve alapján
magyarnak, 10 család (52 fő) német, míg 17 család
(88 fő) vegyes házasságban élt. Zánka 252 fős lakosságából ekkor 142 fő magyar, míg 110 fő német vezetéknévre hallgatott. Ha azt is figyelembe vesszük,
hogy némely német fiatalember magyar lányt feleségül véve magyarosította vezetéknevét (pl. a Siffertekerek egyik ágához tartozó legények környékbeli magyar nemesek lányaival házasodtak össze és Sebestyénre magyarosítottak), akkor nem állunk messze
az igazságtól, ha azt mondjuk: negyed századdal az
újratelepítés után Zánka még mindig fele-fele arányban német-magyar összetételű. Nem is csodálkozhatunk az egykori hivatalos szervek bizonytalanságán:
a zánkaiak urbáriumát 1768-ban már nem német,
hanem a „többségi” magyar nyelven adományozták,
míg Magyarország helységeinek 1773-ban készült első
hivatalos összeírásában még elsősorban német nyelvű
helységnek tartották a falut. Az újratelepítéskor többségben voltak a német családok, azonban néhány
nemzedéken belül a gyors elmagyarosodás útját választották.
A telepesek a régi szőlőhegyen szőlőket vásároltak,
irtással szőlőföldhöz jutottak, és azon ültettek új szőlőt. 1780-ban Zánkán a közbirtokosok részén 182, a
hercegi részen 110,5 kapaalja szőlőt művelnek. (1
kapaalja akkora terület, amelyet 1 ember 1 nap alatt
meg tud kapálni.) A hegyvámos szőlők területe 92,5
kapa, a tized alá tartozó szőlők területe 200 kapa. A
hegyvámos szőlők a „régi” szőlők, a tizedes szőlők az
„újak”, tehát a falu megtelepítése óta ültetettek. Megjegyzendő, hogy a nemesi jogú, nem adózó szőlők
ebben a kimutatásban nincsenek benne. A telepesek
első nemzedékei három fontos dolgot hagyományoztak a következőkre. Először, az általuk létrehozott hegyi szőlőket, ami a minőségi bortermelés alapfeltétele
abban a korban. Másodszor a megépített pincéket,
amelyek megint csak nélkülözhetetlenek a minőségi
bortermeléshez ezen a vidéken. Harmadszor, a szőlőhegyi önkormányzatot. A magyar bor iránti kereslet
csökkent a 19. század első felében. Ebben a válság-
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helyzetben a következő nemzedékek nem találták meg
a megoldást.
A földműves családok birtokviszonyairól és vagyoni
helyzetéről az alábbiakat állapíthatjuk meg. Egy tipikus példát felhozva (1780) Sifferteker Jakabot, Esterházy Miklós herceg úrbéresét említhetjük. Ő féltelkes
jobbágyként 1 pozsonyi mérő (1 p.m.= 600 n.öl) belső
telken, 16 ½ hold ( 1 hold=1200 n.öl) szántón és 2 kaszás (1 kaszás = 1200 n.öl) réten gazdálkodott. Szántóit 8 dűlőben 13 parcellára tagolva művelte. Ezenkívül erdőirtással is művelés alá fogott 5 ½ hold irtásföldet, ami azt jelenti, hogy kb. 24 magyar hold földterületet művelt a család. A falu legnagyobb földterületén gazdálkodó egész telkes jobbágya sem művelt
azonban 40 holdnál többet, ugyanakkor a másik végletet néhány földnélküli zsellér család képezte. Összességében a zánkai 28 jobbágy – és 17 zsellércsalád 17
1/8 jobbágytelken, 14 p.m. belső telket, 517 4/8 p.m.
szántót, 68 kaszás rétet művelt és csak 4 zsellérnek
nem volt egyáltalán földterülete. Ezen túlmenően az
újratelepítéstől számított négy és fél évtized alatt 77
7/8 p.m. erdőt irtottak ki és műveltek meg. Az elég
jelentős zánkai szőlőterületből (292 ½ kapás) azonban
ekkor még csak 58 kapást birtokolt a 19 helybéli
család (pl. Antal István, Laibczik István, Poór András,
Siffertekker Benedek), ami persze nem jelenti azt,
hogy zánkai lakosoknak ne lett volna Zánkán kívül,
pl. Tagyonban szőlőjük. A birtokviszonyokból messzemenő következtetéseket levonni nem lehet sem az
életmódra, sem az anyagi gyarapodásra vonatkozóan,
ugyanis a jövedelmi viszonyokat teljes egészében nem
képes visszatükrözni. Sok esetben néhány holdas szőlő
és belterületi kertgazdálkodás többet jövedelmezett,
mint a 10-15 holdas szántó. Nem is beszélve arról,
hogy a telkes jobbágyok által művelt földterület nagyságával arányosan növekedtek a földesúrnak nyújtandó adózási és robotterhek.
Az újrakezdés évtizedeiben a zánkai határban az
alábbi helyeken: Balaton-mellék, Balázs-hegy, Belátóhegy, Kis-Bakony, Répaföldek, Tamáskuti- és Vadkerti
dűlők II. osztályú; míg a Galozsa, Hosszúföldek, Szepezdi út-melléki dűlők kifejezetten rossz minőségű
III. osztályú földjein folytattak szántóföldi termelést.
1770-ben 445 pozsonyi mérő rozs, 222 mérő búza,
181 mérő zab, 160 mérő kukorica, 141 mérő árpa és

A zánkai Tájházban őrzött német nyelvű biblia belső címlapja

439 akó bor termett a zánkai határban. Egy családra
számolva ez bizony nagyon sovány eredmény. Pl. a
rozs esetében (445 pozsonyi mérő rozs = kb. 188 q)
még 4 q termés sem jutott átlagban, és a bortermelés
is csak 5 hl körülire tehető családonként. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy ennek is a tizedét dézsma ill.
hegyvám formájában elvitte az uraság, sőt vármegyei
háziadót és állami adót is fizetni kellett, akkor joggal
átlagos előmenetelűnek tarthatjuk a községet, ami az
állatállomány nagyságában is megnyilvánult. A kb.
300 lelkes Zánka 50 családja 1773-ban 70 igás ökröt,
47 tehenet, 33 tinót, 7 borjút, 39 lovat, 52 disznót,
115 juhot tartott az apróbb jószágok mellett. A zánkaiak legtöbb adót fizető jobbágyának, Sifferteker Jánosnak ekkor 4 db igavonó ökre, 2 db hároméves
fiatal bikája, 2 db lova, 1 db sertése, 18 db juha és 1
db kecskéje volt.
Megélhetést az önellátásra való berendezkedés jelentett a családok számara. A kertgazdálkodáson, szántóföldi művelésen és állattenyésztésen kívül némi
hasznot hozott az urasági erdő is. Épületfát és tüzelőt
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Részlet Zánka Mária Terézia korabeli (1768) urbáriumából
(Veszprém Megyei Levéltár)

ingyenesen vihettek a jobbágyok, valamint lehetőség
nyílt a sertések makkoltatására is. A Balaton alkalmas
itatóhelyként szolgált a marháknak, nádvágási lehetőséget is biztosított, a halászat azonban nem volt jelentős. A családok ruházatának előállítását a kendertermelésre, házilagos szövésre alapozták. A kenderáztatást a Balatonnál végezték, ennek emlékét még ma
is őrzi a Kenderhordó út. A köves szántóért, sovány
legelőért a zánkaiakat jóformán csak a szőlő kárpó-

tolta, a bort Szt. Mihály napjától Szt. György napjáig
szabadon mérhették, bár az egykori borok még nem
fajborok lévén, gyengébb minőségűek és nehezen tartósíthatóak voltak.
A falu társadalmi összetételére jellemző a német és
magyar jobbágyok dominanciája. A zánkai ifjak számára társadalmi emelkedést jelentett, ha közülük néhányan a környékbeli nemesi községek lányait feleségül véve agilisekké váltak. A nemesek közül csak az
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Újvári család lakott átmenetileg Zánkán, a többi birtokos - Diskay, Sebestyén, Győrffy, Ságvári, Nagy,
Pálffy, Szőke, Ősze, Szücs, Baksai családok – az Esterházyak kivételével a környező falvakban éltek. Etnikailag, vallásilag és a foglalkozási szerkezet szempontjából is színesítette a képet a zsidó családok jelenléte. Az 1746-os összeírások alapján 6 család élt
közülük Zánkán, majd a későbbiek során egymást sűrűn váltogatva 1-2 családra fogyatkoztak. Főként kiskereskedéssel, mészárszék és kiskazános pálinkafőzde
működtetésével foglalkoztak. A községben átmenetileg
néhány évig éltek urasági hajdúk, erdészek és vadászok; földművelést is folytató mesteremberek; kovácsok, kerékgyártók, takácsok, szerződtetett juhászok,
sőt cigányok is.
A Vérkúti-forrás fürdőjét – amely akkoriban a füredi
gyógyvízzel vetekedett – már az 1770-es években is
seborvos működtette. A falu életét a földesurak és
embereik, valamint a bíró és képviselők irányították,
a szőlőhegyet pedig hegyközségi önkormányzat igazgatta. Zánka küzdelmes fél évszázadát a II. József türelmi rendeletét (1781) követő 1786-os templomépítés
és iskolaalapítás zárta le. A két protestáns felekezet a
templomot és az iskolát kezdetben együtt használta.
Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787)
adatai szerint a Zala vármegyéhez tartozó Zánkán az
alábbi összetételű lakosság élt:
Házak: 62; családok: 82; jogi népesség: 375; távollévők:
10; idegenek: 11; tényleges népesség: 376.
A férfiak közül: pap –; nemes –; tisztviselő –; polgár –;
paraszt: 31; polgár és paraszt örököse: 27; zsellér: 48;
egyéb: 8; szabadságolt katona –; sarjadék 1-12 éves: 60;
sarjadék 13-17 éves: 15; összesen: 189.
Házas férfiak: 73; nőtlen férfiak: 125; férfiak összesen:
198; nők összesen: 177; Zánka összesen: 375.
Zánkán az újratelepítést követő két nemzedék majd’
négyszáz fős faluközösséget teremtett, amely a kor
feudális viszonyaiból adódóan küzdelmes életet élt. A
nagyrészt protestáns közösség a telepítési szerződésben foglaltak alapján eredményesen védelmezte gazdasági érdekeit és hitéletét egyaránt. II. József királytól
templomépítési engedélyt kértek 1784-ben, 1786-ban
pedig a romos templomon nagyméretű tatarozást vé-

geztek. A 13. századi torony maradványa közös fedélszék alá került. A református lelkész parókiája Zánkán,
az evangélikusé Szentantalfán volt, és mindkét felekezet saját tanítót is fogadott.
A gazdasági viták, pereskedések zömében a falu
népe és a földesurak különböző csoportjai között folytak, de olykor a birtokosok, illetve a jobbágyok egymás
között is pereskedtek. 1768-ban a zánkaiak ellenálltak
a Mária Terézia–féle úrbéri birtokrendelet bevezetésének. Ragaszkodtak az eredeti, előnyösebb szerződésükhöz. Nem mentek el a jogszerűtlenül elrendelt robotra az uradalomba, és a pénzjárandóságot sem engedték emelni. Egészen a 19. század elejéig sikerült
ragaszkodniuk „contractualista” (szerződéses) jogaikhoz. Végül sok küzdelem után 1815 és 1825 között
Zánka mégis urbariális falu lett.
Harc folyt eközben a közös legelőkért is. A földesurak – bár a szerződésben elegendő legelőt ígértek –
vidékről marhákat és birkákat béreltek a legelőkre,
egyes részeket letiltottak a falu elől, szőlőtelepítésre
jogtalan foglalásokat tettek, a megengedettnél több
birkát tartottak. Ez utóbbit néhány jobbágy is megtette. A zánkaiak panaszaikkal szinte törzsvendégek
voltak Zala vármegyénél. A vizsgáló bizottságok lelkiismeretesen ki is szálltak, az esetek nagy részében
a panaszosoknak adtak igazat, de határozataiknak
sokszor nem tudtak érvényt szerezni. A zánkaiak néhány esetben maguk vették kezükbe egy-egy ügy elintézését: robotra nem mentek el, behajtották állataikat a törvénytelenül letiltott erdőbe, a közlegelőn jogtalanul húzott sáncot szétterítették. Mindezek közben
„sem verekedés, sem más hatalmaskodás nem történt”.
A reformkori Zánka a történeti Zala vármegye Tapolcai járásának egy közepes lélekszámú, részbirtokos
nemesek, töredéktelkeken gazdálkodó jobbágyok és
zsellérek lakta községe volt. A falu világi közigazgatási
szempontból a vármegye tapolcai főszolgabírói vidékébe tartozott, Zánka hivatalos igazgatási ügyeiben
a kővágóőrsi alszolgabíró végezte a teendőket. Egyházi
igazgatási szempontból összetettebb volt a helyzet.
Zánka lakói három különböző vallási felekezethez tartoztak. Önálló anyaegyházat csak a református hívek
alkottak. A katolikusok Balatoncsicsó filiájaként, az
evangélikusok pedig Szentantalfa fiókegyházaként
gyakorolták vallásukat. A két protestáns gyülekezet
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azonban együtt használta a község középkori eredetű
templomát. Az említett három felekezeten kívül csekély létszámú zsidó közösség is élt a faluban.
Zánkán több nemesi család rendelkezett különböző
kiterjedésű birtokrészekkel. A faluban a legjelesebb
birtokos família a herceg Esterházy család volt. A település és határának mintegy 1/6 része tartozott a
Gyulakeszi székhelyű Esterházy-féle csobánci uradalomhoz. Zánka értelmiségi elitjét a tisztviselők, a helyben élő református lelkipásztor és az elemi iskolai tanítók alkották. A község paraszti társadalmát telkes
jobbágyok és házas zsellérek alkották. Elenyésző számban, de jelen voltak a helyi társadalmon belül a házatlan zsellérek is. A zsellérek többsége szőlőművelésből biztosította megélhetését, amely sok esetben
magasabb életszínvonalat eredményezett az úrbéres
jobbágyokénál.
A reformkor békés hétköznapjaiból Zánka is kizökkent az 1831. évi kolerajárvány során. Az országosan
több mint 200.000 halálos áldozatot szedő pusztító
kór Veszprém megyéből érkezett a Nivegy-völgy falvaiba. Szeptember 10-én a seborvosi vizsgálatok alapján megállapították, hogy Zala megyében is kiütött a
kolera, mégpedig Zánkán, Szentantalfán, Tagyonban
és Csicsóban. A négy községet a megye zár alá helyezte. Zánkán a lakosság többségét kitevő reformátusok anyakönyvi bejegyzései szerint három elhunyt
személy halálát tulajdonították a kolerának, de bizonyára voltak más felekezetű áldozatok is.
1846-ban a községben összesen 57 ház állt, amelyeket 59 háznép, azaz család népesített be. Négy tisztviselő teljesített szolgálatot a faluban (jegyző, tiszttartó
stb.) és ugyanennyi volt a kézművesek száma. A parasztgazdák 31-en, a házas- és házatlan zsellérek
együttesen 42-en kerültek összeírásra. A község lélekszáma mindösszesen 361 fő volt, azaz mintegy három nemzedéken keresztül stagnált.

Gyógyfürdő Vérkúton
Zánka határában a Balaton-parton fakadt a Vérkút
forrása, egyike a Balaton északi partján eredő vasas
savanyúvíz forrásoknak. A forrás vize a vasoxidtól
vörös színű volt.

Az újratelepítés után hamarosan tudósítottak az
iratok a vérkúti fürdőről. A csobánci Eszterházy-uradalom 1740-es jövedelemkimutatása szerint a kocsmát
és a fürdőházat bérbe adták és a bér egyhatod része
az uradalomé volt. Mivel jó hasznot hozott, az egyes
földesurak igyekeztek a tulajdonjogot egymástól megszerezni.
A 19. században már sokan írtak Vérkútról. Fényes
Elek 1836-ban megjelent Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja c. munkájában olvashatjuk: „Vérkút egy orvosló erejű forrás
ferdőházakkal, mely nyári napokon oly népesen látogattatik, kivált a köznéptől, mint a Füredi. Vize kesernyés és
nem savanyú, a kút oldalait pedig és az árkot, melyben
vize elfoly, követseivel együtt vérveresre festi, honnan vette
Vérkút nevezetét is. Van itt a köznép számára egy nagy
ferdőház, sok káddal és két különös ferdőházak 4 kádakkal.
Ez a ferdő a köszvényeseknek, ütközött tagúaknak, tartós
kólikában szenvedőknek igen használ.”
A vérkúti fürdőéletről bővebb korabeli leírást nem
találtunk. Az itt működő borbélyok, korcsmárosok,
az idejáró környékbeliek nem írtak hangulatos fürdőleveleket. Magáról a fürdő kialakulásáról, a fürdőház építéséről sem tudunk semmit. Mint láttuk, 1740ben már állt az épület és árendálták a közbirtokosságtól. A Magyarország történeti helységnévtárában
idézett adatok szerint 1789-ben egyházilag Balatoncsicsó katolikus anyagyülekezetéhez tartozó filia, lakott hely volt: Vérkút (nevű korcsma) praedium 4 lakossal. A kötethez mellékelt, a korabeli adatok alapján
készült térképen Vérkúton „pusztát” és „egyéb külterület lakott helyet” jelölnek. Feltehetőleg egy borbélymester és családja által üzemeltetett fürdő, korcsma
és parasztgazdaság volt itt.
Hiába hasonlítgatták össze a múlt században Vérkutat Füreddel, soha nem érte el, vagy közelítette meg
annak színvonalát, megmaradt parasztfürdőnek. Fejlődését akadályozta, hogy csak egy, változó vízhozamú
forrása volt; ezen kívül nem volt a közelben nagyobb
település vagy birtokközpont, nem volt olyan tulajdonosa, aki komolyabb tőkét fektetett volna a fürdő fejlesztésébe, ennek következtében nem volt megfelelő
minőségű szálláshely a fürdővendégek fogadására.
Vérkút nemcsak gyógyfürdő, hanem hétvégi kiránduló- és szórakozóhely is volt. A 19. század második
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felében az orvoslás fejlődése, a szabadvízi strandolás
előretörése, valamint a parasztság filoxéra vész miatti
általános elszegényedése miatt lassan megszűnt Vérkút mozgalmas élete. 1902-ben Sági János már így ír
róla: „Zánka határában egészen a tó szélén a múltban
nagyhírű és igen látogatott, Vérkút nevű fürdő fekszik,
melynek vasas vizét gyógyczélokra is felhasználták. Most
csak mint kitűnő ivóvizet használják. A régi világban az
egész környék fiatalságának találkozó helye volt Vérkút.
Vasárnap szólt a zene és járták a csárdást. Vérkút csendes,
elhagyatott hely, de ha a tervezett vasút kiépül, Vérkút
múltja is bizonyára visszatér.”
Ez a reményteljes jóslat nem vált be. A helybeliek
visszaemlékezései szerint a környék fiatalsága még
az 1910-es években, legfeljebb a 20-as évek legelejéig
vasárnap délutánonként le-lement Vérkútra táncolni,
nótázni, beszélgetni, de ez a szokás is lassan elhalt.

Zánka 1848/1849-ben
A zánkai temetőben nyugvó Bozzay Pál, mint márciusi
ifjú tevőleges résztvevője volt a forradalomnak. Jókai
és Petőfi köréhez tartozva maga is alakítója volt a
március 15-i eseményeknek. A község történetének
egyik első jelentős eseménye volt 1848. március 15-ét
követően, amikor megérkezett a törvénymagyarázók
küldöttsége, akik az uralkodó, Habsburg V. Ferdinánd
által április 11-én szentesített és a polgári átalakulást
lehetővé tevő ,,áprilisi törvényeket” ismertették és magyarázták a helyi lakosságnak. A törvények bizonyára
jelentős visszhangot váltottak ki, főleg a jobbágyság
felszabadítását kimondó IX. törvénycikk, tekintettel
arra, hogy a település lakossága jelentős részben úrbéres földeken dolgozó földműves volt.
Ugyancsak május folyamán kerültek összeírásra a
tapolcai járás mezővárosainak és községeinek az országgyűlési választói. Az „áprilisi törvények” V. törvénycikke pontosan meghatározta, hogy Magyarország felnőtt férfi lakosai közül ki lehet országgyűlési
választó. Ennek legfőbb kritériumai voltak a 20 év
feletti életkor, a büntetlen előélet, községi lakosok
esetében legalább 1/4 teleknyi (kb. 5 hold) föld vagy
100 pengőforint jövedelem, iparosok esetében pedig
legalább egy fő mint segéd alkalmazása. Falusi jegy-

Bozzay Pál kötetének címoldala (1886)
(Országos Széchenyi Könyvtár)

zők, tanítók, lelkészek és segédlelkészek, vagyoni előfeltételtől függetlenül nyerték el a választójogot. Az
összeírásra Zánkán 1848. június 3-án került sor. A
zánkai választók összesen 56 főt számláló névsora
érdekes és pontos képet fest a község korabeli társadalmi és egzisztenciális struktúrájáról. A választók
összeírásából tudjuk, hogy Zánkán ekkor az 5 és 20
hold közti gazdák közül 16 német és 14 magyar vezetéknevű volt, ebből 10-20 holdas 10 német és 5
magyar. Valamennyi német név a 18. század első felétől előfordul. Ebben a felsorolásban nem szerepelnek
az időközben Zánkára költözött kisnemesek. A zánkai
választók a Zala vármegyei 5. (tapolcai) választókerületbe tartoztak, ahol 1848. június 23-án bonyolították le a népképviseleti országgyűlési választást.
Putheány báró lett a Pesten néhány nap múlva megalakult népképviseleti országgyűlésen a Tapolcai járás
képviselője.
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1848 júniusára rendkívül veszélyesre fordult a katonapolitikai helyzet a magyar-horvát határon. Bármelyik pillanatban várható volt a Josip Jellasics altábornagy vezette császárhű erők általános offenzívája.
A zalai nemzetőrök mozgósítására az elsők között került sor. A Tapolcai járás nemzetőreinek összpontosítási körlete Tapolca mezővárosa volt, innen Nagykanizsa irányába, a magyar-horvát határhoz vezényelték
őket. A zánkai nemzetőröket a taliándörögdi Vigyázó
Ferenc kapitány vezénylete alatt álló zászlóalj 4. gyalogos századába osztották be. A század harmadik tisztjeként szolgált a zánkai Diskay Jonathán, nemzetőr
hadnagyi rendfokozatban.
A zánkai nemzetőrök többsége bizonyára ugyanúgy
saját magát fegyverezte fel, mint más községek nemzetőrei. Összességében kevés volt a lőfegyver. A legénység többsége három-négy méter hosszú, fenyőrúdra erősített és egyenesre kalapált kaszákkal szerelkezett fel. A zászlóalj fegyvereseit különleges és
csak e csapattesten belül alkalmazott egyenruházattal
szerelték fel, könnyű tábori zubbonyt piros zsinórozással, továbbá fehér és bő nadrágot, meg zöld tábori
posztósapkát. Az utóbbit piros-fehér zsinórozás és N.
Ő. (Nemzetőr) feliratú sapkarózsa díszítette.
A fegyveres szolgálatban állók a kiképzés mellett a
murai átkelőket vigyázták. Szeptember elején a harmadik váltás nemzetőrei léptek tábori szolgálatba a
horvát határszélen. Innen – veszprémi kitérővel – a
pákozdi csatatérre vezetett a drávai magyar hadtest
útja. 1848. szeptember 29-én itt csapott össze először
a magyar sereg Jellasics erőivel, ahol magyar győzelem
született.
Az 1848/49 évi forradalom és szabadságharc idején
összesen tíz zánkai férfi szerelt fel a honvédsereg valamelyik gyalogsági vagy lovassági alakulatának részint sorozott, részint pedig önkéntes katonájaként.
Zánkáról két személy szolgált a szabadságharc huszárezredeiben. A zánkai temetőben nyugvó, 1825ben született Herczeg János régi zánkai családból származott. Az 1848-ban huszonhárom éves Herczeg Jánost a 16. (Károlyi) huszárezredbe sorozták be. A 16.
huszárezred különleges egyenruházattal lett felszerelve. Csákójuk fehér, a zekéjük, mentéjük és nadrágjuk pedig búzavirágkék volt, fehér gombokkal, meg
vörös zsinórozással. A Károlyi huszárok osztályonként,

majd századonként bevetve jelen voltak az 1849 február-márciusi erdélyi harcokban, a Temesközben és a
Vág-menti nagy csatákban.
A 63. honvédzászlóaljnak volt a katonája a zánkai
honvédek közül egyedüliként főtiszti rendfokozatot
nyert Thury Károly önkéntes gyalogos hadnagy. A budai vár visszafoglalásában is részt vett. A világosi
fegyverletétel után folytatta félbemaradt teológiai tanulmányait. 1855-ben került Zánkára, ahol 1899-ben
bekövetkezett haláláig a helyi református gyülekezet
lelkipásztora volt. Gyermekei közül Etele (1861-1917)
neves író és lelkész, a pápai református teológia tanára
lett.
Külön említést kell tenni egy önkéntes honvéd őrmesterről, aki szomorúan rövid életének mindössze
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Bozzay Pál: Induló

Csatára fel, csatára fel!
Zászlónk felett, mint égi jel,
A diadal kirontó fénye
És a hazának biztató reménye.

Nem is bitor parancsokért
Rabolni hont és ontni vért
Kelünk fegyverrel a csatára,
Hanem keblünkben szent sugallatára.

Kivivni sértett jogaid
Mi vagyunk édes fiaid,
Kiket tápláltál nappal, éjjel
Az anyaszeretet meleg tejével.

Van istenünk, van angyalunk,
Kiért élünk és meghalunk
Kié a legvégső lehellet
Dicső szabadság! szent zászlóid mellett.

Hazánk, hazánk, mi életet s vért
Adandunk anyatejedért
S míg sziveinkben a magas hon,
Az eskü szent igéje ajkainkon.

A megholtaknak vériből
Tüzláng fog emelkedni föl
Örök sugárral és mellette
Fölmelegül az unokáknak lelke.
És a szabadság és a hon
Még felviruland egykoron
S babérral hinti el nyomunkat.
Övezni diadalmas homlokunkat.
(Pest, jún. 24. 1848.)

csak az utolsó hónapjait töltötte Zánkán. Bozzay Pál
volt ez az ifjú altiszt, aki Bozzay József Győr melletti
nemesi földbirtokos és a kővágóőrsi Diskay Eszter
gyermekeként született, 1829. január 10-én. Tanulmányait a pozsonyi evangélikus iskolában, majd a késmárki evangélikus főiskolán végezte. Pozsonyban már
irodalmi társaságot alapított, melynek tagjai versírással
és szavalatokkal foglalkoztak. Tanulmányait befejezve
visszatért a Balaton-felvidékre, és Nemesgulácson helyezkedett el mint joggyakornok. Ott volt az 1847/48as pozsonyi utolsó rendi országgyűlésen. Ekkoriban
jelentek meg első versei is a Jókai Mór által szerkesztett
Életképek című lapban. Petőfi figyelmét is felkeltette
az ifjú versíró, és egy alkalommal úgy fogalmazott,
hogy: „ettől a gyermektől sokat vár…” Jókai révén ismeretes, hogy Bozzay 1848. március 14-én este jelen volt
a Pilvax kávéház „közvélemény asztalánál”. A szabadságharc kezdetén önként felcsapott katonának, amit
egy ismeretlen hadrendi számú honvédalakulat őrmes-

tereként harcolt végig. 1849 augusztusában esett osztrák hadifogságba, Dél-Erdélyben. A fegyverletétel után
a császári hadbíróság kényszersorozásra ítélte. Egy
Karánsebesről 1849. augusztus 23-án induló fogolyszállítmánnyal érkezett Temesvárra, majd szeptember
2-án továbbvitték őket a Bánságon, Horvátországon
és Ausztrián át Csehországba.
Mint egyik levelében írta: „És ezt az utat többnyire
gyalog és elszállásolás nélkül töltöttük a szabad ég alatt,
bár soknak, s köztük nekem is köpönyege sem volt…”. Josephstadtban, Tepliczben, Theresienstadtban és Innsbruckban szolgált. 1852-re elérte a káplári (tizedesi)
rendfokozatot, de mint gyógyíthatatlan beteget elbocsájtották a császári hadseregből. Pestre, majd néhai
nagybátyja, Diskay Jonathán zánkai birtokára utazott
és itt töltötte élete utolsó heteit. Huszonhárom éves
korában, 1852. június 24-én hunyt el.
Bozzay Pál és Zánka 1848/49-es honvédjeinek emléke azonban nem enyészett el. Szalai Imre kővágóőrsi
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mérnök-író már az 1930-as évek végén kisregényben
dolgozta fel a honvédköltő életútját. Ugyanezen életút
fáradhatatlan kutatója volt az 1970-es évek közepétől
Benke László révfülöpi iskolaigazgató, a révfülöpi
Honismereti gyűjtemény alapítója. A zánkai Honismereti körnek és az iskolának köszönhetően éledt újjá
Bozzay és a zánkai ’48-asok kultusza. E hagyományápoló és hagyományteremtő folyamat egyik legszebb
állomása 1998. március 14-e volt, amikor a forradalom
és szabadságharc kezdetének 150. évfordulóját köszöntő ünnepi év első zánkai rendezvényeként a helyi
általános iskola felvette Bozzay Pál nevét.
A zánkai temetőben nyugszik továbbá Vadnay Rudolf jogász, aki 1819-ben született Zánkán és ugyanitt
hunyt el 1889-ben. Sárospatakon szerzett jogi diplomát. Az 1843/44. évi reformországgyűlésen Szemere
Bertalan oldalán vett részt, a szabadságharc idején is
Szemere mellett szolgált mint titkár, később a kormány munkájában is szerepet vállalt. A szabadságharc
bukása után Bertalan nevű testvérénél bujkált Borsodban, Zánkára az 1850-es évek végén tért vissza.
Gazdálkodással és nyelvészeti kérdésekkel foglalkozott.
Jókai Mór többször is meglátogatta zánkai otthonában. Nyelvünk hangolvadásáról 1. Az összhangzók
olvadása című munkája 1872-ben jelent meg Pesten.
A zánkai honvédek névsora: (1848/49) Thury Károly
önkéntes honvéd hadnagy; Bozzay Pál önkéntes honvéd
őrmester; Aranyás János honvéd; Borotvás Dániel sorozott honvéd, szekerész; Borotvás István honvéd; Herczeg
János sorozott közhuszár; Kovács János sorozott közhuszár; Molnár János önkéntes honvéd; Oltárszky László
sorozott honvéd; Szabó Márton honvéd; Volner János
sorozott honvéd.

Zánka a jobbágyfelszabadítás után
A polgári átalakulást lehetővé tevő „áprilisi törvények”-nek a jobbágyság felszabadítását kimondó IX.
cikkelye érintette az egész falu lakosságát. A törvénycikk kimondta az úrbéres szolgáltatások eltörlését, s
ezzel közvetve azt is kinyilvánította, hogy a jobbágyok
által eddig csupán haszonélvezeti joggal művelt telki
állomány ezentúl már az ő tulajdonuknak tekintendő.
A feudális függésben tartott úrbéres jobbágyokból és

zsellérekből földjükkel korlátozás nélkül rendelkező
birtokos szabadparasztokká lettek. Ennek teljes gyakorlati végrehajtása a szabadságharc utánra tolódott.
A szabadságharcban a császári hadak kétszeri bevonulása, a fiatal férfiak távolléte, a megtorlások Zánkát is súlyosan érintették, bár csata a közelben nem
volt. A forradalom vívmánya, a jobbágyfelszabadítás
új fejezetet nyitott a falu életében. Az ezzel járó átalakulás, a viszonyok rendeződése természetesen nem
ment egyik napról a másikra. Zánkán az átlagosnál
is bonyolultabb birtokviszonyok voltak. Az Esterházyak csobánci uradalmán kívül még 8 kisnemesnek
volt jobbágyi birtoka. Ugyanakkor a jobbágyok és
zsellérek egy részének volt nemesi birtoka is. Az úrbéri
telkek után az állam fizette a kárpótlást, míg a ma-

Zánka 19. századi viaszpecsétje (Zala Megyei Levéltár
Megyefőnöki Általános Iratok 1849-50)

radványföldekért (melyek aránya Zánkán az átlagosnál
17%-kal magasabb volt) a volt jobbágyoknak kellett
megváltást fizetni, ezen kívül ezekhez nem járt erdőés legelőilletmény. Az irtásföldeket – meghatározott
kivételektől eltekintve – viszont a földesurak válthatták
vissza pénzért, vagy az irtásföldek egy részének tulajdonba adásáért.
A birtokrendezés három szakasza, a rendbeszedés,
az elkülönítés és a tagosítás 1862-ben fejeződött be.
A zánkaiak a bonyolult viszonyok és az átlagosnál
nagyobb anyagi tehertétel ellenére igazságos megegyezésre törekedtek. A tagosítást a földek igen változó
minőségét figyelembe véve igyekeztek rendezni. A
munkálatok sikeres befejezése nagymértékben a csobánci uradalom közbenjárásának volt köszönhető.
A hiteles földkönyv adatai szerint Zánkán az úrbéri
birtokrendezés 2166 kat. hold termőterületet érintett:
ebből 870 hold volt a tagosított szántó, rét, legelő és
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belsőség; 921 holdat tett ki az erdők területe, feltüntettek (csak dűlőnként) 314 hold szőlőt, és 60 hold
nagyságú volt a közterületek mennyisége. A tagosított
termőföldterületek 67 zánkai, 39 köveskáli (nagyobb
részt a Györffyek), 8 szentantalfai, 7 szepezdi, 6 monoszlói, 2 tagyoni, 2 kővágóörsi, 1 akali és 1 tósoki
család kezére kerültek. A földkönyvből megállapítható
a nagyobb birtokosok neve is, Vadnay Rudolfnak 324
kat. holdja, Esterházy Pálnak 169 kat. holdja, Nagy
Pálnak és nejének 101 kat. holdja volt. A parasztcsaládok birtoknagysága az alábbiak szerint alakult: a
Siffer família rendelkezett összesen 56 holddal, a
Varga famíliának volt összesen 43 holdja, a Poór családok kezén volt összesen 42 hold, Csemez Sámuel
birtoka kitett 42 holdat, Sándor Pál kezén volt 38
hold, az Antal családok birtoka kitett összesen 26 holdat, Geiszler Ferenc rendelkezett 16 holddal, Leipczig
Dániel bírt 15 holdat, a Kruczler családok kezén volt
összesen 12 hold, a Szalai família kezén volt összesen
12 hold, és egyre csökken a földtulajdon mértéke. Végül a sereghajtó zsellérek következnek a sorban: Papszt
István birtokul szerzett 2 holdat, Burján László kezére
került 2 hold, Púpos János rendelkezett 1,5 holddal,
Herczeg István rendelkezett 1,5 holddal, Torma Lajos
kezére került 1 hold. A saját birtokukat egyénileg művelő volt úrbéres zánkai gazdák tekintélyi sorrendje a
fenti sorrend szerint alakult ki, s hosszú időre meg-

határozta a parasztság földtulajdon szerinti differenciálódását.
Hozzátehetjük, hogy ezek a társadalmi különbségek
régi gyökerekre vezethetők vissza: habár az 1768-as
úrbéri tabella még a viszonylagos tulajdonosi egyenlőséget mutatta a zánkai telkes jobbágyok között, addig az irtásföldek és maradványföldek művelésbe való
vonásával már a századfordulóra is tekintélyes eltérések mutatkoztak a parasztság tehetősebb és kevésbé
tehetős rétegei között. Másrészt a maradványföldek
megváltásának lehetősége a birtokrendezés során a
tehetősebbeknek kedvezett, s olyan előnyökhöz juttatta
őket, amely még a volt telkesjobbágyok között is erős
differenciálódást eredményezett. A zánkai határ megművelésére szolgáló mezőgazdasági eszközök a polgárosodás során korszerűbbé váltak. A módosabb gazdák kismértékben gépesítették gazdaságukat, pl. vetőgépekkel. A Győr megyei származású Csemez Sámuel, a pápai gimnázium egykori diákja, aki még az
1858-as kivonati földkönyvben az úrbéres jobbágyok
közt szerepel, 4 év elteltével 42 holdas földbirtokos
Zánkán. Valószínűleg tudása, ügyessége, becsvágya
és nem utolsósorban a szentantalfai nemes Sólyom
Juliannával kötött házassága révén jutott ilyen előnyös
helyzetbe. Fia, Csemez Pál az 1890-es években tovább
gyarapodott, s ennek egyik eredményeként megjelent
az első zánkai cséplőgép a Csemez birtokon. Tekintélye

19. századi térképrészlet Zánkáról (II. Katonai Felmérés: 1819–1869)
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Zánka község portái egykori térképen,1852 (VML)

megnövekedését jelezte, hogy kulturális területen is
szerepet vállalt: Thury Károlytól átvette az Olvasókör
elnöki posztját és később az Állami Elemi Iskolában a
gondnokság elnöki feladatait látta el.
A magyar bor iránti kereslet csökkent a 19. század
első felében. Ebben a válsághelyzetben a következő
nemzedékek nem találták meg a megoldást. Az 1850es, de főleg az 1860-as években elkezdték a szőlészet
és a borászat korszerűsítését. Új fajtákat hoznak be

az országba, köztük az olaszrizlinget, amelynek Ausztriából való importjában ezen a vidéken Raksányi Károly és Sebestyén Gábor református lelkészek járnak
elől. A forgatással átalakul a szőlő talajmunkája, a
bakmetszésnek és a bakművelésnek a kialakításával
némelyek már fajborokat is előállítanak.
A szépen alakuló zánkai fejlődést gazdasági tragédia
törte derékba: 1886-ban megérkezett Zánkára a filoxéra vész. Ez minden szőlőtermő vidéket teljesen tönk-
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retett. A zánkaiak zömmel kisbirtokokon gazdálkodtak, az egyébként is jórészt gyengén termő szántók
mellett csak a szőlők jelentettek biztos megélhetést.
Hiába volt minden védekezés, a szőlők teljesen kipusztultak. Zánka – és minden borvidék – hihetetlen
nyomorba süllyedt. A mélypont az 1890-es évek elején
volt. Az 1895. évi statisztika Zánka határában mindössze 6 kat. hold szőlőt említ.
Csak az állam tudományos alapokon nyugvó, rendkívül szigorú, tervszerű segítő beavatkozása, a szőlőtermelők hatalmas munkája, a gazdák, a társadalom,
az egyházak összefogása tudta a szőlőtermelést új
alapokra helyezve néhány év alatt a járványt leküzdeni. A századforduló utáni években kezdett rendeződni a falu helyzete.
Az amerikai vesszőkre alapozott felújítás idején a
következő nemzedék nemcsak azt tanulja meg, hogyan
kell végezni az újfajta szőlőművelést, pl. az oltást, hanem azt is, hogy olyan korszakban él, amikor a politika sok mindent eldönt a szőlészetben. Darányi Ignác,
Óvári Ferenc, Iklódy-Szabó János, Darányi Kálmán

személyesen olyan képviselőket választanak, akiknek
a programjában első helyen szerepel a borvidék érdekeinek védelme.
Zánkán a templom XVIII. századi újjáépítése és a
tanítók megjelenése után az írni, olvasni tudás általánossá vált. 1794-1870 között két protestáns iskola
külön működött a faluban, 1870-től l898-ig a volt református népiskola községi fenntartásba került, az
evangélikus továbbra is önállóan működött. A filoxéra
vész hatásaként és az állami oktatáspolitika következményeként a továbbiakban már ők sem tudták
működtetni iskolájukat. 1898-tól Zánkának Állami
Elemi Iskola néven közös iskolája lett. Az állam által
működtetett és fenntartott intézmény a háború előtt
egy évvel – községi és egyházi segítséggel – vörös homokkőből épült új iskolaépületet kapott. A Templomdombon büszkén emelkedő új iskolában 1913. augusztus 31-én volt az első tanévnyitó.
A kulturális élet is kezdett fellendülni, nagyrészt
Thury Károly református lelkész munkálkodása nyomán az evangélikus tanítók (Mátis Kálmán, Takács

Az Olvasókör megalakulásáról szóló jegyzőkönyv, 1886 (Veszprém Megyei Levéltár)
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József) közreműködésével. Thury Károly fiait és több
környékbeli fiatalt otthonában oktatta, „valóban egy
kis gimnázium volt a mi házunk” – írta Thury Etele lelkész, egyháztörténész. Olvasókör alakult 1886-ben,
mely nemcsak a művelődésnek, hanem a falu társadalmi és kultúréletének is keretéül szolgált, egészen
a második világháború végéig. Az evangélikus tanítók
aktív és megbecsült tagjai voltak a Zala megyei Evangélikus Tanító Egyletnek. Vadnay Rudolf nyelvész, író
és tudós barátai is meg-megfordultak Zánkán. Jókai
Mór is járt nála több alkalommal, a balatonfüredi villája megépítése után.
A dualista berendezkedésű királyi Magyarországon
a nagyon ütemes gazdasági fejlődés ütőerét a vasút
jelentette, és ekkor a Balaton-felvidéken még nem volt
vasút. Ellentétben a déli parttal, ahol már 1861-től
nagyon jelentős vonatközlekedés volt, amely vonal
később a fővárost Fiumével kötötte össze. A Balaton
északi partjára már régóta tervezett vasútvonal (Sza-

Siﬀer Károly és katona bajtársa (I. világháború)

badbattyán – Tapolca) megépítését Kossuth Lajos fia,
Ferenc vitte keresztül, annál is inkább, mert édesapja
halálát követően a tapolcai választási kerület nemzetgyűlési képviselőjévé választották. Később kereskedelmi miniszterként a vasút építéséhez fűződő nagy
gazdasági érdeket látva, a vasútvonalnak államköltségen való felépítését határozta el, és ezt törvényjavaslatban tárta a képviselőház elé. A Balaton- parti
vasút építéséről szóló törvénycikket 1907. február 14én hirdették ki, e szerint 2 év alatt kellett megépíteni
a vasutat. Ez meg is történt, a vasútvonalat 1909. július 8-án adták át ünnepélyes körülmények között a
forgalomnak. (Egykoron ezt a vasútvonalat Kossuthvasútnak hívták.) Ekkorra már álltak az épületek (állomások, megállóhelyek, őrházak) is. Ezeket igyekeztek
a környezetbe illően megépíteni. Indiaivörös tetők,
halványzöld vakolt felületek, sötétzöld farészek, sárkányvörös lábazat tette harmonikusan színessé az
épületeket. A menetidő Budapest és Tapolca között
gyorsvonaton 5 óra 15 perc, személyvonaton 7 óra
30 perc volt. A zánka–köveskáli állomáson 3 vágány
volt, és abban az időben korszerűnek számító váltóelzáró és jelzőállító berendezés működött. Az állomás
épületét tiszti és segédtiszti lakások, raktárépület, magasrakodó, vízdaruk és salakozó helyek egészítették
ki. 1916-ban már vízvezeték volt kiépítve. A vasút
Zánka életében fellendülést hozott, az idegenforgalom
elindulása e nélkül elképzelhetetlen lett volna.
Az első világháború megtörte a dualizmusban vidéken is megnyilvánuló fejlődést. A hadba vonult fiatalok hiányoztak a családból, megjelent a háborús
szegénység. De a legnagyobb tragédia az egyre növekvő számú hősi halottak volt, 15-en haltak meg
csatákban, fogságban, hadikórházban. Emléküket
tábla őrzi a református templomban, hársfasor és jelképes fejfákon elhelyezett díszes zománclapok a községi temetőben: Antal Géza, Antal Imre, Dani Sándor,
Fi Pál, Horváth József, Kungli Károly, Kutas Gyula, Pajor
János, Papszt Zsigmond,Pupos Lajos, Siffer Dénes, Siffer
Imre, Siffer Károly, Szalay Gyula, Szekeres Károly.
A Tanácsköztársaság idején sem nagy események,
sem atrocitások nem voltak Zánkán. A direktórium
elnöke az iskolában 23 évet leszolgáló, köztiszteletben
álló Pelyvási Mihály tanító volt, akit az események
után zánkai tanítói állásából áthelyezték.
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Zánkai iskolások Pelyvásy tanító úrral (1911/1912)

A hagyományos népélet lassú változásai
Badai Oláh János a Tudományos Gyűjtemény 1834.
évi I. kötetében ily módon tudósított a reformkori
Zánkáról: „…több földesuraságok birtoka… lakosai németekből annyira által változott magyarra, hogy már
anyanyelveken egy szót sem tudnak. Vallásukra nézve reformátusok és evangélikusok, kik egy templomba járnak
istentiszteletre, egymást felváltva. Határja felette köves,
de mégis jó termő. Nyugatra van két szőlőhegye, mellyek
közül Bálinthegy különös jóságú bort terem. Legelője is
felette köves, és tsak erdőből áll. Szénája meglehetősen
bőségben, és igen jó terem…”
Zánka német lakossága egyedülállóan református
többségű volt, amely tény nemcsak külső kapcsolatrendszerét, hanem ennek következtében kultúráját is
alapvetően meghatározta. Asszimilációja rendkívül
rövid idő alatt végbement a kemény ellenreformáció
és a felekezeti endogámia következményeként.

Zánka 1755-ben jutott az árvaeklézsiák sorsára,
amikor is imaházától, lelki vezetőjétől megfosztatott.
Ez az állapot 1786-ig, azaz 31 esztendeig tartott, mikor
a közösség lelkigondozását a csicsói római katolikus
plébánosra bízta az egyházi és világi hatalom, a reformátusból katolikussá lett főispán, Padányi Biró
Márton, az építő-újjáépítő barokk gazdapüspök. E nehéz évtizedek alatt a közösség eggyé vált, s nem szűnt
meg kérelmezni legalább tanító fogadásának engedélyezését, mert: „…amióta mesterjöktől megfosztottak,
annyira eltudatlanodtak…”
A türelmi rendeletet követően már nemcsak a földesurak, hanem a csicsói plébános is támogatta a zánkaiak templom- és parókiaépítési, valamint tanító s
lelkészfogadási kérelmét. A községben nem létezett
ekkor már semmilyen vallásgyakorlat. 62 református
családot tartottak számon, akik az építkezés anyagi
terheit vállalták. A földesurak telekadományain kívül
a köveskáli reformátusok, a kővágóörsi és szentan-
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talfai reformátusok és evangélikusok pénzadománnyal
támogatták a zánkaiakat. Vágyaik 1786-ban váltak
valóra, amikor is az épületek emelésén túl ismét levitát
fogadhattak. A későbbi, 1879-ben végzett újabb tatarozás jelentősen megváltoztatta a templom külső és
belső megjelenését egyaránt. A szentélyt előcsarnokká
alakították át, fölé épült fel az új, két haranggal ellátott
kontyos, zsindelytetős torony. Itt alakították ki az új
bejáratot, miután a szép déli kaput befalazták.
A családok és háztartások szerkezetét megvizsgálva
azt tapasztalhatjuk, hogy mind a 18. mind a 19. században uralkodó a vérségi kiscsalád volt (szülők +
gyermekek együttélése), a gazdálkodás szerkezetének
– uralkodó a szőlőművelés és borgazdálkodás, a szántóföldi földművelés s az állattartás ennek kiegészítője
– megfelelően.
A közösség kapcsolatrendszerét a vérségi házasság
útján szerzett rokoni kapcsolatokon túl a szoros műrokoni (komaság) kapcsolat, valamint az erős felekezeti kapcsolat jellemezte. Utóbbi határozta meg a házassági kapcsolataikat is, amely az azonos felekezetűek
között jött létre elsősorban, de kisebb mértékben protestáns vegyes kapcsolatról is beszélhetünk (református és evangélikus). Ebből következően a falun belüli
házasodás mellett jelentős volt a környék, elsősorban
a Káli-medence magyar református népével ill. az
evangélikusokkal való összeházasodás.
Zánka gazdálkodásának szerkezetét a szőlőművelés-borgazdálkodás határozta meg, bár jelentős legelővel és erdővel is rendelkezett. A Balatonon nádlási

A református templom az 1879-es újjáépítés után

Az Antal család az 1910-es években

és halászati joga is volt. Két vonyót, (halászóhelyet)
birtokolt, a Határszélt és Vérkút elejét. A közösség
életében a halászat nem volt nagy jelentőségű. A szántóföldi földművelés hagyományos eszközanyaga a térség többi falujához hasonlóan itt is a sarló, a kézi
csép és a fagerendelyes eke volt, amelyeket a századforduló után váltott csak fel a takaros kasza, a vaseke
és a cséplőgép. A 18. századtól különösen jelentős
volt az állattartás: elsősorban a szarvasmarha, s ezen
belül az igavonásra alkalmazott ökör, valamint a juhés sertéstartás. Utóbbinak a kiterjedt erdők és a makkoltatás különösen kedvezett. A kertgazdálkodásban
a gyümölcsészet mondható figyelemreméltónak, a
mandula mellett kiemelkedően jelentős volt a szilva,
alma és körte termesztése.
Zánka népi építészete a középmagyar háztípus területéhez tartozik. A 18. században itt is általánossá
vált a kályhás-kemencés füstmentes szoba, többnyire
füstös konyhával s az ereszből kialakult tornácról
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nyíló különbejáratú helyiségekkel. A szobai kályha
ekkor már kívülfüstös volt, ami a 19. századot is jellemezte. A füstöskonyhás lakóház mellett azonban a
szegényebb rétegekben hosszabb ideig megmaradhatott a füstösház.
A kőben gazdag vidéken már a 18. század második
felétől a kőépítkezés terjedt el. A 20. század elejétől elterjedt a lakótér növelésére a tornácok első és hátsó
részének elfalazása szobának ill. kamrának, s így tört
és lopott tornácok kialakítása. E lakóépületek utcai
homlokzatukon oromfalasak (csúcsfal) voltak, gyakran
macskalépcsővel lezárva, s az oromfalat vakolatdísszel
ékítve. A lakáskultúrát a 19. század közepétől a 20.
század első harmadáig a sarkos elrendezés jellemezte,
melyet a középpontos elrendezési mód váltott fel.
A hagyományos paraszti viselet történetében három
jellegzetes korszakot különíthetünk el. 1848 előtt a
férfi és a női viselet fehér vászonviselet volt, szőtt
alsó- és felsőruhával. A férfiak rövid derekú, vállfótos,
bőujjú, gallér nélküli, elöl megkötős vászoninget hordtak köznapra fekete pamutszövet, ünnepen fekete selyem, a nyakon 5-6-szor körültekert nyakravalóval.
Hozzá erősen ráncolt, redezett, fél lábszárig érő, bő,
rojttal vagy mesterkével díszített vászongatyát viseltek,
télen kettőt egymás fölött. Az ing fölé posztóból készült, rövid, hajtóka nélküli fémgombos (pitykés) mellényt vettek fel. Kedvelt volt a bőrrátéttel díszes ködmön vagy kisbunda és a szűr három változata: a hímzett, fehér, galléros öregszűr befenekelt ujjal, a hímzett
ujj nélküli cifraszűr, vagy pásztorszűr, és az egyszerű
fekete, vagy barna hajdinaszűr. Lábukra bocskort,
vagy puhaszárú, kívülvarrott vastagtalpú, sarkatlan
sarut húztak.
A nők, vagyis a lányok munkára fehér vászonkendőt,
ünnepen pártát, míg az asszonyok a kontyot fedő
fehér fejkötőt, ill. a kendőruhát, vagy a pacsát hordták,
utóbbi lepedő nagyságú patyolat volt, szögletesre
hajtva, két oldalt lelógatva viselték. „Benne a fej egészen
babuka formájú- babaruska- volt.” Ingük könyékig érő
bő ujjú, csípőre boruló, gallér nélküli elől megköthető
vászon, amelyhez ünnepen a nyakra és vállra fodros
– csipkés gyolcs smizlit tettek. Az inghez fehér vászonból varrt lerakott, bokáig érő redes péntőt, fehér
vászonkötényt, bocskort, vagy tutyit viseltek. A férfiak
hajukat varkocsban, csinbókosan, 30 év után pedig

A Herczeg család az 1920-as években

fésűvel összefogva csárdásán viselték nagyszélű, magas, pántlikával díszített, vagy pörgeszélű kalappal,
ill. magas, oldalt felhasított bagó- vagy fehér nemezsüveggel. A lányok haját egy copfba fonták, míg az
asszonyok kontyot viseltek. Télen nagykendőt terítettek magukra.
1848 után a férfiak viseletében megjelent a birka
vagy kecskebőr nadrág, csizmával, amit a sötétkék
posztónadrág váltott fel derékig érő posztó dolmánynyal ill. csípőig érő mándlival. A csizma mellett kedvelt
volt a bakancsszerű, oldalt fűzős topánka. Nőknél a
köcölle (szoknya + pruszlik egyben), majd az alsószoknya, szoknya és rékli, vagy a kacabajkó (télire
posztó, nyárra festő), a rókatorkos zsinórgombos
posztó mente és a birkabőr ködmön vált általánossá
csizmával vagy cipővel. A 20. század első harmadában
pedig mindezeket a polgári viseleti elemeket magába
ötvözött ún. parasztpolgári öltözet váltotta fel, a hagyományosból csupán az ujjas változatokat megőrizve.
A községben ugyan céhszervezet nem jött létre,
azonban néhányan kézműves iparral is foglalkoztak
a földművelés mellett. A takácsipar virágzó életéről a
gazdag vászonszőttes emlékek tanúskodnak. A háztartások edényszükségletét a fazekasközpontokból elégítették ki. A pápai szűrszabók munkáit a tapolcai,
gyulakeszi, veszprémi vásárokban vették meg. A sarut
a tapolcai és nagyvázsonyi vargák, a csizmát a csizmadiák készítették. A vásárokon beszerezhető búrtorokon kívül a környék asztalosaitól, Kővágóörsön,
Nagyvázsonyban is míves darabokhoz juthattak.
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Az árucsere központjai, a térség vásárai a különféle
termékek mellett a szellemi javak cseréjét is biztosították, amely a többihez hasonlóan nem hagyta érintetlenül e közösség kultúráját sem.

A nyaralótelep kialakulása
A megszűnő gyógyfürdőzés helyébe a századforduló
táján a szabadvízi strandolás lépett. Zánkát több fürdőhely megelőzte ebben a fejlődésben, bizonyára szerepe volt annak is, hogy a falu viszonylag távol esett
a Balatontól, a község és a tó között nem volt egyetlen
épület sem. A vérkúti korcsmaház kiesett ebből az útból. Zánkát, mint balatoni nyaralóhelyet a 19. században egyetlen leírás sem említi.
1902-ben Sági János már így ír Zánkáról: „Fürdőzés
tekintetében a zánkai Balatonnak alig van párja. A víz
Zánka és Szemes között igen szélles, s így majd minden
nap van hullámverés. Eddig Zánkát kevés balatoni fürdőző
kereste fel, bár az utóbbi években mindig többen és többen
jönnek. A tó széle a községtől 10-15 percznyire fekszik. A
levezető út igen jó és pormentes. A fürdésre szolgáló hely
igen alkalmas. Alig kell 50-60 méternyit menni, már is jó

mély vizet találunk. A part közelében a víz sekély, úgy,
hogy kisebb gyermekek is bátran fürödhetnek. A fenék
mindenütt tiszta és homokos. …Zánkán a lakásviszonyok
elég kedvezők. Nagy úri házban s ezenkívül jobb módú
gazdaházaknál több szobát adnak ki. Kirándulásokhoz
kocsi a községben mindig akad. ’’ Zánkának természeti
szépségeit, műemlék templomát, kirándulóhelyeit és jó
borát dicséri Sági. „A tervezett Balatonparti vasútnak…
egyik nagyobb állomása Zánkán lesz és pedig a mérések
szerint közvetlen a tó partján.”
E sorok megjelenésekor már állt Zánka nyaralótelepének első háza, ezzel indult meg az igazi szabadvízi
fürdőélet Zánkán. Ezt a házat (Rákóczi u. 108.), – természetesen manzárd nélkül, de mellette kis házzal,
gazdasági épületekkel, jégveremmel, nagy udvarral és
kerttel – Nagy Lajos orosházi polgári iskolai igazgató
(a családi hagyomány szerint) 1900-ban kezdte építtetni. Eközben a falu jobb módú családjai is igyekeztek
a fürdőéletet megindítani. Ez a filoxéra vész miatt elszegényedett falunak egy kis reményt nyújtott a fellendülésre. 1902-ben már voltak kiadó szobák a faluban. 1909-ben a vasút megindulásakor megélénkült
a fejlődés. 1911-ben ifj. Siffer Gábor felépítette vendéglőjét, amelyet ma Rétes csárda néven ismerünk. A

A zánkai strand a 30-as években
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Zánka-Köveskál vasútállomása egykor
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Siﬀer Gábor vendéglője, a mai Rétes Csárda (1910-es évek)

10-es években a strand is kiépült az ököritató helyén,
a mai strand Rákóczi utca felőli részén. Békés egyetértésben fürödtek lovak, marhák, kacsák, kutyák és
az emberek, nyaralók és helybeliek egyaránt.
Kezdetben a víz fölé épített, később, mikor télen ezeket a jég tönkretette, a parton telepített, fából vagy
nádból készített kabinokban lehetett öltözködni, nekikészülődni a fürdésnek. 1910-ben a Balatoni Szö-

vetség előterjesztésére postaügynökséget kapott
Zánka. 1910-től folyamatosan hirdetett eladó telkeket
és házakat 17 községben, – ezek között Zánkán is – a
Balatoni Szövetség „Balaton ” c. folyóiratában. 1924ben már a parton épült fakabinok előtt készült csoportkép a zánkai fürdőzőkről. A balatoni jégviszonyok
között nem lehetett fenntartani a vízben álló fürdőházikókat. A strand helyileg ugyanott maradt. A desz-

Napozók a kabinsor előtt a 30-as években

Fakutyázók a Balaton jegén (1930-as évek)
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Fürdőélet a 30-as években

kakabinok mögött egy sor nádfalú kabin is volt. A
kulcsokat a családoknak Sifferék adták ki.
Az 1925-ben megjelent Balatoni Kalauz a fürdő és üdülőhelyekről szóló fejezetében néhány sort szentel a fejlődő Zánkának: „Zánka község és fürdőhely, fejlődő fürdőteleppel, vasúti állomással, vidéke kies. Egy
penzió 3 szobával és egy vendégszobával. Magánházakban
szobák szintén bérelhetők. Megkeresésre választ ad a
»Zánkai Fürdőegyesület« (Székhelye Zánka). Orvos, gyógyszertár, posta, távirda, telefon helyben.” Kommentárként
annyit e néhány sorhoz: orvos és gyógyszertár ekkor
csak Köveskálon volt, Zánkán csak 1940-től. A 20-as
években a falun kívül nem sok ház állt. Elsőként az
évtized elején építette fel Marosszéky-Ziegler Emil tábornok zánkai otthonukat (Glóbusz u. 4.) az Újhegyen.
A 30-as évek elején indult meg a nyaralótelep erőteljes fejlődése. A telekárak alacsonyak voltak. Ekkor
már nem csak túlnyomórészt rokonsági, ismeretségi
alapon telepedtek le itt az emberek. Hirdetés útján is
vásároltak telket és építkeztek. Nemcsak nyaralók

épültek, lakóházak is. Sokan itt telepedtek le nyugdíjas
korukra.
Az Újhegy kissé elkülönült a község mindkét részétől, itt Himfyék nyaralóján kívül Burjánék, Poórék,
Marosszékyék lakóháza és északabbra néhány pince
és présház volt. A mai utak csak részben voltak meg
ösvények és dűlőutak formájában, karbantartott széles
út csak a mai Rákóczi utca és a Vérkúti út vasútig
tartó része volt. A terület kerteken kívüli részén mezők
és művelt földek (szőlők, szántók) voltak. A megnövekedett nyaralótelepnek szűk lett a strand.
Bár a strandolók mind jól ismerték egymást, baráti
vagy rokoni viszonyban voltak, a hivatalos fürdőegyesület alakítása csak 1933-ban történt MarosszékyZiegler Emil ny. tábornok elnökletével, 64 taggal. Alapszabályát 1934-ben engedélyezte a belügyminiszter.
Ez a szervezet építtette meg és üzemeltette a második
strandot a régi strandtól nyugatra, immár a kornak
megfelelő infrastruktúrával, csónakkikötővel, egészen
addig, míg az egyesületeket megszüntetvén a tanácsi,
majd az önkormányzati szervezet át nem vette. Az
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eredeti strand megmaradt ingyenes strandnak. Itt továbbra is együtt fürödtek az emberek és háziállatok.
Az egyesület megépítette az új (második) zánkai
strandot, mely tulajdonképpen Szepezd közigazgatási
területén feküdt, de ez nem okozott bonyodalmakat.
Zánka nyaralótelepének nagy része (a Rákóczi úttól
nyugatra eső terület) ekkor szepezdi határ volt, de
minden Zánkához kötötte. Az új strand bejárata a
mai strandpénztártól néhány méterre volt nyugat felé,
szabad, nádnélküli víztükör csak a közepén, 20-25
méter széles részen volt. Évről-évre fejlesztették az
eleinte a régitől alig különböző új strandot. A partot
2-3 méter szélesen lebetonozták, (később mellvédet is
építettek terméskőből). A partról egy kényelmes kőlépcső (3 alacsony széles fokkal) vezetett a bokáig érő
vízbe, itt fürödtek az apróságok.
A strandot a fürdőegyesület üzemeltette. A strand
mellé csónakkikötőt is létesítettek. A két strand közti
nádas közepén négyzet alakú tisztást vágtak. Körbefutó keskeny fa móló mellé, cölöpökhöz kötötték a
csónakokat, vitorlásokat, a jól védett helyen a szél
nem verte egymáshoz vagy a mólóhoz őket. Volt né-

hány dióhéj-csónak és két vitorlás Zánkán. Utóbbiak
közül az egyik a Marosszéky-Ziegler családé, a másik
a Nagy és Okályi családé volt. A nyaralótelepiek az
ún. szolid középosztályba tartoztak: aktív vagy nyugdíjas MÁV tisztviselők, pedagógusok, köztisztviselők,
katonatisztek, mérnökök, egyéb értelmiségiek, iparosok voltak. Nem volt ún. nagyvilági élet, vagy divatozás Zánkán akkor sem, mikor a nyaralók száma nőni
kezdett. Akkoriban a nyári ruhákat, a fürdőruhákat
addig hordták, amíg javíthatatlanul tönkre nem mentek. A gyerekek játszónadrágban, klottnadrágban, fürdőruhában, mezítláb voltak a nap nagy részében. Rendes ruhát és szandált elsősorban a templomba, azon
kívül néhány névnapra, látogatásra vagy rossz időben
húztak – kevés lelkesedéssel.

Zánka a Horthy-rendszerben
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását és a trianoni békediktátumot követően a magyar borok biztos
piacukat vesztik el a 20-as évek elején, hamarosan

Zánkai képeslap a 30-as évekből
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Borszállítás egy zánkai pincétől a 30-as években

bekövetkezett a gazdasági válság, s ebben a nehéz
helyzetben is fennmaradt a szőlészet és a borászat.
Elsősorban azáltal, hogy az újfajta szőlészet és borászat és a szőlő kártevői elleni védekezés tudományát
minden szőlősgazda, még a legszegényebbek is elsajátították, szigorú bortörvényeket és hegyközségi törvényeket hoztak.
A bethleni konszolidáció éreztette hatását a faluban
is, a gazdák iskolázottsága nőtt, pl. Ezüstkalászos gazdatanfolyamok révén. A polgárosodás jelei a kulturális
életben is megmutatkoztak az egyházakhoz és az iskolához kapcsolódóan színjátszó kör és ifjúsági egyesületek működtek, és az Olvasókörnek is számos tagja
volt. Az 1929-33-as gazdasági világválság okozta szegénységből csak az 1930-as évek második felére kezdtek kikecmeregni a zánkaiak. Több telek, szőlő került
kényszerű eladásra, de ezekre nyaralók jöttek, ez viszont fellendítette a községet. Akinek módja volt rá,
jól tanuló gyerekeit igyekezett legalább polgáriba
íratni, így művelt gazdálkodó réteg is kialakult, pl. a
Pálffy, az Antal és a Varga családok.

A falu infrastruktúrája az akkori viszonyokhoz és a
község méretéhez képest jónak volt mondható. Volt
iskolája, megépült a református népház, az ófaluban
és a nyaralótelepen együtt volt 3 bolt, 3 kocsma (kuglizóval), 2 hentes, 1 tejcsarnok, posta telefonközponttal. Varrónő, cipész, kovács, borbély, kőműves, asztalos,
lakatos, bognár, deszkakereskedő dolgozott, némelyik
mesterséget többen is űztek. Orvosi lakás és rendelő
épült (1940), helyben lakó orvos ekkortól élt a köz-
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ségben. A Balaton partján ingyen strand, a fürdőegyesület fenntartásában fizetős strand, teniszpálya és
csónakkikötő volt. A főbb utak makadámutak voltak,
a többi burkolatlan. A falu fejlődésében nagy szerepet
játszott, hogy a műút (mai 71-es) megépült, valamint
a villanyhálózatot is kiépítették az 1930-as évek második felében. Zánka keresőképes lakosságának foglalkozási átrétegződése felgyorsult, a mezőgazdaság
mellett egyre többen éltek üdültetésből és a hozzákapcsolódó szolgáltatásokból. Az 1930-as években katolikus kápolnát szenteltek Marosszékyék lakásában.
Az 1936-ban felépült Református Népház a fiatalság
kulturált szórakozásának színtere lett, sok műkedvelő
színielőadást tartottak benne. A színdarabok betanítását, a programok vezetését a református lelkészek
és az egyházközség aktív tagjai végezték. A Horthy
rendszerben Káldy Lajos református tanító meghatározó személyiség volt, nemcsak a reformátusok, hanem az egész falu életében is. Elkezdték építeni az
evangélikus gyülekezeti házat is 1942-ben. A Hegyestűn bazaltbánya nyílt, de ezt az 1940-es évek elején
bezárták, a felszerelést Erdélybe vitték.

Regruták a II. világháború idején: középen ül Varga Zoltán, jobb oldalon áll Vass Gyula
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Zánka látképe egykoron

A második világháború kitörése után a munkabíró
férfiak nagy része a fronton harcolt, az asszonyok,
öregek, gyerekek végezték a munkák zömét. 1944. október 15-én ugyan egy fél napig reménykedtek a háború végében, de ez a remény estére elszállt. Bár a
nyilas uralom nem volt olyan véres, mint Budapesten,
de a helyi zsidó családok elhurcolása megdöbbentette
és felháborította a zánkaiakat. Volksbundista nem volt
Zánkán. Ahogy közeledett a front, a menekültek áradata hömpölygött a műúton nyugat felé. Civil földönfutók keveredtek katonai menetoszlopokkal, járművekkel, helyi közlekedőkkel. Volt, aki megállt Zánkán
és itt várta be a háború végét, vagy végképp itt telepedett le, hisz sokaknak nem volt hova visszamenni. A
németek a faluban maradókat közmunkára rendelték
ki (futóárokásás, hótakarítás, őrség). A leventéket a
frontra vitték, ahol a képzetlen, rosszul felfegyverzett
gyerekek közül hárman elestek. Mire 1945 tavaszán a
hadműveletek idáig értek, már szinte minden rend,
hatalom felbomlott. 1944 tavaszán egy sérült repülőgépből hullottak bombák Zánkára, egyébként hosszú
ideig csak a naponta oda-vissza repülő, a kék ég alatt
ezüstösen csillogó bombázó kötelékek félelmetes dübörgését hallgathatták a falu lakói. 1945 telén néhányszor a Balaton túlsó partjáról jövő orosz gépek
dobtak le esetenként 4–4 bombát. A front közeledtekor
kb. két hétig voltak repülőgépes támadások (bombázás,
géppuskázás), majd tankcsata zajlott a szomszédos
Sági-erdőben, közben a falut is lőtték. A lakosság egy
része a szőlőhegyek pincéiben keresett menedéket.
Március 27-én jöttek be a szovjet csapatok.
El kellett telnie jó pár hétnek, mire egy kicsit is biztonságosabbá vált itt az élet. A II. világháború hősei-

nek és áldozatainak névsora hosszabb, mint az előző
világégésé: 29 név van az emlékművön. A harcban
elesetteknek, a hadikórházban, hadifogságban elhunytaknak, az elhurcolt és megölt zsidó áldozatoknak, a harci cselekmények következtében meghalt civileknek és a bevonuló hadak civil áldozatainak emlékét kegyelettel őrizzük, emlékművüket 1991-ben
emelte a község. A Faluházzal szembeni parkoló platánsora és néhány hárs védelmében felállított hatalmas vörös homokkő sziklán szereplő nevek: Borbás
Ernő, Bíró Elek, Blazsek József, Blazsek Gizella, Csemez
István, Forgács László, Gudmann Pál, Gudmann Gizella,
Grósz Endre, Grósz József, Grósz Vilmosné, Horváth Lajos,
Kamondi István, Krausz Imréné, Krausz Mária, Mátyás
István, Molnár Ferenc, Molnár Mihályné, Móró János,
Neu Sománé, Pallanek Ferenc, Pálffy Ernő, Simon László,
Siffer Lajos, Siffer Lajos, Szekeres István, Takács Gyula,
Takács Károly, Vass Gyula.
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A második világháborútól a forradalomig
A biztonság hiánya ellenére a megtizedelt állatállomány folyamatos ellátása mellett a földeken is el kellett
kezdeni a tavaszi munkákat. A vidéki szegény családoknak reményt adó földosztás a zánkaiakat kevéssé
érintette. Zánkán osztható méretű földbirtok csak az
Esterházy tulajdonú hercegerdő volt. Erdőt viszont
nem vontak be a földosztásba, hanem államosították.
Így Balatonakali területén a kegyes tanítórend tulajdonában lévő Ság-pusztán kapott az ott élő 12 család
mellett néhány földigénylő zánkai család is pár hold
földet. A jó időjárás és az élelmiszerek magas ára (kezdetben pengőben, majd az infláció fokozódásával csereértékben) lehetővé tette, hogy a tönkrement gazda-

A Fő utca a 40-es években

A Köveskál felé vezető Fő utca részlete

ságokat kezdjék rendbe hozni. Egy-két év után az egész
parasztságot sújtó beszolgáltatási rendszer, a kulákellenes intézkedések, a rossz eszköz-, gép- és növényvédőszer ellátás következtében az egész falu elszegényedett. Szovjet minta alapján kuláknak, azaz gazdag parasztnak, kizsákmányolónak minősültek azok a módosabb gazdák, akiket földtulajdonuk alapján az 1949es népszámláláskor így tartottak nyilván. Az ez irányú
kommunista törvénykezés szerint kulákká nyilvánították a 25 kat. holdnál nagyobb területen gazdálkodókat, vagy akiknek ötszörös szorzóval számított szőlője, kertje, gyümölcsöse elérte ezt a területnagyságot.
Zánkán 15 családot nyilvánítottak kulákká, közülük
10 fő került hosszabb-rövidebb ideig börtönbe. Ekkor
születtek az „önkéntes” földfelajánlások.
A kulturális élet néhány évig a régi keretek közt
folyt (Olvasókör, Református Népház, az újonnan felépült Evangélikus Gyülekezeti Ház, gazdatanfolyamok,
stb.) Az egypárti kommunista diktatúra létrejötte
(1948) nagyon hátrányosan érintette a község polgáriasult paraszti rétegét. Ez év őszén államosították az
egyházi iskolákat, a rákövetkező évtől megszűntették
a kötelező hittanoktatást és felszámolták a vallási
egyesületeket is. 1952-ben az egyházaknak csak az istentiszteleti célra szolgáló épületek használati jogát
hagyták meg. Az Evangélikus Gyülekezeti Házból imaház lett, a Református Népházban községi kultúrház
létesült.
Az egész országra és Zánkára is nagy hatást gyakorolt a közigazgatás teljes körű átszervezése, a tanácsrendszer bevezetése 1950-ben. Ez együtt járt Zánka
Veszprém megyéhez csatolásával is, hiszen mindezidáig településünk a történelmi Zala megye része volt,
hol a Tapolcai, hol a Balatonfüredi járás részeként, de
mindvégig a Szentantalfai körjegyzőséghez tartozva.
Ez a közigazgatási örökség 1950-től megszűnt, ezután
Zánka székhellyel, Tagyonnal alkotott közös községi
tanácsot.
1951-ben alakult meg a zánkai II. Kongresszus Termelőszövetkezet. Kezdetben kevés, később a kulákföldek felajánlása után túl sok földdel, ehhez képest
kevés felszereléssel és termelési tapasztalattal rendelkeztek. Az egyetértés sem volt erős oldaluk, így nehezen jutottak előre. 1954-ben a gazdasági-politikai nyomás enyhült.
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A bazaltbányát 1948–49-ben újra megnyitották,
1953-ban leállt, de hamarosan ismét elindították, míg
a tájvédelmi okokból a 60-as évek elején fel nem hagytak végképp a bányászattal.
A háború után az üdülőhelyi fejlődés leállt egy időre.
A nyaralókban részben a kibombázott, otthonukat
vesztett tulajdonosok, részben a menekülés közben
itt megállt családok laktak, majd az 1950-es évek
elején történt államosítások idején több helybeli család
költözött be, néhol államosítás nélkül beköltöztették
a régi ingatlanukból kiköltöztetett lakókat. A fürdőegyesület azonban működött: a strand vizéből kiemelték a télen a jégre állított, majd vízbe süllyedt szögesdrót akadályokat, a lehetőség szerint helyreállították,
kis mértékben fejlesztették, és nyaranta működtették
a strandot 1955-ig, ekkor tanácsi kezelésbe került. Az
1950-es évek elején néhány kisebb magánparcellázás
kezdődött, a családok zömében kisebb-nagyobb sufniban lakva, maguk építgették a nyaralójukat. A régi
nagyobb nyaralókban megkezdődött a vállalati üdülők
működése.

Zánka az 1956-os forradalom napjaiban meglehetősen csendes volt. Az ötvenes években a környéken
itt volt aránylag a legtöbb kulák, a legtöbb letartóztatás, félt és kivárt hát a falu. Reménykedve hallgatták
a rádiót, próbálták a híradásokból megfejteni, hogy
mi is történik Budapesten. A máshol tanuló fiatalság
nemigen járt haza ezekben a napokban, a városokban
vett részt az eseményekben. A budapestieknek élelmiszert gyűjtött a lakosság. A termelőszövetkezet decemberben feloszlott.

Zánka a Kádár-rendszerben
Zánka lakossága 600 fő fölé növekedett. Munkaalkalom viszonylag bőven volt: itt volt a már említetteken
kívül a Zánka és Vidéke Földművesszövetkezet központi irodája, a Talajjavító Vállalat murvabányája,
melyben később a Badacsonyvidéki Pincegazdaság pincészetét építették fel, az üdülők, az erdészet, sokan
bejártak a füredi hajógyárba, a fűzfői vegyiüzembe, a

Gépkocsi forgalom a Rákóczi utcán (1960-as évek)
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Épül a Művelődési Ház

Építőtáborosok az Úttörővárosban (1971)
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Tábornyitó utáni körtánc (70-es évek közepe)

Magyar Állami Pincegazdaság Zánkai Pincészete
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A Pávakör nőtagjai 1973-ban

vasúti személy- és teherszállítás, fejlesztés is sokakat
foglalkoztatott, később az Úttörőváros építése, majd
megnyitása is munkahelyeket teremtett. A község vezetése stabilizálódott. Csanádi Imre személyében nagy
munkabírású és Zánka iránt őszintén elkötelezett vezető került a tanácselnöki székbe 1958-ban, őt 25 év
szolgálat után a rendszerváltásig Varga Gyula követte
ebben a funkcióban. A tanácstitkári poszton a legmeghatározóbb személyiségek dr. Szabó Lajosné
(1958-1981) és Sólyom Béláné (1986-tól) voltak,
utóbbi a rendszerváltástól 2010-ig körjegyzőként irányította a hivatalt.
1958-ban Zánkát üdülőhellyé nyilvánították. A
strand két ütemben épült ki a mai nagyságra: az 1960as évek elején 250 méteres, a 70-es évek elején még
205 méteres a kiépült partfal hossza. Azóta is folyamatosan épül-szépül, fejlődik a strand. A szaporodó
építkezések és a jól jövedelmező fizetővendéglátás egymásra ösztönzőleg hatottak.
Az új termelőszövetkezet nem minden kényszerítő
ráhatás nélküli szervezése 1959 őszén kezdődött.
A neve Egyetértés, elnöke Kerkápoly Elemér lett.

A Pávakör néptáncosokkal
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A katolikus templom alapkőletétele
dr. Szendi József veszprémi püspökkel (1984)

1965-ben felsőbb utasításra a zánkai Egyetértés és a
balatonszepezdi Vörös Csillag Tsz. egyesült Egyetértés
néven. Újabb összevonások következtek: Monoszló,
Balatoncsicsó, Szentantalfa, Szentjakabfa csatlakoztak,
Zánka székhellyel, de balatoncsicsói központi irodával,
neve: Magyar Tenger Mg Tsz, elnök: id. Sólyom Béla,
majd Albert József.
A nagy összevonások a tanácsokra is kiterjedtek.
1964-től 1966-ig Zánkán önálló községi tanács működött. 1967-ben Monoszló, 1973-ban Balatonszepezd,
1977-ben Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa,
Szentjakabfa, Tagyon csatlakozott (korántsem örömmel) az így 8 falvasra nőtt, Zánka székhelyű közös tanácshoz, mely 1990-ig így működött.
Ebben az időszakban nagyot fejlődött a falu. Dr.
Szabó Dezső körzeti orvos 1965-ös munkába állása
után fogorvosi rendelőt alakítottak ki. 1972-ben átadták az ivóvízhálózatot, amely a további fejlődésnek is
lökést adott. A község úthálózatát bővítették, szilárd

burkolattal látták el, járda épült a Rákóczi utcában és
a Fő utcán. Tűzoltószertár, ravatalozó, parkolók épültek, kiegészült a villamos hálózat, új közvilágítást kapott a falu. A növekvő idegenforgalomra is tekintettel
a 70-es évtized végére elkészült az ÁFÉSZ új, korszerű
ABC áruháza. Az Úttörővárossal kötött szerződésnek
is köszönhetően 1980-ban felépült az óvoda első, 50
férőhelyes egysége a konyhával és a kiszolgáló helyiségekkel, a második ütemet 1984-ben adták át. A szerződés értelmében az Úttörőváros bölcsődét létesített,
ahol a zánkai gyerekeket is fogadták. Modern gyógyszertár épült szolgálati lakással 1989-ben, amelyet a
község 1996-ban megvásárolt. Hosszas előkészítés után
1978 őszén elkezdődött az Ifjúsági lakótelep építése a
községtől keletre fekvő állami tartalékföldön. Kezdetben négylakásos társasházakat engedélyezett az építési
hatóság, majd később már családi házak is épülhettek.
A több hullámban zajló építkezés még 2014-ben is
folytatódik. 1962-ben felépült az új, körzeti feladatokhoz is elég nagy Művelődési Ház, ezzel és Kocsis Ervin
szervező munkájával a falu kultúréletének nagy fellendülése kezdődött. Faluszínház, klubok, szakcsoportok, Pávakör, újraindult mozi, stb. színesítette a hagyományosan élénk zánkai kultúréletet. 1969-ben megnyílt a Zánkai Körzeti Könyvtár. 1982-ben rendezték
hagyományőrző szándékkal az első Halásznapot.
Az egyházak helyzete államilag kontrolált és anyagilag igen szűkös volt. A diktatúra „puhulása” idején
azért némi támogatás is jutott, a hívek adakoztak,
pénzzel, munkával, anyaggal, így megkezdődtek az
építések, renoválások. A katolikus egyház háború előtt
kezdte előkészíteni a templomépítést, de a háború és
az infláció mindent tönkretett. Végezetül csak 1984ben vált lehetővé az alapkő letétele és 1986. augusztus
10-én szentelte fel dr. Szendi József veszprémi püspök
a Jó Pásztor kápolnát, mely hamarosan templom státust kapott, majd tornyot is építettek hozzá.
1969-ben letették a falutól mintegy 3 km-re fekvő
zánkai Balatoni Úttörőváros alapkövét. Ez nemcsak
országos hírnevet, hanem munkahelyeket is jelentett,
sőt a község bevételeihez, a lakosságszám gyarapodásához (letelepülő fiatalok az Ifjúsági lakótelepen), az
intézményeink pl. óvoda, iskola fejlődéséhez is hozzájárult. 1971-ben már táboroztak itt gyerekek, 1972ben már 19 külföldi gyermekszervezet tagjai is üdültek
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a magyarokkal együtt. A teljesen felépített Úttörőváros
ünnepélyes átadására 1975. május 25-én, gyermeknapon került sor. Az alapító oklevelet és a „város” kulcsát Kádár János, az MSZMP KB főtitkára adta át az
úttörők képviselőinek. Nádházi Lajos úttörőváros-vezető irányításával megkezdődött az úttörők tanítása,
továbbképzése is, majd különböző konferenciáknak,
sportrendezvényeknek, találkozóknak, kultúrintézményeknek, segítő táboroknak, stb. adott helyet az Úttörőváros. Zánka neve országosan és nemzetközileg is
híressé vált. Ideológiai, politikai és diplomáciai célokat
is szolgált, nemzetközi gyermektábornak adott helyet
évente, elismert külföldi politikusok sora (pl. Kurt
Waldheim az ENSZ főtitkára) is megfordult az itt táborozó gyerekek körében.
A nem közvetlenül a Balaton partján fekvő, „funkció
nélküli” falvakban építési engedélyt nem kapó fiatalok
közül sokan Zánkára, az előnyös fekvésű (Balaton,
vasút, 71-es út) faluba költöztek. Így több sváb család
lett zánkai. Így találkozott a zánkaiakban élő történelmi múlt tudata a hagyományaikat ma is megélő
német kisebbséggel. A német nyelv ismeretét és gyakorlását az itt üdülő német turistákkal való érintkezés,
barátkozás, majd közülük néhánynak állandó letelepedése segítette elő.

Zánka üdülőfaluvá válása (1958) után a 60-as, 70es évektől egyre inkább erősödött a Balaton partján
oly jellemző tömegturizmus, a 80-as évekre a lakosságnak csupán egyharmad része élt a mezőgazdaságból. A Balaton-parti szobakiadás, „Zimmer frei” Zánkán
is hozzájárult a családok boldogulásához, anyagi gyarapodásához. A település egyre népszerűbbé vált, ennek is köszönhetően a községi strand és úttörővárosi
kikötő között a Balaton partján vállalati üdülők és
hétvégi házak sokasága épült, ezzel szinte csak a
strand területére korlátozódott a tóparton tartózkodás
lehetősége. A családi, vízparti nyaralókat főként budapestiek építtették.

A rendszerváltástól napjainkig
A 8 falut magában foglaló közös tanács együttműködése megszűnt, az 1990-es önkormányzati választások
során képviselőket és polgármestert választott a falu.
Polgármesternek dr. Szabó Dezsőt, a testület tagjainak
Antal Jánost, Antal Gézát, Kocsis Ervinnét, Kolontári
Gézát, Pálffy Jenőt, Vass Gyulánét és Weisz Imrét választották meg. A zánkai jegyzőséghez, mint körjegyzőséghez csak Monoszló tartozott a továbbiakban.

Épül a zánkai iskola
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Az iskola avatóünnepsége (1994)

Induló testvér települési kapcsolat Willanzheimmel (2001)

A Zánkai Magyar Tenger Termelőszövetkezet a 80as évek elejére sikeres nagyüzemmé fejlődött. Tagságuk megközelítette az 530 főt, ebből 260 aktív dolgozó
tag volt. 3454 hektáron gazdálkodtak, ebből a szőlőterület 514 ha volt. A növénytermesztésen kívül szarvasmarhatelepet üzemeltettek, 4500 birkát legeltettek,
külön gépesítési és növényvédelmi, agrokémiai ágazatot tartottak fenn. A szövetkezet gazdálkodását,
eredményességét meghatározta a szőlőtermesztés, borászat, bor nagykereskedelem és a vendéglátás. A termelőszövetkezet fénykorában tartósan 40.000 hl feletti
borforgalmat bonyolított le, a Dunántúl nagyobb városaiban és Budapesten is működtek borozói. Albert
József tsz-elnök fiatal, diplomás vezetőkkel vette körül
magát. Az 1986-os gazdálkodás nyeresége meghaladta
a 31 millió forintot.
A politikai rendszerváltás gazdasági következményei
fenntarthatatlanná tették a bevált komplex nagyüzemi
gazdálkodást, és a struktúra felbomlásához, illetve teljes
átalakulásához vezettek. Az átalakulás jogi alapjait 1991
és 1993 között a magyar országgyűlés négy törvénye
alapozta meg, ezek a részleges kárpótlást, a szövetkezetek jogi helyzetét, a vagyonnevesítést és a földrendező
és földkiadó bizottságok feladatait szabályozták.
A kárpótlás és a részarány alapján járó tulajdon kiadása után a termelőszövetkezet tulajdonában föld
nem maradt, a szükséges területeket a tagoktól bérlik.
Az elszabaduló infláció a korábbi 2-3%-os banki kamatot 35%-ra is feltornázta, ezáltal a 130 milliós hitel
után 5 év alatt 300 millió Ft-ot meghaladó kamatot
fizettek. Az átalakulás során 15-en léptek ki, magukkal

Zászlóavatás (2005)

A zánkaiak megélhetését helyben nagyrészt a termelőszövetkezet és a hozzá kapcsolódó szőlő- és bortermelés, illetve a Balatoni Úttörőváros biztosította.
Mindkét munkáltatónál jelentős átalakulás történt.
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Tornateremavatás dr. Schmitt Pállal, az Országgyűlés Elnökével (2010)

A tornateremavató ünnepség közönsége (2010)
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vitték üzletrészüket. Mindezek következtében fokozatosan felszámolták az állattenyésztést, a traktorok,
munkagépek jelentős részét eladták, értékesítettek
minden nélkülözhető vagyontárgyat, a szentantalfai
műszaki telepükön több felszabaduló ingatlant bérbe
adtak.
Dr. Cseh Ferenc elnök vezetésével új jogi formát választottak, a termelőszövetkezet pinceszövetkezetté
alakult 1993-ban. A szántóföldi növénytermesztés a
szövetkezet tulajdonában lévő Kft-ben történik, a gépi
munkákat agrárvállalkozók végzik. A jelenlegi 130
tag mintegy negyede nyugdíjas, alkalmazottaik száma
20 fő, ebből 12-14 dolgozó kötődik a borászathoz.
2013-ban 86 beszállítótól vettek át termést, éves kibocsátásuk 8-9000 hl körüli.
A gazdasági átalakulás a zánkai erdőket sem hagyta
érintetlenül. A jogosultak állami tulajdonú erdőhöz
kárpótlással (Herceg-erdő), a termelőszövetkezet állományában találhatókhoz (Hegytó, Parkerdő) részarány kiadásával jutottak hozzá. A régi-új tulajdonosok többsége három erdőbirtokossági társaságot hozott létre, néhányan egyénileg gazdálkodnak tovább.
A zánkai Balatoni Úttörőváros 1989-ig minisztériumi és úttörőszövetségi felügyelettel önállóan működött. Az 1980/90-es évek társadalom- és gazdaságpolitikai rendszerváltásának idején az állami tulajdonú,
politikai megbélyegzettséget magánviselő „nemzeti
gyermekintézmény” válságos időket élt. Neve 1989.
szeptember 29-től Balatoni Gyermekközpontra változott, 1991. január 1-jétől megalakult a zánkai Gyermeküdülő-Centrum. Ugyanezen időponttól kezdődően
munkanélkülivé vált 164, zömében zánkai dolgozó,

akik az országban ekkor először találkoztak a munkanélküli lét keserveivel. Az állami tulajdonban maradt létesítmény végül 1996. szeptember 1-jétől Zánkai
Gyermek- és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési
Kht.-ként, majd Kft.-ként gyermek- és ifjúsági turisztikai, oktatási feladatokat látott el. Az intézmény és
az ingatlan együttes 2012. április 1-jével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) vagyonkezelésébe került, s működtetője a Zánka-Új Nemzedék
Központ Nonprofit Közhasznú Kft. lett. A parlament
2013. decemberi döntése alapján 2014. január 1-től
az Erzsébet Vagyonkezelő Kft. vette át az ingatlan vagyonkezelését, és azt jelenleg Erzsébet Üdülőközpont
és Tábor néven működteti. Az egykori ifjúsági létesítményben 1991-től középiskolai oktatás, felnőttképzés
indult. A fővárosi Hotel Római Idegenforgalmi Szakközépiskola kihelyezett tagozatát átvéve 1996 szep-

Orvosi rendelő bővítése és teljes felújítása (2010)

Állatorvosi Rendelő nyílt Zánkán (2012)

Dr. Bóka István országgyűlési képviselő a Zánkai Borhéten
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temberétől működik az Egry József Szakközépiskola
és Gimnázium. Napjainkban a Zánka-Új Nemzedék
Központ Nonprofit Kft. által fenntartott zánkai Egry
József Középiskola, Szakiskola és Kollégium országos
beiskolázású szakközépiskolai és szakiskolai képzést
nyújtó intézmény.
A rendszerváltás idejére esik a református műemlék
templom felújítása. A régészeti kutatásokat a Műemléki
Felügyelőség, majd a Műemléki Hivatal végezte, az Európai Közösség 8 millió forintos hozzájárulásával. A
templomot a 12-13. századi állapotoknak megfelelően
igyekeztek helyreállítani, de a gyülekezet és a község
határozottan ragaszkodott az 1879-ben épült barokk
torony megtartásához, mely a faluképet több, mint
száz éve döntően meghatározta. Az evangélikus gyülekezet fokozatosan építgette imaházát. Mivel az épület
nem műemlék, és a gyülekezet kicsiny, komolyabb támogatás nem volt. A rendszerváltáskor az addiginál is
nagyobb lendületet vett az ökumenikus egyházi élet.
Emlékezetes esemény volt 1989. március 15-e, mikor
is az új katolikus templomban ökumenikus misét-istentiszteletet tartottak, majd mintegy 50-en magyar
zászló alatt kivonultak a temetőbe, megkoszorúzni Bozzay Pál sírját. Nemcsak az ökumenikus imahéten vettek

részt nagy számban a hívek, de az egyes gyülekezetek
lelkipásztorai több civil kezdeményezés mellé álltak,
így a nemzeti ünnepek megünneplése, közösségi létesítmények felavatása, megáldása, megszentelése. Ez
utóbbiakra példa Zánka címeravató ünnepsége 1996ban, az 1997. november 1-jén közadakozásból készült
temetői lélekharang felszentelése, a falu határában
2000 májusára felújított Orbán-kereszt, a Thury-emléktábla, a Millenniumi emlékmű. Nem helybeliek által
szervezett rendezvény volt, de kihagyhatatlan: a második református világtalálkozót és az első magyar református ifjúsági találkozót 1991-ben Zánkán a volt
Úttörőváros stadionjában tartották.
A község új vezetősége elődeinél szorosabb kapcsolatra törekedett választóival, ezért kereste a folyamatos
tájékoztatás lehetőségét. Zánkai Hírmondó címmel közlönyt jelentetett meg, amely később egyesült a Közéleti
Klub Zánkai Forrás című kiadványával. Az új lap Zánkai
Hírmondó címmel 1994 júniusában jelent meg először
az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesülete kiadásában, felelős szerkesztővel és
a faluközösség iránt elkötelezett rovatvezetőkkel. Pár
évvel később a Zánka TV is közvetítette a testületi üléseket, valamint beszámolt a fontosabb helyi esemé-

Theodora étterem a 71-es sz. főút mellett
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Lovasok a Rozmaring lovasudvarban

nyekről, a későbbiek során a község honlapot is indított,
ennek megújítására napjainkban került sor.
A törvényes rendben beállott változások bevezetése
mellett a zánkaiak legfőbb célkitűzése volt, hogy a
falu belterületére új iskolát építsenek. Ez meg is történt, bár az építkezés megindításában résztvevő 7 falu
közül 5 menet közben kilépett, csak Zánka és Monoszló maradt. Az iskolaavató ünnepséget 1994. október 23-án tartották, a zánkai iskola – csakúgy, mint
az óvoda – ekkor már nemzetiségi német nyelvet is
oktatott. Az iskola 1998. március 15-én Bozzay Pál
48-as szabadságharcos és költő nevét vette fel.
Az 1994-ben újraválasztott polgármester, dr. Szabó
Dezső, egyben intézményvezető főorvos hivatali összeférhetetlenség miatt lemondott. Az 1995. június 18ra kiírt időközi választáson Filep Miklós vízépítő mérnök kapott bizalmat Zánka lakosaitól, s többször újraválasztva 2014-ben is ő a község polgármestere.
A község közbiztonságának megőrzése érdekében
1995. december15-én megalakult a Polgárőrség helyi
szervezete, amely azóta is folyamatosan működik.

Az 1996-os év látványos fejlesztése a strand rekonstrukciója mellett a Rákóczi út és a 71-es főút kereszteződésének kialakítása volt. Ugyanez év június 8-i falunapon Pozsgai Imre korábbi államminiszter ünnepi
beszédével avatták fel a polgármesteri hivatal épületére, a művelődési ház falára és az iskola homlokzatára
elhelyezett új községi címert, Szekeres Károly Munkácsy díjas, Érdemes Művész alkotását.
A zánkai szőlősgazdák erőfeszítései a gyökeresen
új körülmények között is eredményre vezettek, 1994ben megalakult a Zánkai Hegyközség, melynek első
elnöke Scher István, hegybírója Varga Zoltán lett. Többen kiemelkedő egyéni gazdává váltak, pl. a Veszprém
megye első családi biogazdaságát működtető Szabó
László (Gergely Borház), a Balatonfüred-Csopaki Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnökeként is tevékenykedő
Varga Zoltán (Lídia Borház), Horváth László (Horváth
Borház), Szabó László (Szabó Család Borászati Bt.),
Móró János és a Scher család egyéni gazdálkodók stb.
A borvidéken belül Zánkai szőlő- és bortermelési
körzet alakult 1999-ben a helyi borok védelmének, is-
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mertté tételének és a minőség garantálásának érdekében. Ugyanez év nyarán rendezték meg az első Borhetet a Halásznapok programjának keretében, amelyen – hasonlóan más fontos községi és mikrotérségi
rendezvényekhez – több mint másfél évtizedig rendszeresen szerepet vállalt dr. Bóka István országgyűlési
képviselő, Balatonfüred polgármestere is.
Óriási előrelépést jelentett a község infrastruktúrájának fejlesztésében 1999. június 14-e, amikor befejeződött a földgáz bevezetésének első üteme. A millenniumi év rendezvénysorozatának első eseménye
2000. október 23-ára esett Szekeres Károly alkotásának, a Millenniumi emlékműnek a felavatásával. A
rendezvények csúcspontja 2001. május 1-jén zajlott a
felújított Művelődési ház, ezóta Faluház átadásával.
Dr. Deutsch Tamás ifjúsági- és sportminiszter a kormány ajándékát, a millenniumi emlékzászlót adta át
Filep Miklós polgármesternek, s rajta keresztül minden zánkainak. A község vendégei, a bajor Willanzheim falu küldöttei ezen az ünnepélyes napon írták
alá Zánkával a testvértelepülési szerződést. A látványos
ünnepi műsor keretében a közönség megtekinthette
a „Zánkai etűdök” című honismereti kisfilmet, a szerkesztő pedig a község olvasóinak figyelmébe ajánlotta
az erre a napra megjelentetett Zánka gyökerei című,
helytörténeti témájú könyvet.
A következő évben folytatódott Zánka lendületes
fejlődése. 2002. január 15-én átadták az új postahivatalt, szeptemberben pedig a parti sétányt. Július 2án magas rangú látogatói voltak az új létesítménynek.
A kormány Tihanyban, a Limnológiai Kutatóintézetben tartott kihelyezett ülést a Balaton aktuális ügyeivel foglalkozva. Ehhez kapcsolódva Medgyessy Péter
miniszterelnök, Lampert Mónika belügyminiszter, dr.
Persányi Miklós környezetvédelmi- és vízügyi miniszter kíséretükkel ellátogattak Zánkán az új Balaton
utcai parti sétányra, ahol Filep Miklós polgármester
beszélt a község környezetvédelmi beruházásairól. A
Zánka TV december 20-án kezdte meg működését
Vass Gyula magánkezdeményezéseként. Az első internetes élő adásra 2010. november 20-án került sor.
Az őszi önkormányzati választások eredményeként a
német identitású zánkaiak először választhattak kisebbségi önkormányzatot. A háromfős testület november 15-én alakult, Péringer Miklós elnök mellett

Kránicz Attiláné elnökhelyettessel és Stróbl Gábor
képviselővel.
A 2003-as év nagy eseménye a község csatornázásának befejezése volt. A júniusi műszaki átadással
egy anyagilag nagyon megterhelő, sok kellemetlenséget okozó, de Zánkát a 21. századba repítő nagyberuházás ért véget. A százmilliók a föld alá kerültek, de a
felszínen is megmutatkoztak a munkálatok jótékony
hatásai. Ekkor kapott új szilárd burkolatot az Iskola,
a Naplemente, a Nádas és a Balaton utca. Mindettől
függetlenül, de a lakosság őszinte megelégedésére áprilisban elkészült a 71-es balatoni főút és a Rákóczi
utca kereszteződése is, nagyban megkönnyítve és biztonságosabbá téve a főúton való áthaladást.
A következő néhány év erőforrásait az általános iskola tornatermének építése foglalta le, amelynek megvalósítása az iskola fennmaradásának elengedhetetlen
feltételévé vált. Ettől nem függetlenül, az iskola mögötti területen – kedvezményes telekértékesítéssel –
26 fiatal családot telepített le az önkormányzat, majd
a zánkai gyerekek jövőjét biztosítandó bölcsődei csoport indult az óvoda épületében 2008. szeptember 1jén. A tornaterem óriási érdeklődéssel kísért átadása
2010. május 15-én történt. A csarnokot dr. Schmitt
Pál, a Magyar Országgyűlés elnöke, nem mellékesen
kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző, a MOB elnöke
adta át. Az ünnepi eseményt színvonalas műsor és
baráti találkozó követte, Filep Miklós polgármester
és Horváth Lajos iskolaigazgató a faluközösség erejében látta az impozáns végeredményt.
A 2010-es új törvényen alapuló önkormányzati választáson a község a lakosság számának megfelelően
kisebb létszámú testületet választott. Polgármester:
Filep Miklós, alpolgármester: Varga Zoltán, képviselők:
Horváth Lajos, Péringer Antal, Török Gyuláné.
Az újraválasztott polgármesterrel dr. Kovács Zoltán
avatta 2011. február 25-én, a kívül-belül elismerésre
méltó színvonalon és stílusban felújított orvosi rendelőt. 2012 tavaszán az egykori tűzoltószertárban állatorvosi rendelő nyílt, a felismerhetetlenségig megszépült épületben kapott véglegesnek és egyben megfelelőnek tűnő elhelyezést a Polgárőrség is.
Hatalmas beruházás ért véget szintén 2012 tavaszán
a zánkaiak által csak borosoknak nevezett pincészet
telephelyén. A tekintélyt parancsolóan és a legmoder-
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nebb stílusban megvalósított immár borkombinátnyi
méretű létesítményben négy cég működik: a Badacsonyi Pincegazdaság, a Badacsonyi Pincészet Kft., a Tihanyi Borászati Kft. és a Cauter Borház Kft. Sajnos a
magas fokú automatizálás miatt itt is csak kevesen
keresik meg családjuk megélhetését.
A 2013. január 1-jén bevezetett közigazgatási reform
eredményeként Zánka a 22 településsel megalakult Balatonfüredi járás része lett. Zánkán közös önkormányzati hivatal jött létre 8 település részvételével 2532
lakó ügyeinek intézésére. Az egy közigazgatási egységbe
tömörült 8 település megegyezik az egykori közös községi tanácsba tartozókkal, jelezve, hogy itt egy szervesen
összetartozó kistérségről van szó. A 8 település: Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon és Zánka. Szentantalfán
4 fős, Balatonszepezden 1 fős kirendeltség működik, a
hivatal vezetője Lukács Ágnes jegyző.
A nagy országos változások mellett vagy ellenére
az élet változatlan lendülettel folyik tovább. A 2013as strandi idényre a legkisebbek homokos pancsolót
kaptak. 2013. szeptember 27-én nagy reményekre jogosító esemény történt a község észak-nyugati bejáratánál: a Gyógynövény-völgy, Zánka alapkőletétele.
A Takács Ferenc szakmai vezetésével, Sári Ferenc alapítványának bevonásával, induló vállalkozás célja a
gyakorlati gyógynövényismeret terjesztése, az ezirányú
hagyományok ápolása, valamint munkahelyteremtés
és a rentábilis fenntarthatóság biztosítása.
Visszatekintésünkben eljutottunk 2014 júliusáig.
Az idén is történt már feljegyzésre érdemes gyarapodás. Aszfaltburkolatot kapott a lakótelep Búzavirág
utcája és környezete, az új településrész, amely büszkén viselheti az immár jócskán felnőtt elődöktől örökölt „ifjúsági” jelzőt. Itt szinte minden házban cseperedik néhány kisgyerek, itt formálódik Zánka jövője.
Megrendelésre került az új Polgármesteri hivatal
felépítése, elektromos hálózatra kötötték a faluház
és az óvoda tetőszerkezetére telepített napelemes
rendszert, a temetőben az új igényeket is kielégítő
urnafal, urnasírok építése és parkolóbővítés történt,
a Tagyonhegyre vezető hegyi út korszerűsítése is megvalósult. Több új játszótéri eszköz került elhelyezésre.
Megépült az iskola udvarán a műfüves kispályás labdarúgópálya.

Néhány szó a jelenről
Zánka 2014 nyarán rendezett, polgárosult és idősödő
lakosságú község. Kedvező földrajzi adottságai, az idegenforgalom és lakóinak szorgalma következtében
sok száz éves történelme során soha nem volt ilyen jó
állapotban. Infrastruktúrája kiépült, lakói ma már
természetes adottságként használják a víz-, csatorna, földgáz- és elektromos hálózatot, a 11 km hosszúságú
szilárd burkolatú úthálózatot. A vezetékes telefont
sok család mobilra cserélte, gond nélkül elérhető az
internet és a kábeltévé is. A Balaton egyik legkellemesebb strandja minden zánkainak rendelkezésére áll.
A strand és az ifjúsági tábor kínálatán túl Zánka 2014
nyarán is számos szolgáltatást nyújtott az állandó lakosok és az üdülővendégek igényeinek kielégítésére:
három élelmiszerbolt, egy-egy gazda- és papír-írószerbolt, egy virágüzlet; hét vendéglátóhely, köztük egy
cukrászdával és totó-lottózóval; két kozmetika, két
fodrászat és egy autószerelő műhely, valamint egy lovarda. Zánkán két szállásközvetítő iroda működik, és
a településhez kötődik a Programturizmus országos
turisztikai portál.
Az 1017 fő (2014) állandó lakosság 443 lakásban
él, ezek között egyetlen „elégtelen lakhatási körülményeket biztosító” lakás sincs. Zánkán nincs szegregált
lakókörzet, ha tetszik szegénynegyed.
Zánka lakossága polgárosult, ami jelen esetben azt
jelenti, hogy a munkaképes korú lakosság elsöprő
többsége megáll a saját lábán. A községben 2013-ban
156 vállalkozás után fizettek iparűzési adót, 553 gépjármű után pedig gépjármű adót. Az Erzsébet Üdülő-
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központ és Tábornak is köszönhetően 10 millió forintos nagyságrendű az idegenforgalmi adó (IFA) és az
üdülést is szolgáló épületek utáni adóbevételek. A
munkanélküliek száma a 2009-es mélypont óta folyamatosan csökken, jelenleg 7%. A 2011-ben regisztrált
43 fő mindegyikének megvolt az általános iskolai végzettsége. 2011-ben álláskeresési járadékban 8, segélyben 3 fő részesült. Rendszeres szociális segélyt 2012ben 1 fő kapott. Arról nincs adatunk, hogy hányan
hagyták el szülőföldjüket amiatt, mert nincsenek a
megélhetést, a családalapítást, családfenntartást biztosító munkahelyek. Sajnos ezek híján a Balaton-felvidék tovább „skanzenesedik” és ez alól Zánka sem
vonhatja ki magát.
Zánka lakossága az elmúlt időszakban folyamatosan,
lassú mértékben növekedett. A növekedés oka a betelepülés, emellett a demográfiai adatok az egész országra jellemző módon folyamatosan romlanak. 2001ben 180-an töltötték be a 65. évüket, ekkor 171-en
voltak 0-14 évesek. Ezzel szemben ez az arány 2011ben 191 és 105. Az úgynevezett öregedési index tehát
10 év alatt 105-ről 181%-ra romlott. 2011-ben 7 élve
születésre 13 halálozás jutott. Zánka lakosságának
2011-ben a 22%-a nyugdíjban volt. Ezek a kedvezőtlen
adatok a demográfusok szerint egy társadalom fejlődésében törvényszerűen bekövetkeznek az anyagi jólét
növekedésével.
Zánka a rendszerváltás utáni negyed században minőségileg megújult. Biztonságosan működtetett, a lakosságot jó színvonalon ellátó intézményhálózata van,
szép, felújított strandot működtet, vonzóbbá vált a letelepülő fiatalok részére. Élhető üdülőfaluvá fejlődött,
amelyet az is jelez, hogy az állandó lakosok által bir-

Új utak műszaki átadása

Műfüves pálya építése

tokolt ingatlanok számát másfélszeresen meghaladja
az üdülőtulajdonosok ingatlanainak száma. A 600 fölötti üdülőtulajdonos, köztük a 60-nál is több külföldi
érdekeit a Zánkai Üdülőgazdák Egyesülete képviseli.
Zánka felkészült a 21. század újabb kihívásaira.
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A JELENKORI ZÁNKA
Zánka Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
Zánkát már az újratelepítés után is a falu bírája és
esküdtek irányították. Az első bíráskodó testület összetételét 1739-ből ismerjük: a bíró Sifferteker György,
az esküdtek Czubor Mátyás, Sifferteker András, Poór
Bálint és Frank Dániel voltak. A szőlőhegyek életét a
hegyközségi önkormányzat szabályozta. A tisztségviselők a nagy tekintélyű, módosabb gazdák közül kerültek ki, és ez így működött több mint két évszázadig.
A kommunista diktatúra idején – a tanácsi rendszer
bevezetésével – a tanácstagok segítségével a párt által
kinevezett tanácselnök vezette a falut, munkáját a
közigazgatás helyi vezetője, a tanács vb-titkára és
munkatársai segítették. Zánkának szerencséje volt,
mert a település fejlődése iránt elkötelezett vezetőt
rendeltek ide Csanádi Imre személyében, aki több mint
negyed századig volt a falu elsőszámú embere. A tanács vb-titkáraként dr. Szabó Lajosné és Sólyom Béláné dolgozott hosszú ideig ebben a munkakörben.
Ez utóbbi vezető a rendszerváltás után körjegyzőként
is kiválóan megállta a helyét.
A rendszerváltást követően az önkormányzati törvény alapján minden település választóképes lakossága
saját elhatározása szerint választhatta meg polgármesterét és önkormányzati képviselőtestületét. Zánkán

dr. Szabó Dezső polgármester által irányított önkormányzat működött elsőként. 1995-től Filep Miklóst
választották a település élére és immáron a huszadik
esztendejébe lépett ezen a poszton. Zánka kezdetben
Monoszlóval alkotott körjegyzőséget, 2013. január 1jétől azonban nyolc község, több mint 2500 állandó
lakos (Zánka, Monoszló, Balatonszepezd, Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa és Tagyon)
államigazgatási és önkormányzati ügyeinek zökkenőmentes, folyamatos intézését végzi a Zánkai Közös
Önkormányzati Hivatal. A hivatal vezetésével Lukács
Ágnes jegyzőt bízták meg a községi önkormányzatok.
Munkáját dr. Hajba Csabáné aljegyző és 14 különféle
szakfeladatra és adminisztrációra specializálódott
munkatárs segíti. Közülük 4 fő a szentantalfai, 1 fő a
balatonszepezdi kirendeltségen teljesít szolgálatot. A
falugondnokság munkáját Sólyom Gyula irányítja. Az
intézmény székhelye és egyben a mikrotérség közigazgatási központja Zánka. A megnövekedett ügyfélforgalom és adminisztrációs feladatok már csak nagyobb ügyviteli létszámmal láthatók el, ezért is időszerű, hogy a község új hivatalt építsen. A tervek szerint jövő év tavaszán átadható lesz a minden igényt
kielégítő új polgármesteri hivatal.
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Zánka Község Önkormányzata által adományozott kitüntetések
Zánka Díszpolgára

Zánka Községért

Csanádi Imre (1997)
Dr. Szabó Dezső (2000)
Szekeres Károly (2000)
Sólyom Béláné (2010)
Takács Ferenc (2010)
Taródyné dr.Okályi Erzsébet(2011)
Kocsis Ervinné (2014)

Kocsis Ervinné (1996)
Kolontári Géza (1998)
Magyar Tenger Népdalkör (1998)
Takács Ferenc (1998)
Dr. Okályi Iván Kertbarát Kör (1999)
Dr. Szabó Dezsőné (2009)
Loch Ottó (2011)
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Községi Strand

s

A zánkai szabadtéri fürdőélet a 20. század elején vette
kezdetét, az 1910-es években már egy nagyon egyszerű
strandja is volt a településnek. A Fürdőegyesület
(1934) által megépített és üzemeltetett második strandot a szabadstrandtól Szepezd felé terjeszkedve alakították ki. Az új fizetős strand a kornak megfelelő infrastruktúrával, csónakkikötővel rendelkezett, amelyet
évről-évre fejlesztettek. Ekkor még a partszakasz nagy
részét nádas borította, ma már csak a strand közepén,
az értéktárban is szereplő zsugorodó nádas látható.
A strand az ötvenes évektől a rendszerváltásig tanácsi kezelésbe került. Az 1958-ban üdülőhellyé nyilvánított Zánkán – a tömegturizmus megjelenésével –
a strand két ütemben épült ki a mai nagyságára: az
1960-as évek elején 250 méteres, a 70-es évek elején
majd’ 200 méteres a kiépült új partfal hossza.
A rendszerváltás óta működtetését az önkormányzat
végzi, területe 27.000 m2, hossza 495 m, átlagszélessége 40 m, ekkortól van két bejárata a strandnak. Folyamatosan kiépültek a kulturált étkeztetést és italfogyasztást biztosító vendéglátóipari egységek, az esztétikusabb megjelenésű pavilonok. Elsőként a főbejárat
mellett három, majd a 90-es évek végén a strand nyugati részén kettő épült meg, a második vizesblokk kialakításával egyidőben. A Golf büfé és a Vitorlás büfé
már az új évezred legelején épült, így jelenleg is hét
étterem működik a nyári szezonban.

Zánka Önkormányzata a strandi sétányt 2001-ben
alakította ki, ebben az évben került elhelyezésre a fürdő
előtti díszburkolaton a Sellő szökőkút, Szekeres Károly
alkotása is. A következő évben az önkormányzat – a
Széchenyi Terv keretén belül – teljesen újjáépítette a
kabinsort, és új, korszerű harmadik vizesblokk, valamint
új burkolat és kandeláberek kialakítására, elhelyezésére
is sor került. Ezzel egyidejűleg a strand befogadóképessége hivatalosan is 2000 főre emelkedett. Az évek során
minden évben voltak kisebb-nagyobb fejlesztések: játszóterek, sportpályák, hangosítás, virágládák, padok,
kültéri öltözőkabinok, új ivókutak, fásítás, stb.
A 2013-as esztendőben elkészült a fövenyfürdő a kisgyermekek számára, az idei évben pedig öt új kültéri zuhanyozóval, játékokkal, árnyékolókkal, két mozgássérült
lejáróval, wi-fi szolgáltatással, térfigyelő kamerákkal gazdagodott a strand. A Sólyom Gyula strandgondnok irányította személyzet (két fő pénztáros, két fő jegyellenőr,
egy fő takarító) felel a szabályszerű és vendégbarát működésért. A strand őrzését és a vizesblokkok takarítását
vállalkozók végzik. A strandolók biztonságáért két fő
vízi mentő és hétvégenként oxiológus (sürgősségi ellátás)
is rendelkezésre áll. A strandi látogatók száma csúcsidényben, hétvégi napokon, jó idő esetén eléri a 20002500 főt is. A Balaton-part egyik legkedveltebb strandja
a zánkai, a Balatoni Szövetség évről-évre Kék hullám
minősítéssel díjazza karbantartottságát, szépségét.
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Bozzay Pál Általános Iskola

s

Zánka iskolaügye a 18. századi újratelepítés utáni
időkre nyúlik vissza, hiszen a reformátusok már 1739ben „oskolamester”-t fogadtak gyerekeik mellé. Ezután
1755-től 1786-ig ugyan kényszerűségből szünetelt az
iskolai oktatás, de azután a protestáns felekezetek,
majd 1870-től 1898-ig a község fenntartásával és működtetésével tanították betűvetésre a zánkai gyerekeket. 1898-tól Állami Elemi Iskolaként működött az
intézmény és az 1913/14-es tanévtől kezdődően – a
községtől, egyháztól is támogatottan –, a templomdombon épült új iskolaépületben folyt az összevont,
egy tanerős oktatás. Az elemi iskolai oktatás hat osztályos volt, a nyolc osztályos oktatást a háború után
vezették be; 1949-től 1977-ig az alsó tagozatos gyerekek a zánkai tagiskolában tanultak, míg a felsősök
már Révfülöpre jártak. 1977-től Révfülöptől tagiskolánk átkerült a szentantalfai körzethez, egy vagy két
csoportban tovább folyt a helyi oktatás. Ez utóbbi
körzeti iskola 1984-től tíz évig, mind a nyolc évfolyamra kiterjedően Zánkai Általános Iskola néven, az
Úttörővárosban kapott ideiglenes elhelyezést.
Ekkor megépült Zánkán az iskolaépület első része
(1994), amelyben így is elfért a mintegy 130 tanuló,
ugyanis a Nivegy-völgyi települések Balatoncsicsóban
létrehozták saját iskolájukat. Mindkét iskola német
nemzetiségi nyelvet oktató intézményként működött
tövább. Az iskolaépület másik részének megépítésére
– benne új tantermekkel és a minden igényt kielégítő
tornateremmel, mellékhelyiségekkel – bő másfél évtized után került sor (2010), teljes egészében Zánka

Község Önkormányzatának kivitelezésében. Az iskola
2013. január 1-től állami fenntartású és működtetésű
intézménnyé vált, de a helyiek továbbra is sajátjuknak
tekintik. Ez utóbbira bizonyságul szolgál, hogy még
ez évben is műfüves pálya, kerítés, szabadtéri burkolatok építésével és parkosítással segíti Zánka Önkormányzata az iskolában folyó oktató-nevelő munka körülményeinek javítását.
Iskolánk fennmaradásáért nagyon sokat tettek a
mindenkori önkormányzatok, a szülők, tanulók és pedagógusok nemzedékei. Ha csak a 20. századra tekintünk vissza, emblematikus tanítók sorjáznak lelki szemeink előtt: Pelyvási Mihály, Káldy Lajos, Vass Gáspár,
Varsányiné Gachal Emma, dr. Szabó Dezsőné, Kocsis
Ervinné. A révfülöpi, majd a szentantalfai körzeti iskolák igazgatóinak Benke Lászlónak, illetve Varga Józsefnek és a Zánaki Általános Iskola igazgatójának,
Kocsis Ervinnek is nagy szerepe volt a zánkai gyerekek
iskoláztatásának fejlesztésében.
Az iskola mai dolgozói – Horváth Lajos iskolaigazgatóval (1996-tól) az élen – szintén büszkék lehetnek
arra, hogy a zánkai Bozzay Pál Általános Iskola neve
megyeszerte ismertté vált, jelezve ezzel az iskolában
folyó szakmai munka magas színvonalát. A tanulói
létszám a demográfiai hullámvölgy ellenére két évtized
óta szinte változatlan. 2014. szeptember elsején 131
tanuló kezdi meg az új tanévet, ebből 101 diák az iskola beiskolázási körzetéből: Balatonakali, Balatonhenye, Balatonszepezd, Köveskál, Monoszló, Zánka
községekből; míg 31 fő körzeten kívülről érkezik.
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Óvoda-Bölcsőde

s

A falu centrumában nagyon szép környezetben, Balatonra néző ablakaival, két hatalmas teraszával, nagy
udvarral várja a kisgyermekeket a zánkai Óvoda-Bölcsőde. A csoportszobák tágasak, világosak, kitűnően
felszereltek. A játék- és eszközállomány megyei szinten
is kiemelkedő.
Az eredetileg száz férőhelyes, négy csoportos óvoda
saját konyhával, két ütemben épült: a keleti szárnyat
1980-ban, a nyugatit 1984-ben adták át. Az óvoda átadásakor 104 gyermek járt az intézménybe, akikre kilenc óvónő és négy dajka felügyelt. Mindennapi ellátásukat a konyhán négy dolgozó biztosította. A hajdani Úttörőváros felbomlásával a gyermeklétszám
megcsappant, ezért 1992-ben egy csoport megszűnt.
Az így felszabadult csoportszobát tornateremmé alakították át. Ennek megfelelően a személyzet létszáma
két óvónővel és egy dajkával csökkent. 1997-ben szülői
kezdeményezésre német nemzetiségi nevelés kezdődött
az óvodában. 1999-ben az épület teljes körű felújítására került sor (tetőszigetelés, nyílászáró cserék, teraszok felújítása). 2002-ben adományból két óvodai
csoportban galéria épült. A gyermeklétszám további
csökkenése miatt 2003 szeptembertől már csak két

csoporttal működik az óvoda. Egykor az óvoda meghatározó vezetői voltak Szokodi Györgyné (1980-1989)
és Péringerné Sárkány Mária (1989-2004).
Jelenleg az intézményt Kránicz Attiláné óvodavezető
irányítja, immáron tíz éve. 2008 szeptembertől bölcsődei csoport indult. A bölcsőde tizenkét fős, őket két
szakképzett gondozónő és egy dajka látja el. A jelenlegi
dolgozói létszám: négy óvónő, kettő gondozónő, három
dajka, négy és fél konyhai dolgozó. 2014-ben harmincnyolc óvodás, tizenkét bölcsődés kisgyermeket nevelnek
nagy gondoskodással, törődéssel. Az intézmény színvonalas működésével a Zánka-Balatonszepezd-Monoszló körzeten kívülről is elismerést vált ki, amelyet
az is bizonyít, hogy az óvodások negyed része, a bölcsődések fele körzeten kívülről érkezik.
Az „ovikonyha” az óvodás, bölcsődés gyermekeken
kívül az iskolai, a szociális és a vendégétkeztetést is
biztosítja. A vendégétkezők száma évről évre növekszik, naponta átlag 230 főre biztosítanak étkezést, köszönve a házias jellegű konyhának.
Idén az udvari játékok telepítésével, teraszok átépítésével, árnyékolásával még vonzóbbá vált az ovi, és
kiépítették a napelemes villamosenergia-ellátást is.
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Faluház, Könyvtár

s

Zánkát hosszú időkre visszamenően élénk kulturális
élet jellemezte. Nagy társadalmi összefogás eredményeként 1962. augusztus 20-án avatták fel a környék
legnagyobb és legmodernebb Művelődési Házát. 1963ban a vezetését Kocsis Ervin vette át, fáradhatatlan
munkáját Kocsis Ervinné segítette 1976-ig. Ez alatt
az idő alatt pezsgő kulturális élet folyt a településen.
Népszerűek voltak szakkörei, klubjai, különösen az
ifjúsági klub rendezvényei, báljai vonzották a fiatalságot még a távolabbi településekről is. A 80-as években Kocsmár Gyula igazi néptánc paradicsomot varázsolt Zánkára, különböző korcsoportokban folyt a néptánc tanulása. Andocs Aranka 1993-tól vette át az intézmény irányítását, sorra alakultak a különböző klubok, civil szerveződések, és ezek nagy része ma is aktívan működik. Zánka Önkormányzata a millenniumi
ünnepségsorozat részeként teljesen felújította és kibővítette az épületet (2001), ettől kezdve Faluház elnevezéssel működik az intézmény.
2011-től vállalkozás keretében történik a Faluház
vezetése, 2012-től a Na-ná Bt. (Kocsis Szilvia és Böhm
Tamás) vette át a művelődésszervezést. Az éves programtárban nemzeti ünnepeink méltó megünneplése,
irodalmi műsorok, kiállítások, koncertek, gasztronómiai programok, színházi programok szerepelnek.
Zánka legnagyobb rendezvényei: Magyar Kultúra
Napja, a Zánkai Halásznapok és Borhetek, Szüreti
Mulatság, Idősek Napja, Adventi Ünnepkör, Téli Esték

programjai. Vannak kifejezetten az önfeledt szórakozást biztosító rendezvények: Nőnap, Férfinap, Majális,
Borkóstolók, Strand-partik, Szilveszter stb.
A településen a lélekszámot is figyelembe véve, egyedülálló módon 14 egyesület, klub, kör működik:
Aranyhíd Horgász Egyesület, Bokafogó Néptáncegyüttes, Életmód Klub, Honismereti Kör, Közösségi és Tömegsport Klub, Magyar Tenger Gyermek Néptáncegyüttes, Magyar Tenger Népdalkör, Na-ná Együttes,
Nők Klubja, Dr. Okályi Iván Kertbarát Kör, Őszirózsa
Nyugdíjas Klub, Színjátszó Kör, Zánka Közrendjéért
Polgárőr Szervezet, Zánka-Nivegy-völgyi Borút Egyesület. A klubok, civil szervezetek programjai szervesen
kapcsolódnak a Faluház rendezvényeihez. A Faluházhoz tartozik a Tájház és Galéria is.
Zánka polgárosodó lakossága egyre inkább igényelte
az olvasás lehetőségét, ezt bizonyítja az Olvasókör
1886. évi megalakulása, amely hosszú évtizedekig kiválóan működött. A községi könyvtár 1969-től működik, hosszú ideig Geiszler Józsefné látta el a könyvtárosi feladatokat. 2003-tól az iskolai és községi
könyvtárat egy személy működteti: Filepné Kovács
Julianna és az őt tartósan helyettesítő Pálffyné Szabó
Ida. A könyvállomány több mint 7000 kötet, a beiratkozott olvasók száma 233 fő. Havi olvasói létszám
átlagosan 90 fő, kölcsönzött kötetek száma közel
1000 db/év. A könyvtár heti 3 alkalommal, 10 órában
tart nyitva.

ZÁNKAI
Értéktár

F 73 f

ZÁNKAI
Értéktár

Egészségügyi Szolgálat

s

Egészségügyi ellátás tekintetében 1940-ig a köveskáli
orvoshoz tartoztak a zánkaiak. Ekkor épült fel a községi tulajdonú orvosi lakás és rendelő. Az első Zánkán
lakó körorvos dr. Dúró Imre volt, őt dr. Szalontay
Miksa követte. Dr. Szabó Dezső 1965-ben kezdődő,
több, mint 35 évig tartó szolgálata a zánkai rendelő
jellegét tősgyökeresen megváltoztatta. A 60-as évek
végén saját tulajdonú lakásba költözött. Az így üresen
maradt orvoslakást a zánkai tanács – a főorvos úr javaslatával egyetértve – teljes egészében egészségügyi
célra hasznosította: orvosi, asszisztensi szoba, védőnői
rész, vérvételi-fizioterápiás terem, fogorvosi rendelő,
váró, mellékhelyiségek stb. Közben az épületet fokozatosan modernizálták, a műszerezettséget fejlesztették, ami dr. Ládi Szabolcs idején is így volt.
Dr. Király Tünde Zánkára jövetele után röviddel – a
doktornő javaslatára – az önkormányzat döntően pályázati pénzből a rendelő teljeskörű újjáépítéséről, bővítéséről döntött. 2010 őszén megtörtént a kivitelezés,
ezáltal nagyobb és színvonalasabb munkateret alakítottak ki, melynek előnyeit a község lakossága és az
idelátogató nyaralók is élvezhetik. Az európai uniós
színvonalnak megfelelő létesítményben helyet kapott
a háziorvosi, védőnői és fogorvosi szolgálat is. Hét
község tartozik a praxishoz – Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Óbudavár Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon,
Zánka. Az ellátást intézményi társulás formájában

működtetik a fent említett önkormányzatok. A praxisban dolgozók létszáma jelenleg 3 fő: egy orvos, egy
ápolónő és egy adminisztrátor. A rendelések a hét 5
napján Zánkán, Balatonszepezden, Szentantalfán és
Balatoncsicsón zajlanak. A többi településről az önkormányzatok oldják meg a betegek szállítását a zánkai rendelőbe.
A praxisba bejelentkezettek száma: 1817 fő. A praxison kívüli betegek ellátása főleg a nyári hónapokban
jelent többletmunkát. A napi megjelenések száma átlag 62 fő. Táppénzen lévők száma minimális, átlag 45 fő. A gyermekorvosi tevékenység során Rózsa Gabriella védőnővel együttműködve végzik a vizsgálatokat.
Dr. Hargitai Zsolt fogorvosnak ugyanezen községek
az ellátási területei, Zánkán és Szentantalfán egyaránt
heti egy-egy alkalommal rendel. A balatonfüredi központú ügyeleti rendszerben (Balatonszepezdtől Lovasig) egy orvos és egy nővér van szolgálatban. A nyári
hónapok hétvégéin ez kiegészül egy gyermekorvossal
is. Sürgősségi ellátás során a balatonfüredi helikopteres mentés is kérhető szükség esetén.
Az egészségügyi ellátás szempontjából előnyös, hogy
a gyógyszertár helyben található, az 1989-ben átadott
épület 1996-ban önkormányzati tulajdonba került és
a gyógyszertáron kívül orvoslakásnak is helyt ad. A
Szent Benedek Gyógyszertár dr. Varga Árpád gyógyszerész vezetésével vállalkozás formájában működik.
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Egyházak
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A török korban elpusztult Zánka újratelepítés utáni
vallásfelekezeti összetétele kuriózumnak számít, hiszen alig találunk arra példát, hogy protestáns német-magyar telepesek építsenek újjá egy falut. Zánkán
több mint két évszázadig protestáns többség volt, a
katolikusok számának növekedése az elmúlt évtizedek
nagy számú betelepedésének tudható be. A reformátusok és evangélikusok – a rekatolizációs kísérleteknek
ellenállva – makacsul ragaszkodtak hitükhöz, pedig a
letelepedés utáni két évtizedet leszámítva sem lelkészük, sem tanítójuk nem lehetett. A türelmi rendelet
(1781) azonban meghozta a hőn áhított szabad vallásgyakorlást, véget ért az árva eklézsia korszaka, újjáépítették a sokáig közösen használt templomot, sőt
lelkészt és tanítót is hívhattak maguk közé.
A zánkai református egyházközséget ettől kezdve
mind a mai napig helyben lakó lelkész szolgálja, s a
zánkai anyaegyház lelkésze ellátja a környező falvak
lelki vezetését is. Természetesen egy helyben lakó lelkész nagy hatást gyakorol a hitéleten túl a kulturális
és karitatív tevékenységekre is. A zánkai református
egyházközséget többnyire nagy formátumú lelkészek
vezették, az 1798-ban megválasztott Somogyi Györgyöt a 19. században majd’ fél évszádig Thury Károly,
a 20. században Tóth Kálmán, Tar Tamás, a közelmúltban Molnár Csaba, 2001-től Gondos Gábor követték. Tanítói közül Pelyvásy Mihály, Káldy Lajos,
Vass Gáspár nevére – függetlenül állami alkalmazásuktól – az idősebb zánkaiak nagy része emlékszik. A
világi vezetők közül a közelmúltból kiemelkedik Pálffy
Jenő gondnok. Az 1936-ben felépült Református Népház élénk gyülekezeti, kulturális, ifjúsági élet helyszíne
volt. 1950 után államosították, ma önkormányzati
tulajdonú könyvtár működik benne.
Az evangélikusok sok esetben egy úton jártak a reformátusokkal, Padányi Biró Márton idején a türelmi
rendeletig éppen úgy a csicsói katolikus pébános lelki
gondozására voltak bízva, mint protestáns testvéreik.

1786-ban tanítói lakot és iskolát építettek, tanítót hívtak, majd a reformátusokkal közösen felépítették a
romtemplomot és közösen használták azt. 1794-ben
szervezetileg elszakadtak a református eklézsiától, a
tanító mellett azonban a kis lélekszámú gyülekezet
helyi lelkészt nem tudott fenntartani, így filiaként
Szentantalfához csatlakoztak. A 19. században kezdte
és a 20. század első felében folytatta 40 évig tartó lelkészi tevékenységét Nagy Lajos, akit költőként is jegyeztek. Az evangélikusok 1946-ban gyülekezeti házat
kezdtek el építeni a Református Népház mintájára, de
az államosítások idején (1950-től) imaházzá minősítve
sikerült csak megmenteni, harangjukat is mindmáig
a toronyban hagyták. 1975-ben a kis létszámú gyülekezet Mencshelyhez csatlakozott, és Horváth József
1994-ig, később zánkai lakosként látta el szeretetteljes
lelkészi munkáját. Ma már (2004-től) Németh Szabolcs
a lelkészük Nagyvázsonytól Zánkáig. A világi felügyelők közül huzamosabb ideig szolgált Csemez Pál, Sárffy
Károly, Antal Géza és Marosszéky Kálmán, gondnokpénztárosként pedig Taródyné dr. Okályi Erzsébet.
A zánkai katolikus hitélet szempontjából két nagyon
fontos mozzanat volt: 1931-ben Roth Nándor veszprémi püspök kápolnát szentelt fel a protestáns Marosszéky Ziegler Emil házában, ugyanis felesége, Gubody
Paula nagy szervező erővel megáldott hithű katolikus
volt. A templom felépítésére több évtizedet kellett
várni, dr. Szendi József veszprémi püspök 1986-ban
szentelte fel. A zánkai katolikusok tehát a harmincas
évek elejétől tudnak helyben misére járni, előtte a
környékbeli katolikus templomokba jártak. A katolikus
lakosság 1745-ben Monoszló, később Balatoncsicsó,
majd 1946-tól Balatonszepezd filiája. A közelmúlt
meghatározó plébánosai Magyar János és Facsar
Sándor voltak, 2000-től Csizmazia Sándor atya a plébános Zánkán is. A hitközségi tagok közül – hosszú
időre visszamenően – Marosszékyné Csósza Mária
nagyon aktív.
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Posta
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Zánkán a postai szolgáltatás a vasút megépítésével és
a nyaralótelep kezdeti lépésével egyidős, előtte az 1880as évektől Köváskálán volt a legközelebbi postai szolgáltatás. 1910-ben a Balatoni Szövetség előterjesztésére
postaügynökséget kapott Zánka, amely kezdetben a postaügynök magánházánál kapott elhelyezést. Az utolsó
helyszín a 71-es út alatti kis villa (Rákóczi u. 17.), a
vasútállomástól 100 m-re, távírdája és telefonja is volt.
A postaügynökségeket 1951-ben államosították.
1954-ben a postát áthelyezték a Fő út 19. szám alá,
az egykori, államosított Vadnay házba. A posta vezetésével Szücs Mihályné postafőellenőrt bízták meg. Nagy
előrelépés volt, mikor a postai küldeményeket már autókkal szállították, és nem a kézbesítőknek kellett a
vasúttól felcipelniük. Zánka központi fekvése miatt a
posta is központi helyet foglalt el a környező települések
életében, mivel a szomszédos falvakban még nem volt
posta, ezért Zánkára jártak át levelet és csomagot feladni. Zánkán szerelték fel a környék első távbeszélő
központját is. A posta az 1960-as években az OTP-vel
karöltve a falvak bankja lett, továbbá a hírlapterjesztés
is növekedett, ezért a dolgozói létszám 4 főre emelke-

dett. Az Úttörőváros építésekor és a táboroztatás beindulásakor a nyári hatalmas forgalmat a községi posta
nem tudta kezelni, ezért 1972-ben új postát nyitottak
az Úttörővárosban, 2 fő állandó szolgálatával.
Szücs Mihályné 45 évig dolgozott a posta és ezen
keresztül a település szolgálatában: 1976-ig zánkai
postavezetőként, majd 1997-ig nyugdíjas felvételesként
foglalkoztatták. A postavezetői poszton huzamosabb
ideig szolgáltak még: Török Gyuláné (Szücs Éva), Török
Gyula, Borné Szabó Erika, valamint több zánkai számára is kenyérkereső állást biztosított a posta.
A forgalom és a szolgáltatás minőségi ellátása érdekében 2002-ben új posta épült Zánkán, mely színvonalas, a mai kornak megfelelő ellátást tud nyújtani.
Az új postaépület megépítéséhez Zánka Község Önkormányzata az Iskola utcában ingyenes telekkel járult
hozzá. A mai zánkai postán már biztosítást, banki tevékenységet, klasszikus postai szolgáltatást (levél, csomag), kereskedelmi árukat széles választékban, lakástakarék szolgáltatást, bankkártyáról pénzlevételt, továbbá hírlap-előfizetést, lottó-totó szolgáltatást is
igénybe vehetnek.
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Zánka-Köveskál 1909 óta büszkélkedhet vasútállomással és azóta is élvezheti annak számos előnyét. A Balaton északi partján futó vasútvonalat 1909. július
8-án adták át a forgalomnak. A háromvágányos állomás épülete, a tiszti-, segédtiszti lakások ekkortól teltek meg élettel. A vasút Zánka életében idegenforgalmi
vonatkozásban is fellendülést hozott. A vasútnál dolgozni azért is jelentett rangot, mert akkoriban a más
területeken dolgozókkal ellentétben vasutasnak lenni
nyugdíjas állásnak számított. A 20. században az évek
előrehaladtával a személy és teherforgalom is egyre
növekedett. Az állomás a termelőszövetkezetek, a
márga- és bazaltbánya működésével, az Úttörőváros,
a vállalati üdülők, a hétvégi házak, a lakótelep építé-

sével nagy forgalmú állomássá vált. Ez atény indokolttá tette az állomás és a vasút rekonstrukcióját.
Az állomáson a vágányok hosszát 300-ról 600 méterre
bővítették, a két vonatfogadó vágány mellé még egyet
magas peronnal, sőt egy rakodóvágányt rámpával is
építettek. A mai MÁV üdülő helyén vasútépítő katonai
alakulat számára tábort létesítettek, a sorkatonák közül többen is Zánkára nősültek. A Balatoni Úttörőváros felépítésével párhuzamosan vasúti megállóhely
kiépítésére is sor került, a mai neve Zánka-Fürdő. Közben a gőzösök is kicserélődtek diesel vontatású mozdonyokra. A 60-as, 70-es évek jelentették a zánkai
vasútforgalom fénykorát, a közúti közlekedés tömegesedésével mára veszített jelentőségéből.
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1958. július 6-án Nagyvázsony és Vidéke Takarékszövetkezet néven hitelintézet alakult, melynek folyamatos fejlődését a kétszintű bankrendszer kialakítása
után is dinamikus növekedés követte, immár Kinizsi
Takarékszövetkezetként. A takarékszövetkezet életében
– hosszas előkészítő munkát követően - 2007. augusztus 1-jén jött el az a meghatározó pillanat, amikor átalakult és így létrejött a Kinizsi Bank, Magyarország
első, nem budapesti székhellyel működő, kizárólag
magyar magánszemélyek tulajdonában lévő kereskedelmi bankja.
A fiókhálózat bővítése eredményeképp 1981-ben
nyitották meg zánkai fiókjukat, amely a Rétes Csárda
melletti épületben működött. 2000 decemberében egy
teljesen új bankfiók létesült a településen a 71-es Főút

melletti szolgáltató házban, megfelelve a kor elvárásainak, minőségi, esztétikai és technikai szempontok
alapján is. Továbbra is arra törekedtek, hogy hagyományaikat – a bizalmas légkört, a közvetlenséget, az
ügyfélközelséget – kiegészítsék a 21. század által megkövetelt technikai vívmányokkal. 2005 júniusára megvalósították a már meglévő ATM-jeik chip-kártya elfogadását és egyúttal – az önkormányzattal egyetértésben – beruházást hajtottak végre Zánkán, amelynek
célja egy bankjegykiadó automata üzembe helyezése
volt. A fejlesztéssel Zánkán és környékén hiánypótlást
hajtottak végre, hiszen a mikrotérségben nem működött még bankjegykiadó automata, ami nemcsak a
banki szolgáltatások, hanem az idegenforgalom szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír.
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ZÁNKAI ÉRTÉKTÁR
Hegyestű: Geológiai bemutatóhely és Orbán-kereszt
A Káli-medence kapujának őre a Zánka és Monoszló
között 337 méterre magasodó Hegyestű (a hegy csúcsa
a bemutatóhellyel Monoszló közigazgatási területéhez
tartozik). A Balaton felől szabályos kúp alakot mutató
hegy északi felét az egykori kőbánya lefejtette, a visszamaradt, közel 50 m magas bányafal azonban felfedi
számunkra az 5-6 millió évvel ezelőtt működött bazalt
vulkán belsejét. A vulkán kráterében megdermedt láva
a kihűlés folytán sokszögletű, függőleges oszlopokra
vált el. A látvány hazánkban egyedülálló, de európai
viszonylatban is ritkaságszámba megy. A Hegyestű
bazaltkúpjának tetejéről csodálatos tájképen figyelhetjük meg a Balaton-felvidék jellegzetes tájrészleteit,
a természet és ember együttélésének tipikus képét.
Az egykori bazaltbánya épületében létrehozott kiállítás
emléket állít a kőbányászatnak, bemutatja a Balatonfelvidék és a Dunántúl geológiai felépítését, jellemző
kőzeteit, ásványait és a nemzeti park természeti értékeit. A Dunántúl jellegzetes kőzeteiből összeállított
kőpark segítségével geológiai időutazáson vehetnek
részt a látogatók. A fogadóépületben lehetőség van
kiadványok, ajándéktárgyak megvásárlására, illetve
frissítők fogyasztására.
A Káli-medence számos gyönyörű panorámát nyújtó
kilátóhelyet kínál, de a legcsodálatosabb közülük talán

a hegyestűi bányaudvar nyugati peremén található,
ahol panorámakép segítségével azonosíthatjuk a Kálimedencét övező hegyeket. Itt látható a Balaton, délről
a Fonyódi-hegy, onnan nyugatra a Badacsony, a Gulács, a Keszthelyi-hegység, Szent György-hegy, a Csobánc, a Fekete-hegy, a távolban még a Tátika is felismerhető. A helyreállított bányaépületekben kiállítás
látható, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park térségének
földtani felépítéséről, természeti értékeiről s a bazaltbányászat emlékeiből.
A Zánkáról Tapolcára vezető közút mellett, a Hegyestű irányába vezető dűlőút torkolatánál áll Zánka
1906-ban állított egyedüli szakrális kisemléke, az un.
Orbán-kereszt. A vértanúságot szenvedett, római születésű Szent Orbán pápa (i.sz. 222-280) közismerten
a szőlőhegyek védőszentje, s így nem véletlen, hogy a
néphit összekapcsolta nevét a szőlőhegy lábánál álló
kőkereszttel. Zánka Község Önkormányzata a magyar
államalapítás millenniumára (2001) Szekeres Károly
iparművészt kérte fel a kőkereszt felújítására. A jellegzetes és szép szakrális emlék látványosan őrködik
a Hegyestű és a Tagyon-hegy szőlősgazdái dolgos hétköznapjainak eredményességéért.
Innen is kiváló lehetőség nyílik gyalogosan, kerékpárral bejárni a Káli-medence természeti értékeit.
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Kopaszoki vadon
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A Kopaszoki vadon erdei száraz cseres-tölgyesek, míg
két kisebb foltja a Balaton-felvidék mészkerülő, száraz
tölgyeseihez tartozik. Az erdőtársulások fő fafajai a
csertölgy és a kocsánytalan tölgyek. A száraz cseres
tölgyesek elegyfafajai a virágos kőris, mezei juhar, a
szórtan előforduló barkócaberkenye, védett házi berkenye, vadkörte és a molyhos tölgyek. A mészkerülő
száraz tölgyes foltok elegyfafajoktól és cserjeszinttől
mentesek, dús mohaszint borítja a talajt. Innen ered
a Kopaszok elnevezés.
A termőhely talaja permi vörös homokkövön kialakult sekély vagy középmély, gyengén savanyú, barna
erdőtalaj. A hegylábi részeken foltokban löszborításon
középmély, barna erdőtalaj alakult ki.
2011 őszén, Magyarországon magánerdőben, elsőként Szabó Péter 145 tulajdonos képviseletében mint
erdőgazdálkodó és Siffer Sándor erdőmérnök a WWF
Magyarország természetvédelmi szervezet támogatásával elkülönített egy nyolchektáros, a Herceg-erdőn
előforduló két jellemző erdőtársulást magában foglaló
érintetlenül hagyandó erdőrészt. Céljuk, hogy közvetlenül azon az élőhelyen figyeljék meg a természetes
folyamatokat, ahol dolgoznak, bízva abban, hogy a
folyamatos erdőborítást biztosító szálaló erdőgazdálkodásuk így még eredményesebb lesz. A természet-

védelmi szervezettel kötött együttműködésük során
ezt a területet szeretnék erdőrezervátummá nyilvánítatni.
Egy jól működő erdei életközösség elengedhetetlen
része az álló és a fekvő holt fa. Az erdei életközösség
30%-a kötődik az elhalt faanyaghoz. Az itt élő gyenge
és közepes fejlődésű erdőtársulásokban hektáronként
legalább 40 m3 vastag holt fa található. A korhadási
fokok széles skálája gazdag élőhelyet biztosít. Több
ritka, védett gombafaj, mint a süngomba, óriás bocskoros gomba, laskapereszke; rovarfaj, mint a nagy
hőscincér, gyászcincér, szarvasbogár, pompás virágbogár, kis bábrabló, kis selymes futrinka, aranypettyes
bőrfutrinka, kék lapos futrinka, skarlátbogár él a területen. A Bakony-hegységre nézve is új faj a darazsak
fészkében élő tollascsápú darázsbogár.
Nagy számban találhatóak az odúlakó madarak, állományfelmérésük jelenleg is tart. A holt fák élőhelyláncolatán élők gyorsan tudnak reagálni az életközösségben bekövetkező változásokra.
A területen a Bakonyi Természettudományi Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Pécsi
Tudományegyetem és a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának kutatói növénytani, rovartani vizsgálatokat végeznek.
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Gyógynövény-völgy
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Takács Ferenc kertészmérnök-tanár, gomba- és gyógynövényszakértő oktató munkásságára alapozva készül
el 2014 nyarán a zánkai Gyógynövény-völgy ökoturisztikai oktató- és látogatóközpont.
A Gyógynövény-völgy igazi ökocentrum, ahol minden érdeklődő és szakmabeli kiválaszthatja a számára
leginkább vonzó foglalkozást, kikapcsolódási formát.
A széles kínálatban specifikus programokat is találunk: az ökoturisták, a fenntartható gazdálkodásért
lelkesedők valamint a természetgyógyászok és holisztikus gyógyítók is megtalálhatják a nekik szólót, de
nemcsak a kikapcsolódásé és a gyönyörködésé a főszerep, mivel a központ gyakorlati oktatási helyszínként üzemel szakiskolások, egyetemisták számára.
Ezen felül nagy hangsúlyt fektet a különböző közösségek igényeire is: külön programmal egyaránt várják
a táborozó diákokat, a csapatépítő tréningen részt
vevő cégeket, családokat és szervezett csoportos kirándulókat. A völgy ismeretszerzés céljából érkező
önkénteseket is fogad.
Az ötletadó elhivatottságát szakmája iránt az is bizonyítja, hogy diák korában az Országos Szakma Kiváló Tanulója Verseny megnyerésének eredményeképpen, felvételi nélkül lehetett a Kertészeti Egyetem
hallgatója. Tanárként diákjait hasonló lelkesedéssel
készítette fel a szakmai versenyekre. Zánkán, a Kertbarát Kör vezetését vállalta, s 2010-ben, a Kertbarát
Kör megalakulásának 40 éves évfordulója alkalmából,

kiemelkedő tevékenységéért a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke elnöki dicséretben
részesítette. A zánkai emberek nagyon a szívéhez nőttek, ezért is vállalt képviselőséget, majd alpolgármesteri teendőket. A különböző közösségi rendezvényekből is bőven kivette a részét, főzőversenyeken és egyéb
megmozdulásokon szerepelt. Ezért is kapta meg a
díszpolgári címet. A gyógynövényeket gyerek kora
óta ismeri, és folyamatosan bővíti ismereteit. A természetgyógyászati és fitoterapeuta oklevél megszerzése óta beteg emberek gyógynövényekkel való gyógyítása a célja. Tudását tanfolyamokon, előadásokon
terjeszti.
A Balaton-felvidék élővilága rendkívül gazdag. Ezt
az adottságot a természetvédelmi hatóságok is óvják,
így a Balaton-felvidék az ökoturizmus ideális célpontja.
Az átfogó projekt az egyedülállóan sokszínű Balatonfelvidéki gyógynövényflóra bemutatását tűzte ki céljául, valamint gyakorlati képzést is nyújthat a különféle ismeretterjesztő és tudományos tevékenységek révén, és növelheti a térség foglalkoztatottságát amellett,
hogy a nyári időszakon kívül eső vendégforgalmát is
kiegyenlítheti. Nem csupán tárlatokról, gyűjteményekről van szó: az érdeklődők az évszaknak megfelelő
programokon elméleti és gyakorlati ismereteket is
szerezhetnek, például az adott növények felhasználásáról, népi és tudományos hátteréről és egyéb érdekességekről.
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Ság-pusztai régészeti emlékek

s

Az 1960-as évek végén az akkor még Balatonakalihoz,
manapság már Zánka közigazgatási területéhez tartozó Ság-pusztán jelentős régészeti feltárás vette kezdetét K. Palágyi Sylviának, a veszprémi Laczkó Dezső
Múzeum régészének irányításával (1967-1969). A római kori romok ugyan nem vetekedhetnek a Balácapusztai-villagazdaság jelentőségével, szakmai körökben azonban nagyon is számottevő ásatás volt, amelyet számos szakcikk és a Magyar Régészeti Topográfia
is megörökít. A Zánkán és környékén szórványosan
fellelt római kori emlékek mellett ez a feltárás bizonyítja leginkább, hogy Zánka mai területe már akkor
is tartósan lakott hely volt. A feltárás során egy római
villa és egy előcsarnokos középkori templom maradványai kerültek elő, amelynek nyomvonalát az Erzsébet Üdülőközpont és Tábor északkeleti részén, a 71es főút mellett a kerítésen belül szemlélhetjük meg.
Az egykori Sárdörgicsén (Ság-pusztán) működő
templom titulusát ugyan nem ismerjük, azonban arról
van tudomásunk, hogy a fehérvári káptalan kiváltságos
parókiája volt, papjairól névsor maradt fenn a 14-15.
századból. A falu 1653-ra már elpusztult, területe után
azonban adót fizettek. Fényes Elek geográfus arról írt
1851-ben, hogy a helyi mondák szerint IV. Béla király
1242-ben a tatárok elől menekülve egy darabig itt,
Sárdörgicsén tartózkodott. Középkori lakosai – Oláh

Miklós esztergomi érsek 1581-ben Frankfurtban kiadott könyve szerint – elsősorban halászattal foglalkoztak. A területen kanyarogva fut a Csorsza patak,
amelynek néhány kilométeres szakaszán közel egy tucat vízimalom működött néhány évszázaddal ezelőtt.
Ság-puszta a 19. század elejétől a piarista rend birtokaihoz tartozott. Récsey Viktor régész 1890 körül még
látta a templomot, amelyet egyhajós, íves szentélyű,
keletelt románkori templomként említett, közelében
pedig romai kori épületmaradványokat írt le.
Szabálytalan formájú kövekből épített fal keríti körül
a talajszintből alig kiemelkedő templommaradványt.
Régészeti kutatások bizonyítják, Árpád-kori temető
volt körülette. A templom alaprajza: a hét és fél méter
hosszú, öt méter széles hajó keleti oldalához enyhén
patkóíves szentéj kapcsolódik, az épület teljes belső
hossza tíz méter, a kőfal vastagsága 0,8 méter. Dél
felől nyílt a bejárata, a hajó nyugati végében két négyszögletes kőláb mutatja a kegyúri karzat tartópilléreinek helyét. A déli oldalához még a középkorban egy
vele párhuzamos és közös hosszfallal második ikerhajót toldottak. Ez utóbbi kripta vagy csontház lehetett. A templomtól északkeletre több épület alapjai
látszanak, közülük a markánsabb falazatú lehetett
parókia. A törökök 1548-as pusztításai után válhatott
az enyészeté.
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Református templom

s

Árpád-kori építészetünk egyedi értéke, 12. század eleji
emléke a Szent István tiszteletére szentelt, zánkai református templom. A község fölé magasodó dombtetőn álló ősi egyházi épület szinte uralja az alatta elterülő falut és a Balaton-partig ereszkedő tájat.
Az 1993-ban az Országos Műemlékvédelmi Hivatal
által befejezett helyreállítási munkák eredményeként
teljes sokrétűségében feltárt épület hűen mutatja be
az elmúlt évszázadok nyomait. (Műemléki nyilvántartási száma: M 5360) A templom középső része, a
hajó és a szentély a 11. század végén, a 12. század
elején épült, keleti tájolású. Különlegessége a belül
patkóíves, kívül négyszögletes szentély. A román kori
templom déli falazata egyben a főhomlokzat is, ahonnan a félköríves, kváderkövekkel kirakott bejárat nyílik. A hajótere délről három félköríves zárású, szűk
ablak világítja meg.

A 13. század második negyedében a nyugati homlokzatot lebontva a templomot a hajó szélességével
megegyező, téglalap alakú toronnyal bővítették. A
nyugati oldalon ekkor alakították ki az urasági karzatot. A karzatszinten két díszes ikerablakot képeztek
ki a nyugati és a déli homlokzaton. Ezekbe az ikerablakokba építették be az eredetileg római kori, feltehetőleg egy környékbeli római villából származó faragott
vörös homokkő oszlopokat.
Zánkát a törökök 1548-ban elpusztították, a templom több mint 200 évig romokban hevert. A községbe
1736-ban betelepülő protestáns német és magyar családok II. József engedélye alapján 1786-ban a használaton kívüli templomon nagyméretű tatarozást végeztek, az épület szerkezetét leegyszerűsítve a 13.
századi torony maradványa és a hajó közös tető alá
került.
Az 1879-ben végzett újabb tatarozás teljesen megváltoztatta a templom középkorra jellemző megjelenését. A szentélyt előcsarnokká alakították át, kaput
nyitottak rajta, ekkor építették fölé a két haranggal
ellátott, zsindelytetős kontyos tornyot. A déli díszes
bejáratot befalazták, a karzatot lebontották, idekerült
a szószék, amelybe beépítették az ikerablakokból származó római oszlopköveket. A keleti oldalon, az új bejárat fölött famellvédes karzatot alakítottak ki. Figyelemre méltó a szentélykupola 1787-ben készült Dávid-csillag motívumos freskója.
A templom 1993-as újjászületése egyben a 13. századi állapot visszaállítását is jelenti. A zánkaiak ragaszkodtak a falu jelképének számító, jellegzetes formájú újkori toronyhoz. Ezért a restaurátorok vállalható kompromisszumként a felhasznált építőanyaggal
és színekkel is jól megkülönböztethetővé tették a 12.,
13. és 19. századi épületrészeket. Így történhetett,
hogy a zánkai református templom nemcsak szakrális
helyszín. A Templomdombon álló épület Zánka kőbe
épített, kőbe vésett történelme, a falu jelképe, a folyamatosság szimbóluma.
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Tájház

s
A tájház Zánka 1736. évi újratelepítésének emléke. A
törökkori elnéptelenedés után német és magyar ajkú
protestáns telepesek építették újra a falut. A tájház háromosztatú zsellérház: szobával, konyhával, kamrahombárral, az újratelepítés során meghatározó szerepet
játszó Siffertekker család tulajdona volt. A műemlék
jellegű védett épület a Fő utca 13. alatt áll és a környék
néprajzi gyűjteményének ad méltó otthont (műemléki
nyilvántartási száma: MI 5359). Oszlopos-szegmensíves
tornácával a Balaton-felvidéki népi építészet egyik legszebbje. Az épület önkormányzati tulajdonban van, a
község gondoskodik állagmegőrzéséről.
A bemutatóhely több száz darabból álló gyűjteménye
bútoraival és egyéb berendezési tárgyaival, viseleteivel
őrzi a ma már letűnt, hagyományos Balaton-felvidéki
paraszti világot. Az itt élt emberek – szőlőtermesztők,
állattenyésztők, favágók, nádvágók, kőfaragók, nádazók, halászok használati tárgyait és eszközeit hosszú
évek gyűjtőmunkájával őrizte meg a faluközösség.
Ebben a néprajzi gyűjtőmunkában élenjárt Benke
László iskolaigazgató és Csanádi Imre tanácselnök.
Munkájukat a veszprémi Laczkó Dezső múzeum néprajzosai, S. dr. Laczkovits Emőke és Törő László is segítették. A szobában az egykor elterjedt sarokpad

vonja magára a figyelmet (1834, Geiszler J. családjának
hagyatékából), a ruhásszekrény a benne lévő viseletekkel a 20. század elejét idézik (Siffer K. családjának
hagyatékából). A kiállításon jól megfér egymás mellett
bölcső, utazóláda, rokka, szép mívű csipkés ajtajú öntöttvas kályha, század eleji népviselet. Az egykori füstöskonyhában láthatunk háromlábú lábast, vajköpülőt, kenyérsütéshez használt eszközöket, fém- és cserépedényeket. Az egykori kamra mezőgazdasági szerszámok sorát mutatja be a favellától a cséphadarón,
a vonyigón át az állattenyésztés, a szőlőművelés eszközparkjáig.
2002-től a tájház portáján álló Galériában tekinthető
meg Zánka szülöttjének, Szekeres Károly keramikus
iparművésznek, Munkácsy-díjas, Érdemes Művésznek
az állandó kiállítása. A tájház pincéjében a Péringer
Miklós vezette borút-egyesület borászati bemutatóhelyet alakított ki 2008 pünkösdjén. A porta egyik
melléképületében kapott helyet dr. Gáncs Lajos Borcímke Gyűjteménye, amely állandó kiállítás formájában mutatja be az elmúlt évtizedek borászatával kapcsolatos emlékeket. A gyűjteményt dr. Gáncs Lajosné
adományozta Zánkának, a kiállítás megnyitó 2012.
szeptember 29-én volt.
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Szekeres Károly alkotásai

s

Szekeres Károly 1940-ben született Zánkán, 1967-ben
végzett az Iparművészeti Főiskolán. Pályakezdőként
a Herendi Porcelán Gyár tervezőművésze, majd a Városlődi Majolikagyár tervezője és művészeti vezetője.
Az általa készített tervek alapján gyártott termékek
(kb. 40-50 millió db) Távol-Kelettől Amerikáig bejárták
az egész világot.
Gyári feladati mellett autonóm és dekoratív kerámiákkal, épületkerámiákkal, térformákkal, domborművekkel, épületszobrászattal foglalkozott. Művei
múzeumi és magángyűjteményekben Magyarországon és külföldön egyaránt megtalálhatóak. Tizenhét
egyéni és több mint száz csoportos kiállítása volt
szerte az országban és a világban. Húsz köztéri alkotása található meg az országban (ebből hét Zánkán).
Ezek közül pl. a Veszprémi Petőfi Színház falburkolatai
(850 m2-1988), a herendi „Porcelánium” kerámia szobrászata (1999) és a Nemzeti Színház homlokzati szobrászata (Schrammel Imrével 16 db – Budapest, 2002)

közismertek. Húsz művészetét elismerő díjban részesült, amelyekből a Munkácsy-díj (1977), az Érdemes
Művész (1987) és a „Pro Comitate” (2000 – Veszprém)
díjak a leginkább említésre méltóak.
Feleségével, Vásárhelyi Emese keramikus művésszel
alkotásaik révén is kötődnek Zánkához. Szülőfaluja
elismerte életművét: 2000-ben Zánka Község Díszpolgára címmel tüntette ki, majd állandó kiállítására alkalmas épületet emelt a Tájház udvarán (2002). Itt
válogatást láthatunk a művész életművéből, nagyon
szép formatervezésű, színes égetett agyag edényeiből,
dísztárgyaiból. Zánkán a Faluház előtt található Ifjúság (1967) című első köztéri munkája, az iskola falán
a Bozzay-emléktábla (1998), a Millenniumi Parkban
Zánka Millenniumi Emlékműve (2000), a Strand bejáratánál a Sellő kút, a ravatalozón kerámia domborműve (2005), az iskola bejáratánál az Eredetmondánk
(2010), míg a 71-es főút mentén a rózsakertben a Békás kút (2011) című alkotásai láthatók.
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Gyermekalkotások Galériája

s

A Gyermekalkotások Galériáját 1973-ban hozták létre
az akkori Úttörőszövetség döntésével. Helyét a Zánkai
Úttörővárosban kapta.
1973-tól szervezője és irányítója, 1981-től pedig országos képzési bázisa volt az akkori gyermek képzőés iparművészeti tehetséggondozásnak. A kezdeti időszakban országos, majd 1976-tól már nemzetközi szinten hirdette meg gyermek képző- és iparművészeti
pályázatait, amelynek következtében díjazott alkotásaiból folyamatosan duzzadt a gyűjtemény. Jelenleg
24 ezer gyermekalkotást tudhat magáénak, ami 114
országból gyűlt össze.
A pályázatokon alapul tehetséggondozó munkája is.
A díjazott gyermekeket nyári alkotótáborba hívják,
ahol neves művész tanárok foglalkoznak velük. A galéria jelentős nemzetközi hírnévre tett szert pályázatai
és nagy létszámú nemzetközi művész táborai által.
1975-től 1989-ig minden nyáron megrendezésre került
a szabadtéri szoborkiállítás, ahol a kortárs művészet
térplasztikáit láthatták a gyerekek. Jó kapcsolat alakult
ki művészekkel, amely egészen a mai napig megmaradt.
Több kiváló alkotó hagyományozta a Balatoni Úttörővárosra alkotásait, amit azóta is őriznek, ápolnak.
Kezdetektől 1986-ig Bernáth Elek festőművész, kiváló művész pedagógus irányította a szakmai munkát,
majd Molnár József vezetésével ez a folyamat továbbra

sem szakadt meg. Később Birkás Attila, jelenleg pedig
Bene Kinga a vezetője.
A zánkai Gyermekalkotások Galériáját 1988-ban felvették a gyermekművészeti gyűjtemények világregiszterébe és tehetséggondozó munkájának elismeréseként
1989-től az Európai Tehetség Tanács (ECHA) tagja
lett. A galéria több konferenciát és szakmai továbbképzést szervezett Zánkán e háttérrel.
A rendszerváltás után több minisztériummal való
közhasznú megállapodás keretében lehetőség nyílt a
tehetséggondozás területén és a kiállítások számát illetően is fejleszteni tevékenységét. 2003-ban a Gyermekalkotások Galériája megalakulásának 30 éves évfordulóján kiállítási akciót hirdetett a külföldi Magyar Kulturális Intézetekben és a nagykövetségeken, aminek
eredményeképpen 2002 márciusában Pozsonyban, decemberben Párizsban és Bukarestben, 2003 februárjában
Moszkvában, októberben Bonnban és Berlinben, majd
2004-ben az Európai Unióhoz való csatlakozás alkalmával Düsseldorfban volt kiállítás a galéria anyagából.
A Zánka Új Nemzedék Központ Kft. megőrizte és
továbbviszi a galéria értékeit eredeti funkcióival
együtt. A gyermek és ifjúsági korosztály tehetséggondozása, az értékes szabadidő eltöltése, a művészeti
nevelés a gyermekalkotások kiállításai által mind fontos szerepet kap az üdültetés mellett.
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Gyermek- és ifjúság-szervezet történeti muzeális gyűjtemény

s

A zánkai múzeum neveléstörténeti gyűjtőkörrel (úttörőmozgalmi, gyermek- és ifjúsági szervezetek, intézménytörténet) Úttörőmozgalmi Múzeumként kezdte
meg működését négy évtizeddel ezelőtt, 1974-ben. Az
országos gyűjtőterülettel rendelkező muzeális intézmény 1987-ben Központi Úttörő-történeti Múzeum és
Könyvtár néven szakmúzeummá és az úttörő-történeti
gyűjtemények országos hálózati központjává vált. A
rendszerváltás időszakában, 1989 decemberétől Gyermekszervezet-történeti Múzeumra változott elnevezése.
A múzeum a jogszabályi változásokból adódó aktualizálás, valamint a fenntartói elképzelések alapján Gyermek- és Ifjúság-szervezet Történeti Muzeális Gyűjtemény besorolással és néven működik.
Közel négy évtizedes működése alatt 33.022 db leltározott és kb. 30.000 db leltározatlan (gyarapodási
naplózott) muzeális tárggyal, dokumentummal gyarapodott, amely elsősorban úttörőmozgalmi, valamint
egyéb gyermek- és ifjúságszervezet (Cserkész, Szívgárda, Ifjúsági Mária Kongregáció, stb.) történeti vonatkozású anyagegyüttes.
A múzeum fennállása óta 16 állandó és 43 időszaki
kiállítást rendezett és számos országos és helyi kiállításra kölcsönözte gyűjteményeinek anyagait. Társrendezőként és házigazdaként mutatkozott be a zánkai
Balatoni Úttörővárosban 1986 szeptemberében tartott
Történész-muzeológusok Országos Szakmai Konfe-

renciáján. 1996-ban Gyermek- és ifjúsági szervezetek
az ezredfordulón címmel szervezett országos konferenciát és ahhoz kapcsolódva Ezredvégi magyar gyermek és ifjúsági szervezeteket bemutató kiállítást. A
Reformátusok Ifjúsági Világtalálkozója alkalmából
nagyszabású, református ifjúsági szervezetek történetét bemutató kiállítást hozott létre.
A múzeum munkatársai számos hazai gyermek- és
ifjúsági szervezet történetével foglalkozó tanulmányt
és cikket publikáltak különböző szaklapokban, s 15
sokszorosított (kézirat jellegű) és nyolc önálló kiadvány jelent meg. Kiemelkedik ezek sorából a Gyermek- és ifjúsági szervezetek az ezredfordulón (1996)
c. konferencia kötet, valamint az 1999-ben elindított
Zánkai Múzeumi Füzetek kiadványsorozat kötetei.
A múzeum állandó és jelentősebb kiállításairól rendszeresen jelentek meg ismertetések, tudósítások, képei
sokszor szerepeltek tudósítási háttéranyagként. Az
utóbbi évtizedben a retro szemlélet térhódításával gyakran forgattak televíziós társaságok a múzeum történeti
anyagaival és Zánka múltjával kapcsolatban: Magyar
Elsők, Az első úttörők, MTV Rózsa-produkció (2005),
XXI. század, Balatoni Úttörőváros, RTL Klub XXI. század
szerkesztősége (2010), Hazai Turizmus, Zánka történetéről (2010), A Balaton és Zánka, Duna TV (2011),
Zánka és az ifjúsági táboroztatás, régen és ma, MR1
Kossuth Rádió (2011), Balatoni Nyár Zánka (2011).
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Zánka 1848/49-es emlékei
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Thury Károly önkéntes honvéd hadnagy, református
lelkész és családjának síremléke
Felállítás helye: Zánka, községi temető
Felirata: „János XV.I.E.V.12.II. Itt nyugosznak az Úrban
Thúry Károly reform. lelkész 1828–1899. s neje Cserna Zsófia 1834–1866 s gyermekeik Dénes 1858–1861 és Kálmán
1865 Béke és áldás poraik felett.”
Anyaga: szürke gránit; leírása: Egyszerű gránit obeliszk, vésett felirattal.
Bozzay Pál önkéntes honvéd őrmester, költő síremléke
Felállítás helye: Zánka, községi temető
Felirata: „Bozzay Pál honvédköltő 1829-1852”
Anyaga: mészkő; leírása: Hasáb alakú alsó részén álló
obeliszk, újabb keletű márványtáblával, utóbbin vésett
és aranyozott felirattal. (A kiegészítő márványtábla ünnepélyes elhelyezésére 1998. március 15-én került sor.)
Vadnay Rudolf jogász, a szabadságharc idején Szemere
Bertalan titkára, később nyelvtudós és családtagjainak
síremléke.
Felállítás helye: Zánka községi temető
Felirata: „Itt nyugszik Vadnay Ruldolf. Élt 79 évet. Megh.
1889. jún. 18. Vadnay László élt 21 évet megh. 1873. okt. 18.”
Anyaga: vörös márvány; leírása: Antikizáló akrotérionokkal díszített, felül obeliszkformát utánzó kőlap.

Herczeg János sorozott honvéd közhuszár síremléke
Felállítás helye: Zánka, községi temető
Felirata: „Herczeg János 1826-1878”
(A sírt Zánka Község Önkormányzata teljesen felújította és új sírkövet állíttatott, amelyet 2003. március
14-én avattak.)
Thury Károly önkéntes honvéd hadnagy emléktáblája
Elhelyezése: Zánka, Fő u. 9. (volt református lelkészlak) homlokzati falán.
Felirata: „E házban élt és dolgozott Thury Károly 18551899 között a szabadságharc honvéd hadnagya, református
lelkész. Állította a hálás utókor. 1999.”
Anyaga: vörös színű gránit; alkotója: Schall Nándor;
felavatva: 1999. szeptember 4.
Bozzay Pál domborműves emléktáblája
Elhelyezése: Zánka, Iskola u. 6., a Bozzay Pál Általános
Iskola főhomlokzatán.
Felirata: „A hazaszeretet jótékony mint a meleg napsugár,
s áldással sikerítendi munkáitokat.” (Idézet Bozzay Páltól);
kiegészítő felirat az emléktábla alatt: „Bozzay Pál
1829–1852”;
Anyaga: kerámia; alkotója: Szekeres Károly, Munkácsy-díjas keramikusművész; felavatva: 1998. március 14.
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Zánka-Nivegy-völgyi Borút Egyesület

s

A Nivegy-völgyi borturizmus legjelentősebb eleme a
Zánka-Nivegy-völgyi Borút Egyesület. A 2001-ben megalakult egyesület a völgyi öt községet és Zánka borturizmusába bekapcsolódó több mint húsz gazdáját tömöríti. A Zánka-Nivegy-völgyi Borút Egyesület tagjainak célja, hogy a Balaton-felvidéki bortermelők között
a Nivegy-völgyhöz, mint tájegységhez kötődő borvidéket formáljanak és tartsanak fenn, ezáltal a piaci
megjelenésük és marketing tevékenységük egységes
legyen. Így biztosítható, hogy az általuk megtermelt
mustok, borok és a hozzájuk kapcsolódó vidéki turizmus gasztronómiai és szállásszolgáltatásai hatékonyabban legyenek hirdethetőek és értékesíthetőek.
A szőlészet-borászat évszázados múltú tevékenység
Magyarországon, a Balaton felvidék napsütéses óraszámának köszönhetően meghatározó borvidéke országunknak. A rendszerváltást követően a nagy borkombinátokat felváltották a kisebb méretű, szőlészettel és
borászattal egyaránt foglalkozó családi kisgazdaságok.
Az ilyen méretű gazdasági egységek termelési volumenéből következően nehezen vagy egyáltalán nem tudnak
értékesíteni a ma működő óriás kereskedelmi láncoknál,
ezért egyénileg vagy egyesületi közösségi formában kell
megszervezniük termékeik értékesítését.
A megcélozandó fogyasztói kör elsősorban szabadidős tevékenysége közben hajlandó keresletet mutatni

a borokra, a borkultúra megismerésére, ezért az egyesületi tagok jelentős hányada invesztált kínáló helyiség
és szállás kialakítására a pincészetét kiegészítve.
Több évszázados tapasztalatunk van a szőlészet-borászat területén. Az itt élő családokban generációkra
visszamenően végezték a szőlőtermesztést és a borkészítést. Az 1990-es évektől az igények változtak,
megjelent és növekszik az igény a palackos borok vásárlására, fogyasztására. A Nivegy-völgyi borászok
szakmailag alkalmasnak mutatkoztak és mutatkoznak
a megváltozott piaci igények kiszolgálására az e vidéken újnak számító technológiák bevezetése által (esztétikus és minőségi palackozás, korszerű erjesztési
technológiák bevezetése, szűrt, palackozott mustok
és egyéb gyümölcslevek készítése). Mivel a balatoni
régióban a vendégforgalom mindig jelentős volt, így
az itt lakók szintén generációk óta foglalkoznak vendéglátással, ezért a ma elvárt komplex bor-gasztronómia-szállás-borkóstoló szolgáltatáscsomagot nehézség nélkül képesek nyújtani a vendégek számára.
Az egyesület hagyományos rendezvényei: Szent Balázs napi Balázs-áldás a romtemplomnál – február
első hétvégéje; Pünkösdi Borünnep a Nivegy-völgyben;
Zánkai Hal- és Borünnep – július harmadik hétvégéje;
Zánkai Szüreti Felvonulás és Borászati Konferencia –
október utolsó hétvégéje.
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Magyar Tenger Népdalkör

s

1979. január 29-én dr. Szabó Dezsőné vezetésével immáron 35 éve alakult a népdalkör a zánkai könyvtárban. A „Rózsa, rózsa…” c. dalcsokorral nagy sikert
aratott a majd’ 40 fős csoport.
Vass Lajos bíztatására felvették a kapcsolatot Nyék
Sándor népdalgyűjtővel, aki a balatoni dalkultúra legjobb ismerője volt. A zánkaiak több dalcsokrukat a
„Balatoni népdalok” c. kötetéből állították össze. 1981.
januárjában vette fel a Magyar Tenger Pávakör nevet
az együttes. A Magyar Tenger MgTSz. – a Községi Közös Tanáccsal együtt – hosszú ideig anyagilag is és
erkölcsileg is támogatta a csoportot.
Kezdetben Herczeg József és Farkas Lajos citerakíséretével énekeltek, majd a Kőris népzenei együttes
Horváth Ottó zenetanár vezetésével kísérte a Pávakört.
1986-ban Vecsey Ervin vette át a vezetést, kísért a
Nyirettyű együttes Vecsey Györgyike vezetésével. 1993tól Károlyi László citerakíséretével énekelt a népdalkör,
majd 1995-től máig Magyar Tenger Népdalkör névvel
Némethy Kornélia (és haláláig párjával, Vickauck La-

jossal) harmonika tanár művészeti vezető irányításával folynak a próbák és a fellépések. A három és fél
évtizedes működés során nagyon sok sikerben volt
részük. A közönség elismerő tapsa mellett kiérdemeltek 5 Arany minősítést, megkapták a Veszprém Megyéért, a Szocialista Kultúráért kitüntetést, a Zánka
Községért elismerő oklevelet, az együttes vezetője Kocsis Ervinné épp a 35. évfordulón kapta meg a Zánka
Díszpolgára címet. Műsoraikkal bejárták a Balatonfelvidéket, szerepeltek a megye és az ország számos
településén, eljutottak Szlovákiába és Németországba,
készítettek velük felvételt a Magyar Rádióban.
A Művelődési Ház vezetői mindig szívükön viselték
az együttes gondját, baját. Szervezték a fellépéseket,
utazásokat. Sajnos az alapítók közül sokan eltávoztak
az „égi kórusba”, és az utánpótlás akadozik, de még
így is kb. 25 fő énekel töretlen lendülettel a saját
maga és a hallgatóság örömére.
Zánka szinte minden nagyobb szabású községi rendezvényén szerepel a népdalkör.
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Magyar Tenger Néptáncegyüttes, Bokafogó Néptáncegyüttes

s

A néptánc és a néphagyományok ápolása Zánkán
hosszú múltra tekint vissza. A csoportok mindenkor
a falu és a környékbeli falvak lakóiból kerültek ki, a
működés feltételeit a Művelődési ház biztosította. Az
1970-es években Kocsis Ervinné vezetésével működött
egy leány tánccsoport, majd a 80-as évek elején a Pávakör gyermektáncosokkal bővült, akiket Németh
László, a Badacsony Táncegyüttes vezetője oktatott. A
kislányok népi játékokkal és zöldágjárással színesítették a sikeres népdalkör műsorát.
1986 őszén Kocsmár Gyula vezetésével megalakult a
Magyar Tenger Néptáncegyüttes. Zánka és a környékbeli
falvak gyermekei, fiataljai több korosztályban ismerkedhettek a népi kultúrával, a néptánc alapjaival. Ebben
az időszakban nagy sikereket ért el az együttes, többször
vettek részt külföldi vendégszerepléseken is pl. Ausztriában, Olaszországban, Spanyolországban. A már kiforrott csoportot később Kovács József, a Veszprém Táncegyüttes vezetője vette át. Vezetése alatt jutottak el Erdélybe és Szlovákiába. A 90-es évek elején történt generációváltás után egy maroknyi gyermekközösség Kruczler Mónika vezetésével gyermek táncegyüttesként alakult újjá, azzal a céllal, hogy őrizze és továbbadja a
magyar néphagyomány értékeit, azon belül is főként a
néptánc-, népdal-, népszokás-, és viselkedéskultúrát. A
folyamatosan bővülő létszámú gyermektáncegyüttes

vezetését 1997-ben vette át Kruczler Ágnes és Varga
István, akik a mai napig lelkes összefogói és szakmai
irányítói immár két táncegyüttesnek. A gyermek néptáncegyüttesben két korcsoportban van lehetősége tanulni a táncolni vágyóknak. A táncegyüttes 2004 óta
művészeti iskolaként működik, a Magyarpolányi Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként. A tájegységeknek megfelelő fellépő ruhákat évek óta önkormányzati támogatásból vásárolják illetve készíttetik.
A magyar hagyományok mellett a magyarországi németek kultúráját, szokásait is ápolják, táncaikat felelevenítik, viseletüket bemutatják. A gyermekcsoport
rendszeres résztvevője és sikeres szereplője a Városlődi
Német Nemzetiségi Kulturális Találkozónak. A Magyar
Tenger Táncegyüttesben jelenleg 40 gyermek táncol,
támogató, lelkes szülői háttérrel.
A zánkai néptánc és hagyományápolás egyik különleges színfoltja a 2009-ben senior korúakból; a 80-as évek
néhány táncosából, táncos gyerekek szüleiből és néptáncot kedvelő felnőttekből alakult Bokafogó Táncegyüttes. A Kárpát-medence magyarok lakta területének táncaiból álló műsoraikkal színesítik a környékbeli rendezvényeket, részt vesznek a litéri Senior Néptáncfesztiválon
és ausztriai vendégszerepléssel is büszkélkedhetnek. A
csoporthoz egyre több fiatal csatlakozik, akik annak idején a Magyar Tenger Néptáncegyüttesben táncoltak.
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Őszirózsa Nyugdíjas Klub

s

1986. február 22-én 40 idős ember lelkes közreműködésével nyugdíjas klub alakult Zánkán. Az alakuló
ülésen megválasztották a háromtagú klubvezetést,
élen Csanádi Imrével. A klubtagság legmagasabb létszáma 2006-ban volt, 82 fő, ennek megfelelően a klub
vezetősége sokáig 5 fővel működött. Az alakuló tagokból már csak hárman élnek, a klub korosztályi
jellegéből adódóan a tagság szinte teljes egészében
kicserélődött.
A személycserék ellenére a klub vezetése, működése
mind a mai napig magas színvonalon folyik, Dél Jenő
irányításával, éves programterv alapján. Minden évben
sokoldalú tevékenység jellemezte a klubot. Évente
többször is hallgattak egészségmegőrző előadást, közérzetjavító, kulturális műsort. Szellemi vetélkedőket,
bel- és külföldi kirándulásokat szerveztek. Az Országos
Arany János Irodalmi Vetélkedőn, Tatabányán II. helyezést, Ajkán szellemi vetélkedőn kétszer is II. helyezést értek el. Több mint tíz alkalommal vettek részt
megyei turisztikai vetélkedőn, amely teljesítménytú-

rával volt egybekötve: két alkalommal megnyerték,
háromszor II. és kétszer III. helyezést szereztek.
A klub minden alkalommal bekapcsolódott a segélyprogramokba: árvíz, belvíz, ázsiai szökőár, délszláv háborús menekülteket segítettek. Vetélkedőket
és ünnepségeket szerveztek, „Megjárt utak” címmel
pályázatot írtak ki, amelyre 16 értékes pályamű érkezett.
A klubnapokat minden hónap második csütörtökén
tartják a Faluházban. Időnként a vezetőség előadókat
hív meg, hogy tartsanak előadást, tájékoztatást: polgármester, intézményvezetők, civil szervezetek vezetői,
külső előadók, szakorvosok, rendőrök, távoli országot
megjárt személyek stb. Minden évben kirándulnak és
melegvizes fürdőbe mennek. Többször körbejárták a
Balatont, hajóztak a Dunán Budapest és Visegrád között, jártak Ausztriában, Szlovéniában, Csehországban.
A megyében egyik legjobban működő nyugdíjas klubunk megérdemli a megbecsülést és az önkormányzat
szeretetteljes támogatását.
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Dr. Okályi Iván Kertbarát Kör

s

1970-ben a Művelődési Ház keretén belül indult útjára
Kocsis Ervin, majd Kocsis Ervinné vezetésével a zánkai
kertbarát kör. Később hivatalosan a Hazafias Népfront
keretén belül Cseh Árpád vezetésével működött.
1984-ben, Zánkára költözése évében vette át a kör
vezetését Takács Ferenc kertészmérnök, az Úttörőváros
főkertésze, aki több mint negyed századot töltött el a
kör élén. Ez alatt az idő alatt a megye egyik legismertebb és legelismertebb kertbarát körévé váltak, nagyon
szerteágazó szakmai tevékenységgel, évente meg-megújuló tematikával. A szőlészetet-borászatot tevékenységük középpontjában tartották, de a kertészkedéshez
kapcsolódó súlyponti kérdéseket évről-évre újratárgyalják, lépést tartva a szakma fejlődésével.
A rendszerváltás után felértékelődött a kertbarát
körök szerepe, hiszen a tsz-ek szétestek, és a gazdálkodók lépést akartak tartani a változásokkal: hegyközségek megalakulása, adózás, EU-csatlakozás, jogszabályi változások, egészségügyi kérdések stb.

Az éves programjaikban visszatérően előadások
hangzanak el: aktuális növényvédelmi tennivalók, környezetünk gombái, új kertészeti eszközök, gyógyborok
készítése, méhészkedés, méregtelenítés – egészséges
ételek, házi konzerválás, a házi kert fűszerei, energianövények termesztése témakörökről. Takács Ferenctől
öt éve Mészáros Géza vette át a kör vezetését, de a
gyógynövényszakemberként is országszerte híres Feri
bácsi tapasztalataira és aktív közreműködésére a továbbiakban is számíthatnak.
Mint nemes hagyomány, évente megrendezésre kerül a Márton-napi bormustra, a kertbarátok disznótora és a metszési bemutató. A kör ősztől tavasz végéig
havi rendszerességgel tartja foglalkozásait, szoros
kapcsolatot tart fenn a Vörösberényi Kertbarát Körrel,
és részt vesz a megyei kertbarát rendezvényeken is.
Éves kirándulásai során bejárták az ország összes
jegyzett borvidékét, és az ott szerzett tapasztalatokat
hasznosítják a gyakorlatban.
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Közösségi- és Tömegsport Klub

s

A Közösségi- és Tömegsport Klub hivatalosan is bejegyzett egyesületként három sportágnak ad otthont.
A klub vezetését huzamosabb ideig Szarka László látta
el, néhány éve Balázs Zsolt vette át az irányítást.
Már csak alkalmakra jön össze a Gyopár FC-Zánka
kispályás labdarúgó csapat, mely a település nevét
öregbítendően zászlóshajója volt a zánkai labdarúgásnak. Balatonfüreden a városi bajnokság I. osztályában szerepelt 1998-tól 2004-ig. A bajnokságban egy
alkalommal hódította el a bajnoki címet. Egy második
és két harmadik helyet ért el. Az ország területén több
kispályás tornát nyert a csapat. Az első hivatalos, Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt bajnokságban
indult csapat a női kispályás labdarúgó csapat volt.
Ők 2004-2007 között a Közösségi- és Tömegsport Klub
keretein belül, Zánka SE néven szerepeltek, támogatójuk az Önkormányzat volt. Három éven keresztül
működtek, majd miután a Tapolca körzeti bajnokságot
megnyerték, feloszlottak, hogy teret adjanak a férfi
csapatnak. A férfi csapat 2007-ben a megyei III. osztályban, a Tapolca körzeti bajnokságban indult. A működés folyamatos, csak a bajnoki besorolás változott
az évek folyamán. Jelenleg a csapat az Erzsébet Üdülőközpont és Tábor stadionjában vívja a mérkőzéseit,
a Veszprém Megye III. osztályában. A település ad otthont az immáron XIV. alkalommal megrendezett kispályás labdarúgó tornának, a Zánka Kupának, amely

része a Zánkai Halásznapok és Borhetek programsorozatának. A rendezvényen női és férfi csapatok mérik
össze tudásukat.
A klub második legnagyobb létszámú csapata, a tekézőké 1998-ban alakult, amikor a „Zöldgolyó” teke
csapatbajnokság először indult. Akkor a csapatban 6
fő versenyző volt. A tekések még ebben az évben,
1998-ban a megyei bajnokságban indultak, és egészen
2010-ig nagyon szép eredményeket értek el. A bajnokságban olyan városok, mint Pápa, Herend, Várpalota, Inota csapatai ellen küzdöttek. 2008-ban már
három csapat indult a „Zöldgolyó” teke csapatbajnokságban: két férfi, egy női, összesen 18 fővel. A lelkesedés és a csapatok jó versenyszelleme a mai napig is
töretlen az októbertől március végéig tartó bajnokságban. A tekések folyamatosan fejlődnek, és az induló
13 csapat között rendszeresen az élbolyban végeznek.
Több mint másfél évtizede támogatottjai az egyesületnek a sakkozók is, akik rendre elindultak az évek
során a községek számára kiírt versenyeken, bajnokságokon. A Veszprém megyei kis települések részére
kiírt versenyeket több alkalommal is megnyerték, és
ezzel kiérdemelték, hogy 2013 novemberében a Magyar Sakkvilág Kupán Zánka képviselje megyénket az
országos megmérettetésen. A négy táblán folyó három
napos küzdelem végén 18 csapat közül országos 3.
helyezést sikerült elérniük.
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1995. februárjában Taródyné dr. Okályi Erzsébet vezetésével megalakult a Honismereti Kör, hogy sok-sok
helytörténeti, honismereti, magyar történelmi, irodalmi
ismerettel legyenek gazdagabbak. Településünkről és
környékéről történő kutakodás, gyűjtőmunka és annak
előadások és írások formájában is közzétett produktuma olyan közösséggé formálta a kört, hogy az egész
településre hatást gyakorolt. A tagok különböző okokból csatlakoztak a körhöz. Egy részük tanulmányozza,
kutatja Zánka történetét könyvtárban, levéltárban,
házaknál fellelhető emlékekben, szájhagyományok,
adatközlők meghallgatásával. Másik része visszaemlékezik, saját környezetéből, mesterségéből tudnivalókat, régi történeteket, élethelyzeteket gyűjt, rendez,
előad, elmesél. Ismét mások érdeklődéssel hallgatják
mindezeket és örülnek, hogy jobban megismerhetik
Zánka és a Balaton-felvidék múltját.
Havi összejöveteleiken 20-25 fő jön össze rendszeresen, előre megtervezett témaköröket körbejárva. Közben felvették a kapcsolatot több Veszprém megyei történésszel, néprajzossal, helytörténésszel, egyesülettel.

Többször szerveztek zánkai és környékbeli sétákat a
szülőföld alaposabb megismertetése céljából, a tanulóifjúsággal együtt emlékeznek nemzeti ünnepeinken.
A Zánkai Hírmondó helytörténeti rovata és a Honismereti Kör egymás nélkül elképzelhetetlen, személyek
és témák szorosan összekötik. A rovatvezetés teljes
egészében, az írások is nagy részben a kör vezetőjét és
a bekapcsolódó tagokat dicsérik. Két könyv szerkesztésére, illetve nagyrészt megírására is vállalkoztak tagjaik: „A szellem napvilága” és „Zánka gyökerei”. Kiadójuk Zánka Község Önkormányzata volt. Készült a millenniumi ünnepségekre a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnökségének figyelmét is felkeltő honismereti rövidfilm Zánkai etűdök címmel. Taródyné
dr. Okályi Erzsébet és Horváth Lajos (1998-2002 között
megyei elnökségi tag) a mai napig tagja a Veszprém
Megyei Honismereti Egyesületnek, amelynek elnökségétől két alkalommal is dicsérő oklevélben részesültek.
Taródyné dr. Okályi Erzsébetnek pedig a Zánka Díszpolgára kitüntetést adományozta a község önkormányzata. 2012-től György Péter vette át a kör vezetését.
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1998. december 16-án alakult Loch Ottó vezetésével a
zánkai Egészséges Életmód Klub, amelynek célja kezdetektől a tagok egészségének megőrzése, a betegség
megelőzése, gyógyító-rehabilitációs tevékenység és az
egészséges életmód propagálása volt.
A klubvezető irányításával az első tíz évben ősztől
tavaszig mintegy 240 foglalkozást tartottak, amelyek
során mozgásgyakorlatokat sajátítottak el a résztvevők: Ivancsenkó-féle gerinctornát, a jóga különböző
típusait, stb. Megismerkedtek a testüket körülvevő
aura, azaz az elektromágneses mező sajátosságaival,
a csakrák, a meridiánok létezésével és szerepével.
Rendszeressé vált a különböző légzési típusok és légző
gyakorlatok, a szem egészségének megőrzését segítő
szemtorna gyakorlatok, valamint különböző meditációs és vizualizációs gyakorlatok végzése.

Nagy hangsúlyt fektetnek a helyes táplálkozás elsajátítására és betartására is. A taglétszámuk az évek
során 30 körüli volt, jelenleg 32 tagjuk van. A vezetőség igyekezett a közösséget összetartani klubfoglalkozásokon túli rendezvényekkel is: pl. gyalogtúrák,
kirándulások, színházba járás. A klub által szervezett
előadások nyitottak az érdeklődők számára.
A klub vezetését az utóbbi években Vass Gyuláné
vette át. A klubfoglalkozásokat heti rendszerességgel
keddenként tartják meg a tagság által elfogadott éves
munkaterv alapján. A többi klubbal élő kapcsolatot
tartanak fenn, valamint bekapcsolódnak a község nagyobb rendezvényeibe is. 2013 tavaszán tartották 15.
születésnapi rendezvényüket, amely nagyon jól sikerült, akárcsak a legutóbbi sárvári és prágai kirándulásaik is.
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A zánkai Nők Klubja több évtizedes múltra tekint
vissza. Geiszler Józsefné szervezésével 1967-ben alakult
és jó 20 évig működött nagyon sikeresen. Minden
klubnak háziasszonya volt. A járási Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) közérdekű témákban előadókat biztosított. Ezentúl a résztvevők ismerkedtek
kötéssel, hímzéssel, csipkeveréssel, gyöngyfűzéssel,
szabás-varrással, konyhai fortélyokkal.
Marosszékyné Csósza Mária vezetésével a klub két
évtizedes szünet után újra indult (2009). A klub célja:
összefogni a kreatív, kézimunkázni, a régi hagyományokat ápolni szerető asszonyokat, lányokat. Jelen
taglétszámuk 21 fő. Fenntartójuk a Zánkai Önkormányzat. Működési helyük a Faluház, ahol immár
saját klubszobával rendelkeznek. Működési idejük az
őszi, téli, tavaszi hónapok, hetente egy alkalom, főleg
hétfőnként. Eszközi ellátottságuk: Singer varrógép,

varráshoz szükséges eszközök, szövőeszközök, különféle textilek a hímzésekhez, fonalak, gyöngyök, papírféleségek, néhány szakkönyv. Szakemberben nincs hiány, mert egymást tanítják, „ki mit tud” alapon.
A Nők Klubja tagjai díszítik fel a Faluház kertjében
az adventi koszorút, rendezik be a betlehemet, valamint az előtérben levő nagy üvegvitrint. A jeles napokat, eseményeket illusztráló évi 5-6 mini kiállítás fogadja az épületbe betérőt. A Faluházban élénk élet folyik, amibe más közösségek mellett aktívan bekapcsolódik a Nők Klubja is. A klubok egymást segítik pl.
a majális, a szüreti felvonulás, az ünnepi megemlékezések, kirándulások alkalmából.
Idén ünnepeljük Zánka fennállásának 850. évfordulóját. Ezen alkalomból több tagjuk elkészíti Zánka
címerét vagy lobogóját más-más technikával. Ők így
járulnak hozzá az ünnephez.

ZÁNKAI
Értéktár

F147f

ZÁNKAI
Értéktár

Színjátszó Kör

s

A zánkai Színjátszó Kör Kocsis Szilvia és Böhm Tamás
vezetésével 2012-ben alakult. A civil szervezet a Faluház keretein belül működik, kezdeményezésüket a helyi önkormányzat örömmel támogatja. Az amatőr művészeti csoport tagjainak száma 25 fő, mely folyamatosan bővül.
A csoport saját kezdeményezés alapján alakult egyegy zánkai programon való szereplés céljából. A rendezvény sikerén felbuzdulva tovább folytatódott a
munka. Egyre több rendezvény műsorába kerültek
be előadásaikkal. Ma már elmondhatjuk, hogy Zánka
szinte minden rendezvényén színpadra áll a Színjátszó Kör.

Egyre több meghívásnak tesznek eleget a kistérségben. Nagy megtiszteltetés, hogy 2014 őszére meghívást kaptak a híres badacsonyi rendezvényre, a Badacsonyi Szüretre, de emellett további felkérések is érkeznek, mely büszkeséggel tölti el a tagokat, a zánkaiakat.
A Színjátszó Kör s népszerű szerepléseivel öregbíti
Zánka hírnevét a különböző településeken, a Balatonfüredi és a Tapolcai járásban, erősíti a helyi összetartozást, a helyi értékeket, a helyi identitást. A személyi
átfedések révén a színjátszóknak nagyon szoros az
együttműködése a 2010-ben alakult Na-ná együttes
könnyűzenei fellépéseivel.
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A Zánka TV törekvése, hogy technikailag magas színvonalon, tematikailag sokszínű és aktuális műsorokat
közvetítsen, melyek bepillantást adnak a falu és környezetének mozgalmas életébe, ezáltal közvetítve értéket, információkat, eszmeiséget.
Rövid történet: 2003. február 24-én láthatták a zánkaiak az első helyi tévéadást, amely az első Magazinműsort is tartalmazta. 2005-2006-ban, Balatonakali
és Balatonszepezd községek helyi kábeltévé hálózatán
is látható volt a Zánka TV. 2007 óta műsorokat biztosít
Balatonszepezd számára is (önkormányzati ülések, helyi közéleti események). 2009: A Zánka TV, a veszprémi
Pannon Egyetem által működtetett Pannon e-Oktatási
Klaszternek az egyik alapító tagja. 2010: Megvalósították az Online (élő) tv adást új honlapjukon, ezzel
küszöbölve ki a kábelrendszer fizikai korlátait, így a
kábeltévével nem rendelkező zánkaiaknak és a zánkai
üdülőtulajdonosoknak a lakóhelyükön is elérhetővé
vált adásuk megtekintése. 2011: Az év elején megújult
a videógaléria. 2011. január 06-tól a Zánka TV a
C7/189,25 MHz-es frekvencián érhető el a PR Telecom

hálózatán. 2011. december 10-én a naprakész informálódás lehetőségének biztosításáért a Zánkai Üdülőgazdák Egyesülete javaslatára a Balaton-parti Fürdőegyesületek Szövetsége Balatonért-díjat adományozott Vass Gyula és családi vállalkozása részére.
A Zánka TV alapítványi kereteken belül működik.
Főtevékenysége: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. Egyéb tevékenységei: 5911 Film-,
videó-, televízió műsor gyártás; 8560 Oktatást kiegészítő
tevékenység; 8559 M.n.s. egyéb oktatás kulturális tevékenység, sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység, oktatási tevékenység, egészségügyi tevékenység, szociális tevékenység, polgári védelmi, tűzoltósági
tevékenység, környezetvédelmi tevékenység, településfejlesztési tevékenység, jogvédő tevékenység, közbiztonság védelmi tevékenység, nemzetközi tevékenység.
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy
külföldi természetes személy, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező társaság csatlakozhat,
ha az alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja,
támogatni kívánja.

ZÁNKAI
Értéktár

F151f

ZÁNKAI
Értéktár

Zánkai Hírmondó

s

A zánkai lapindítást a rendszerváltozás utáni első önkormányzat valósította meg Zánkai Hírmondó néven
1991. novemberében: „Az igazi, demokratikus önkormányzat működésének ugyanis egyik alapvető pillére
és feltétele a nyilvánosság minél szélesebb körű biztosítása.” – írta az első lapszámban annak felelős kiadója, Dr. Szabó Dezső polgármester. Az első években
A/4-es formátumban, szűk terjedelemben – önkormányzati rendeleteket hozzá mellékelve –, tűzött kivitelben, évi 2-3 alkalommal jelent meg.
A helyi lapkiadás történetében igazi áttörést jelentett
a civil lakosság bekapcsolódása a Zánkai Hírmondó
működtetésébe. Így az önkormányzat mellett a Közéleti
Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesülete is bekapcsolódott az 1994 áprilisától már nyomdai úton előállított
helyi újság készítésébe. 1995 októberétől Filep Miklós
polgármester T. Horváth Lajost bízta meg a lap felelős
szerkesztői munkájával, aminek eredményeképpen nagyobb terjedelemben, rendszeresen és rovatokat is tartalmazóan jelenhettek meg. Az „Önkormányzati hírek”,
„Intézményeink életéből”, „Faluház-egyesületi élet”,
„Helytörténet-honismeret” és a „Harangszó” rovatok
mind a mai napig élnek, kiállták két évtized próbáját.
Az egykori szerkesztőbizottságból Taródyné dr.
Okályi Erzsébet és Marosszékyné Csósza Mária mint
rovatvezetők, valamint a Klepeisz Zoltán vezette
nyomda maradtak mindvégig a főszerkesztő mellett,
de több mint másfél évtizedig nagyon eredményesen
együtt dolgoztak Sólyom Bélánéval, Csékei Marian-

nával, Andocs Arankával, Poór Ferenccel. A régi rovatvezetők helyére újak jöttek, és mindvégig nagyszámú alkalmi cikkírót is sikerült bevonni az újság
készítésébe. Az összefogás erejével sikerült elérniük,
hogy teljesítsék vállalt feladatukat: „a lehető legtöbb
információt nyújtsa a lap, a lakosság szolgálatában”.
Az utóbbi években minőségibb kivitelben, sok-sok színes fotóval dokumentálva jelenik meg, évi 4-5 alkalommal, 20-30 (A/4-es) oldalon időszaki kiadványuk.
A Zánkai Hírmondó megalapítása kezdetétől máig betölti hivatását, a lakosság többsége által igényelt és
elismert helyi lapként működik, annak ellenére, hogy
a Zánka TV-n és a község honlapján keresztül is sok
információ eljut a lakossághoz. A zánkai közéletet jótékonyan alakító helyi újság eleget tesz az önkormányzat tájékoztatási kötelezettségének, és az üdülőfalu közösségeinek fontos szervezőerejévé vált.
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