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Zánka Község Önkormányzatának
2013. október 30-án megtartott
nyilvános üléséről
- Meghallgatták a képviselők Bauerné Poór Vilma könyvvizsgáló véleményét és egyhangú szavazással elfogadták a 2013. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról készített pénzügyi
tájékoztatót. Az anyag összefoglalja a gazdálkodás főbb jellemzőit 2013. október 30-ig terjedően.
Az önkormányzat gazdálkodása takarékos, biztonságos, kellő tartalékkal rendelkezik. A kötelező feladatok ellátását és az intézmények működtetését pénzügyi gazdálkodási gondok nem gátolták.
Az önkormányzat bevételei 91,73%-ban, kiadásai
65 %-ban, a felhalmozási kiadások pedig 29,47
%-on teljesültek.
- A képviselőtestület elfogadta Zánka Község
Önkormányzata 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját. Ez alapján 2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladata a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritásának biztosítása. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság
és a hatékonyság együttes érvényesítése. A képviselőtestület elsődleges feladatának tekinti a település intézményeinek biztonságos, kiegyensúlyozott
működtetését, ugyanakkor minden intézménynél
törekedni kell a takarékos gazdálkodásra. Fontos a
településüzemeltetés zavartalan ellátása, a közfoglalkoztatásból eredő lehetőségek minél szélesebb
körű kihasználása. 2014. évben is kiemelt jelentőségű a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatokon való részvételhez szükséges
önerő biztosítása.
- A településrendezési eszközök részleges módosítása kapcsán döntést hoztak a képviselők a jogszabályban előírt partnerségi együttműködés és
egyeztetés tekintetében. Ebbe a körbe olyan gazdálkodó és civil szervezetek kerültek bevonásra,
akiknek működését, érdekeltségét a rendezési terv
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módosítása érinti. Határozattal hagyta jóvá a
képviselőtestület a tervezett módosításokat Zánka
721/4 hrsz-ú telektömbjére vonatkozóan, melyre
szabályozási terv készítendő. A tervezett szabályozás figyelembe veszi a tulajdonos fejlesztési
szándékait, a kerítés méretére és minőségére, valamint a terület beépítésére vonatkozó változtatási
szándékot. Döntést hoztak a képviselők a törvényi
előírás szerint kötelező önkormányzati főépítész
közreműködése érdekében. A feladatot Németh
Balázs (Kamarai Névjegyzék száma: E-170613/2014. ) önkormányzati főépítész látja el.
- Megtárgyalták a képviselők az egészségügyi
szolgáltatók személyi és tárgyi feltételeiről, szakmai munkájáról szóló beszámolót. Dr. Király
Tünde családorvos, dr. Hargitai Zsolt fogszakorvos és Rózsa Gabriella védőnő munkáját értékelve az előterjesztéseket az önkormányzati testület
elfogadta. Az egészségügyi és gyermek-egészségügyi ellátásban dolgozó szakemberek munkájáért a képviselőtestület köszönetét fejezte ki.
- A nevelési-oktatási intézmények működésére
vonatkozó hatályos rendelkezésekre tekintettel
Zánka Község Önkormányzata egy-egy személyt
küldött az oktatási intézményekben megalakítandó intézményi tanácsba. A testület a Bozzay Pál
Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
(8251 Zánka, Iskola u. 6.) intézményi tanácsába
Varga Zoltán alpolgármestert, az Egry József
Középiskola, Szakiskola és Kollégium (8251
Zánka, Külterület 030/13. hrsz.) intézményi tanácsába Horváth Lajos önkormányzati képviselőt
delegálta.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a DRV Zrt-vel (8600 Siófok, Tanácsház
u. 7.) történő együttműködésről, valamint a 2013.
évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak
támogatására kiírt pályázatra vonatkozó gesztor
önkormányzati teendők ellátásról meghozott
23/2013. (IV. 10.) önkormányzati határozatát a
jogszabályi feltételek megváltozása miatt
visszavonta.
A 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának
részletes feltételeiről, valamint az egészséges
ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak
ellentételezéséről szóló 90/2013. (X. 7.) VM
rendelet alapján támogatási igénnyel élt az
önkormányzat összesen 11.473.500.-Ft összegben,
melyre vonatkozóan a testület a tájékoztatást
elfogadta.
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- A Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó
pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be az önkormányzat a kizárólagos tulajdonában lévő
Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Zánka Iskola u. 6. szám alatti, 1054/1
hrsz-ú, kivett, általános iskola művelési ágú ingatlanon 1 db kisméretű műfüves (grund) pálya
12x24 (14x26) m megépítésére, az MLSZ által
meghatározott műszaki tartalommal. Az önkormányzat a futball sportszakmai program megvalósítása érdekében szakmai partnerként a zánkai
Közösségi és Tömegsport Klubot kérte fel.
A pályázati projekt teljes összege 16.800.000,Ft, melyből az önerő: 30 %, azaz 5.040.000,- Ft.
Az önkormányzat vállalta, hogy nyertes pályázat
esetén az üzemeltetés teljes ideje alatt a pályák karbantartását saját költségén folyamatosan elvégezteti.
Egyidejűleg jóváhagyta a képviselőtestület a
műfüves labdarúgó pálya építéséhez és fenntartásához kapcsolódóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodást.
- A képviselőtestület a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozása érdekében korábbi testületi ülésén elhatározta Települési Értéktár alakítását. E döntés végrehajtására megválasztotta a
Zánkai Települési Értéktár Bizottság elnökévé
Horváth Lajos önkormányzati képviselőt. A Bizottság tagjai: György Péter a zánkai Honismereti
Kör vezetője, Kocsis Ervinné a Magyar Tenger
Népdalkör vezetője, Vass Gyula a Zánka Tv. tulajdonosa és Marosszékiné Csósza Mária, a Nők
Klubja vezetője.
- A községi strandon működő Golf és Napsugár
büfé bérleti szerződésének módosításáról tárgyaltak a testületi tagok. 10 évvel meghosszabbította a
képviselőtestület Horváth Lajos vállalkozó strandi büfére vonatkozó bérleti szerződéseit az üzleti
tevékenység folytatása érdekében.
- Hozzájárultak a képviselők Szegletes Zsolt kérelmére a Községi strand előtti újságos pavilon
bérbeadás útján történő hasznosításához. A döntés
alapján hírlap árusítására lesz mód, amennyiben a
bérleti szerződés aláírásra kerül.
- Kátai Imréné tulajdonostárs felajánlása alapján használatra átvette az önkormányzat a Zánka
737/2 hrsz-ú gyep, legelő művelési ágban nyilvántartott, Zánka Község Önkormányzata és a kérelmező közös tulajdonában lévő ingatlan teljes területét.
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- Visszavásárolta döntésével a képviselőtestület a
kedvezményesen eladott Zánka 1054/48 hrsz-ú
közművesített építési telket, a beépítési
kötelezettség nem teljesítése miatt. A telek ára az
adásvételi
szerződésben
meghatározott
1.146.960.-Ft.
- A Balatoni Vízügyi Kirendeltség megkeresése
alapján a Zánka 710/1, 720/5, 720/3 hrsz-ú
földrészleteket érintően kinyilvánították a
képviselők, hogy hozzájárulnak a mederbérleti
szerződés 5 évre vonatkozó megkötéséhez.
Amennyiben a mederbérlet időtartama alatt az
önkormányzat az érintett ingatlant „újonnan
kialakítandó
közterület,
önkormányzati
elővásárlási joggal terhelt terület és önálló
kerékpárút, vagy kijelölt kerékpársáv kialakítására
alkalmas nyomvonal” besorolással kívánja
hasznosítani, úgy a bérlőnek adott hozzájárulást kártalanítási igény kizárásával- visszavonják.

Zánka Község Önkormányzatának
2013. november 11-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről
- Rendkívüli nyilvános ülésen foglalkozott a településrendezési eszközök részleges módosításával
a képviselőtestület. Szükségesnek tartották ennek
keretében a Vérkuti utca folytatásaként az Új
Nemzedék Központba vezető bekötőút szabályozását, valamint a hozzá szükséges parkoló kialakítását. Továbbra is élő szándéka az önkormányzatnak, hogy a Zánka 721/4 hrsz-ú terület megosztásához a konkrét fejlesztési célok ismeretében adja
hozzájárulását, addig pedig „K” jelöléssel a kialakult állapot kerül rögzítésre, 10%-os beépíthetőséggel. A tervlapon meglévő Üh övezeti jelöléseket továbbra is fenntartja a testület és TNM rendeletben rögzített tervezett parti sétány kialakítása
érdekében további egyeztetést kért. A parti sétány
Úttörő utca folytatásában lévő részét egyidejűleg
szükségesnek tartja a vonatkozó rendelet alapján a
szabályozási tervvel rendezni.
- Az ülésen módosította az önkormányzat a megpályázott műfüves labdarúgópálya költségvetéséről szóló 107/2013. (X. 30.) önkormányzati határozatát a pályázati adatlappal történő egyezőség
érdekében. A pályázati projekt teljes összege emiatt 16.891.000,- Ft, melyből az önerő 30 % azaz
5.067.300,- Ft. Az önkormányzat a 200.000,- Ft
pályázati biztosíték befizetését is tudomásul vette.
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Zánka Község Önkormányzatának
2013. november 25-én megtartott
nyilvános üléséről

Zánka Község Önkormányzatának
2013. december 14-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

- Napirendre tűzte a képviselőtestület a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának
megkeresése alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott
kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetének meghatározásához vélemény nyilvánítását.
A testület Zánka településre nézve egyhangú szavazással egyetértett a Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola meghatározásával, azt előterjesztett tervezetnek megfelelően.

- Török Gyuláné képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnökének előterjesztésére, az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján Zánka Község Önkormányzata képviselőtestülete Filep Miklós polgármester részére 2010-2013. években végzett
munkája értékelése alapján, tevékenysége elismeréseként 3 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű
jutalmat állapított meg.

- A jegyző előterjesztése alapján megvitatták a
képviselők a helyi adókról szóló önkormányzati
rendelet módosítását. A jóváhagyott helyi
jogszabályban 2014. január 1-jétől érvényes
változások adómérték emelést nem tartalmaznak.
Postosításra került az aktuális jogértelmezésnek
megfelelően a helyi adókedvezmények feltételrendszere, amely új rendelkezések a 2014. január
1. utáni adó-megállapításra terjednek ki. A korábbi
kedvezményeket – az adókötelezettséget érintő
változás bekövetkezéséig – a módosítás nem
érinti. A Hírmondó olvasóinak figyelmébe ajánlom a település honlapján (www.zanka.inf.hu) az
önkormányzati rendeletek hatályos szövegét és az
alkalmazandó nyomtatvány mellékleteket.
- Nyertes pályázattal gazdagodott az önkormányzat. A „Napelemes villamosenergia termelés
Zánka Község Önkormányzatánál” tárgyú pályázat révén 13.090.505.-Ft összegű támogatást kapott a település, melyből a faluház és az óvoda
épületére kerülnek áramtermelő berendezések. A
képviselő-testület a Szalontai Rendszerintegrátor
Kft 8242 Balatonudvari, Tűzoltó u. 6. sz. alatti
kivitelezővel kötött kivitelezési szerződés időtartamát meghosszabbította annak érdekében, hogy a
pályázat eredményes kivitelezése 2014. évben
megkezdődhessen.
- Engedélyezték a képviselők a Türr István Képzési és Kutató Intézet (1054 Budapest, Széchenyi
u. 14.) képző intézmény részére a Zánka, Rákóczi
u. 32. sz. alatti Faluház alagsori Klubtermének
használatát, alapkompetencia fejlesztése céljából
megszervezett képzés elméleti oktatásához. A
bérleti díjat 1.000.-Ft/óra összegben állapította
meg a képviselőtestület a képzés időtartamára,
2013. december 2-től 2014. március 24. napjáig.

Zánka Község Önkormányzatának
2012. december 17-én megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta és egyhangú szavazással
elfogadta a szociális és gyermekvédelmi ellátási
formák szabályozásáról előterjesztett rendelettervezetet. A helyi jogszabály módosítását az önkormányzat által eddig többféle jogcímen biztosított támogatások, segélyek 2014. évtől egységes
megnevezése indokolta: ez lesz az önkormányzati
segély. Az önkormányzati segély több változatát
tartalmazza a rendelet, hasonló megnevezéssel,
hasonló célokkal, mint az eddig alkalmazott segélyezési fajták. A helyi rendelet a település honlapján
teljes
terjedelmében
megtekinthető
(www.zanka.inf.hu ).
- Kiegészítette a testület a köztemető rendjéről és
a temetkezésről szóló rendeletet a hatályos magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében. Fontos tudnivaló, hogy egy korábbi módosítás eredményeként a sírhelymegváltás díjából
kedvezmény már nem biztosítható. Az önkormányzati
rendelet
a
honlapon
olvasható
(www.zanka.inf.hu ).
- Elfogadta az önkormányzat a 2014. évi belső
ellenőrzési tervet. Zánka Község Önkormányzata
köznevelési intézményénél (Óvoda- bölcsőde) a
2013. évi normatíva elszámolás ellenőrzésére kerül sor, melynek időpontja: 2014. február hó.
- A képviselők jóváhagyták az önkormányzat
2014. évi munkatervét – a következő kiegészítések beiktatásával: a 2014. január 30. napjára tervezett ülésen sor kerülne a Települési Értéktár
Bizottság SZMSZ elfogadására, valamint Zánka
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850. évfordulójára kiadvány kiadását vitatná meg
a testület. 2014. március 27. napjára tervezett ülésén az önkormányzat döntene a támogatások elbírálása ügyében és Zánka 850. évfordulójára szervező bizottság megalakításáról. Ekkor kerülhet sor
a falu- és strand bejárására is.
- Pozitív értékeléssel illették a testületi tagok a
Faluház 2013. évi működéséről Kocsis Szilvia
programszervező (Naná Bt.) beszámolóját. A
tárgyalás során szükségesnek ítélte a képviselőtestület a Faluház épületében meglévő büfé részleg üzemeltetésre történő meghirdetését. Módosításra került egyidejűleg a Faluház nyitva tartása,
melyről a programszervező adott tájékoztatást.
A 2014. évre előterjesztett és összeállított kulturális programtervet további javaslatokkal, ötletekkel gazdagították a képviselők és egyhangúlag
elfogadták azzal, hogy a település első írásos említésének 850. évfordulójáról kiemelt rendezvényekkel kíván az önkormányzat megemlékezni.
- A Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány (8251
Zánka, Vérkuti u. 126.) kérelme alapján a tulajdonában, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében lévő 1054/1 hrsz-ú, természetben 8251 Zánka, Iskola u. 6. sz. alatti címen az alapítvány székhelyének bejegyzéséhez az
önkormányzat hozzájárult.
- Az „Őszirózsa” Nyugdíjas Klub kérelme alapján
megfogalmazta a képviselőtestület, hogy az idősek klubfoglalkozásra történő rendszeres szállítását a jelenleg hatályos önkormányzati szociális
rendelet és a működő önkormányzati szolgáltatások alapján biztosítani nem tudja. Kéri ebben
továbbra is az érintettek megértését és számít a
hozzátartozók, klubtagok közreműködésére.

A Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. október 29-én
megtartott nyilvános üléséről
- Tájékoztatást kaptak a képviselők a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a nemzetiségi
intézmények 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről. A beszámolás időszakában a
költségvetési teljesítések adatai alapján a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott
volt. A költségvetési jellegű pénzforgalmi bevételeknél 82,2 %-os, míg a költségvetési pénzforgalmi
kiadásoknál 17,86 % a teljesítés. 2013. augusztus ljén a Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára 777 e/Ft feladatalapú
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támogatás érkezett. Ezzel kapcsolatosan a képviselőtestület fontos feladata az utolsó negyedévben a
feladatalapú támogatás felhasználási céljainak
meghatározása és e céloknak megfelelően az előirányzott összegek felhasználása.
Az elkészített előterjesztés alapján megtárgyalták és elfogadták a képviselők a Nemzetiségi Önkormányzat és a nemzetiségi intézmény 2014. évi
költségvetési koncepcióját. A 2014. évi bevételek
körében a nemzetiségi önkormányzatok működésének állami támogatása, pályázati támogatások,
kamatbevételek vehetők alapul. A 2014. évi kiadásokat kötelező önkormányzati feladatok ellátására, nemzetiségi intézmények működési kiadásaira, fejlesztési és pályázati forrásokként kívánja a
testület felhasználni.
- Egyhangú szavazással elfogadta a Zánkai Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a
Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde
2013. évi költségvetésének háromnegyed éves
teljesítéséről készített tájékoztatót. Az intézmény
bevételei és kiadásai az időarányos teljesítéshez
közel alakultak, hiszen a bevételek teljesítése
73,53 % -os, a kiadások pedig 75,27 %- on állnak.
- Ezen az ülésen hoztak döntést a képviselők a
2013. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról. Az általános iskolában nemzetiségi nyelvoktatásban jól teljesítő tanulók és a nemzetiségi
önkormányzat tagjai számára nemzetiségi program céljára, a bécsi adventi vásár megtekintésére
különített el az önkormányzat 200.000.-Ft-ot. Támogatták a képviselők a Márton napi lampionos
felvonulást 10.000.-Ft összeggel. Német nemzetiségi klubfoglalkozásokhoz felszerelések, terítők,
beszerzésére szántak a Faluházba 50.000.-Ft, a
német nemzetiségi programok dokumentálására
digitális fényképezőgép beszerzésére 60.000.-Ft,
német nyelvi könyvek, eszközök beszerzése céljára, valamint a nemzetiségi általános iskola diákjai
jutalmazására 100.000.- Ft, német nyelvi és nemzetiségi programokhoz, mesekönyvek, eszközök
beszerzése céljára a nemzetiségi óvodának
200.000.- Ft összeget.

A Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. november 28-án
megtartott nyilvános üléséről
A Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának megkeresése
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alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben meghatározott kötelező felvételt
biztosító iskolák felvételi körzetének meghatározásához egyetértési jogát gyakorolta. A testület

Zánka településre nézve egyhangú szavazással
egyetértett a Bozzay Pál Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola meghatározásával,
azt előterjesztett tervezetnek megfelelően.

FELHÍVÁS

HIRDETMÉNY

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

Ezúton értesítem Zánka község állandó
lakosságát, hogy a településen a
szemétszállítás

Ezen túlmenően az üzletek, vendéglátóipari egységek a nyitvatartási idejük alatt
kötelesek gondoskodni az előttük lévő járdaszakasz takarításáról.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az
ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált
utak, járdák, lépcsők tisztítására a község
közigazgatási területén csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, hamu, finom szemcséjű salak) lehet használni.
Kérem, tekintettel arra, hogy a biztonságos
közlekedés mindannyiunk érdeke, folyamatosan és maradéktalanul tegyenek eleget
ezen előírásoknak és kötelezettségeknek.
Lukács Ágnes
jegyző
Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
8251 Zánka, Fő u. 29.
Telefon: 06-87/468-000 Fax: 06-87/468-019
e-mail: zankaph@t-online.hu
Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Monoszló,
Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon,
Zánka Község Önkormányzatának
közigazgatási területén.

2013. november 4. és 2014. március 31.
között
csütörtöki napon történik,
kivéve a Glóbusz, Herczeg és
Rozmaring utcákat, ahol pénteki
napokon szállítanak hulladékot.
Lukács Ágnes
jegyző

***

Intézményeink életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
„Márton napján libát eszünk,
S egész évben nem éhezünk”
November elejétől készülődtünk a Márton napjára. Lampionokat barkácsoltunk, és a kellemes
novemberi estén mi is részt vettünk a felvonuláson, majd rövid műsort adtak a gyerekeink. November 14-én egy vidám délelőttöt töltöttünk a
Faluházban. Az első bérletes bábelőadás címe:
Piroska és a farkas volt.
A Szülői Munkaközösség szervezésében adventi készülődés volt az óvodában, ahol a hagyományokhoz híven sok szép ajándéktárgy (koszorúk, kopogtatók, karácsonyfa és egyéb díszek)
készültek. Ezúton köszönjük a lelkes szülőknek a
köz- reműködését. December 6-án egy vidám műsor keretében megérkezett a várva-várt Mikulás és
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megajándékozta a „jó” gyerekeket. December 11én játszóházat tartottunk, ahol kidíszítettük az
előző nap sütött mézeskalácsokat, angyalkákat
készítettünk csuhéból, papírból. A szülők saját
készítésű süteményekkel vendégelték meg a gyerekeket. Karácsonyi ünnepségünket december
18-án tartottuk. A nagycsoportosok ünnepi műsora után a gyerekek boldogan vették birtokukba a
karácsonyfa alatt lévő játékokat.
A téli szünet 2013. december 21-től 2014. január 5-ig tartott. Ez idő alatt a konyha sem üzemelt.
Ezúton kívánunk Békés, Boldog Új Esztendőt!
Molnár Lászlóné
óvónő

Iskola
Program kavalkád őszi szünet után
Iskolánk őszi szünet utáni tanórán kívüli program kavalkádja egészen a téli szünetig tartott. Alsósaink november 5-én a Veszprémi Petőfi Színházban a nagyon szép „Tündér Míra” előadását
tekintették meg, november 14-én a zánkai Faluházban a „Piroska és a farkas” mesejátéknak
örülhettek a gyerekek.
November 6-án a DÖK szervezésében hagyományos bicikliversenyünkre került sor. Diákjaink
két kategóriában, gyorsasági és ügyességi pályán
mérhették össze tudásukat. November 8-án került
sor a már hagyományos Márton napi rendezvényünkre. A program lampionos felvonulással indult, amelyen kicsik és nagyok, idősebbek és fiatalabbak is szép számmal képviseltették magukat.
A műsorról óvodásaink, kis táncosaink és a negyedik osztály tanulói gondoskodtak. A műsor
után aprósüteménnyel, libazsíros kenyérrel és forró teával láttuk vendégül a megjelenteket. Ezután
került sor a már szintén hagyományosnak számító
libavacsorára és újbor mustrára. Siposné Bányai
Ildikó és Kruczler Ágnes felkészítő német tanárok
örömére a siker nem maradt el.
Stumpfné Vass Viola magyar tanár szervezésében november 13-án játékos keretek között emlékeztek meg tanulóink a Magyar Nyelv Napjáról.
November 15-én pedig irány Városlőd, ahol
nemzetiségi találkozón vettünk részt és szép
eredményeket értünk el. Vers- és prózamondó
kategóriában Steierlein Luca és Dajka Mikolt
képviselte iskolánkat. Néptánc kategóriában alsós
és felsős tánccsoportunk is bronz minősítést szer-
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zett. Erre az alkalomra két szülő új ruhákkal ajándékozta meg a kis táncosokat. Ezúton szeretnénk
megköszönni Mohos Évának a kötényeket és Dr.
Vissy Gabriellának a mellényeket.
A nyílt napokon (november 26-28.) tanulóink
szép számú szülő jelenlétében is számot adhattak
szaktárgyi tudásukról, felkészültségükről. Különösen az alsós osztályokra voltak kíváncsiak az
anyukák és apukák. A pedagógusok örültek az
érdeklődésnek, a szülők pedig a többnyire jól
teljesítő gyermekük sikerének. A sikeres nyílt
napokat november 28-án este az iskola dolgozói a
Mersics-pincében zárták, ahová Horváth Lajos
vacsorával és borozgatással egybekötött baráti
beszélgetésre invitálta kollégáit.
Köszönet segítőinknek!
Az iskolai sikerekhez kellenek a kötelességüket
teljesítő tanulók, a velük törődő, odafigyelő szülők és természetesen dolgát értő, szakmailag és
érzelmileg is felkészült dolgozói közösség. Segítőink nélkül – bármennyire is akarnánk – nem
csillogna olyan fényesen a bozzays jelvény! Természetesen a legfőbb szövetségeseink a szülők, de
akad más példa is…
Elsősorban köszönjük a Szülőknek, az őket
képviselő Szülői Munkaközösségnek és személy
szerint Sáriné Albert Évának, az SZM-elnökének,
hogy hosszú éveken keresztül érdemben és látványosan hozzátettek iskolánk eredményességéhez!
Ennek egyik koronája volt az október 23-én Évike
vezényletével immáron sokadjára (utoljára) és
kitűnően, jó hangulatban megrendezett Katalinbál. A tombola nyereményeket tömegesen felajánló támogatóinknak is köszönjük a törődést, az
odafigyelést, az önzetlenséget! Persze, minden
egyes Katalin –bál sikeres, kulturált megrendezéséért az összes résztvevőt dicséret illeti. De az,
hogy egy községi iskola Katalin-bálján ilyen nívó
legyen – mindenféle szempontból – az döntően a
rendezőkön múlik! (És még lesz néhány rendezvényünk ebben a tanévben!) Ne feledjük a „Nagy
vagy!” csapatunk szülői részlegét, amely ugyanolyan súllyal vette ki részét sikereinkből, mint a
gyerekek! (Takács András, Kelemen Krisztián,
Lakosiné Judit, Bárány Gyuláné). A Zánkai Iskoláért Alapítvány tisztségviselőit (az alapító
Szabó Hortenziát) köszönet illeti a működtetésért,
fontos volt, hogy a hosszú évek után leköszönő
Kőváriné Zuggó Györgyi után az átmenetet Takácsné Szántó Mónika biztosította, s biztosak
lehetünk benne: Kocsis Szilvia elnök, a pénzügyes
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Gaál Tiborral az oldalán jó választás volt.
Nem tudjuk eléggé megköszönni Sólyom Gyulának Zánka falugondnokának azt a sokrétű segítséget, amelyet tőle és embereitől mind a mai napig
megkapunk. Zánka Önkormányzata az államosítás
ellenére – nagyon jó hozzáállással – magáénak
tekinti az iskolát, Filep Miklós polgármester Szabó Lajos tankerületi igazgatóval zökkenők nélkül
bonyolították le az átadás-átvételt. A többi volt
önkormányzati fenntartónkkal is jó a kapcsolat:
Simon György Monoszló polgármestere udvari
asztalokat és padokat gyártatott számunkra, Sári
Ferenc Balatonszepezd alpolgármestere rendszeresen túrákat vezet tanulónk részére, Balatonakali
polgármestere Koncz Imre az év végén kisebb
támogatást szavaztatott meg testületével.
Takács Feri bácsi gombagyűjtő túrái és gombabemutatói élményszámba mennek, nemkülönben a Vokó László vezette Gázló Egyesület rendezvényei. Nagyon fontos alkalmi együttműködéseket ápolunk az összes zánkai egyesülettel, klubbal, körrel: Magyar Tenger Népdalkör, Bokafogó
Táncegyüttes, Kertbarát Kör, Honismereti Kör,
Nyugdíjas Klub, Nők Klubja, Egészséges Életmód Klub, Színjátszó Kör, Közösségi- és Tömegsport Klub, sőt a Zánka TV-vel is.
Ezen túl sok-sok apróbbnak tűnő, de nagyon
hasznos segítséget, támogatást kapunk: pl. Tóth
Krisztián térkő javítása, Tóth Béla (Fék ABC)
adománya (szappanadagolók), Szabó László évek
óta tartó csocsó javításai, Marosszékyné Marika,
Karácsonyné Zsuzsa gyümölcs adományai, Ebele
József madáretetői, Annaliese Langenbahn (német üdülőtulajdonos) pénzadománya mind-mind
köszönetet érdemel! stb. stb. stb.
Adventi készülődés, iskolai karácsony
December elején a DÖK osztálydíszítő versenyt hirdetett, melynek témája az advent, a tél és
a karácsony volt. Nagyon szép és ötletes dekorációk születtek. Az alsós és felsős osztályokat külön értékeltük: a 2. és 8. osztálynak sikerült – a
zsűri ítélete alapján – a legszebbre az osztályterem
díszítése. A többiek is kitettek magukért, a kicsi
elsőseink ablakai is jól mutattak a bejáratnál, a
győzteseké is hasonlóan szép volt! Ebben nagy
szerepe volt annak, hogy a kicsiknél a szülők nagyon nagy szeretettel és figyelemmel készültek a
karácsonyra!
December 6-án az alsósok az ovisokkal együtt
a Faluházban találkoztak a Mikulással. Táncolva,
verselve, énekelve várták az ajándékot hozó ven-
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déget, ami nagyon jó hangulatot teremtett és igazán szép élményt jelentett a kicsiknek. Ezután
iskolánkba is ellátogatott egy másik Mikulás. Három krampuszka adta át Mikulás bácsi ajándékait,
a rosszul viselkedő tanulóknak virgácsolást kellett
elszenvedniük.
Ünnepváró
hangulat
kisérte
még
a
futbalistáink két teremlabdarúgó tornáját is. A IV.
korcsoportos tanulóink Balatonfüreden a körzeti
diákolimpia futball versenyén hat csapatból a 2.
helyet érték el. Az Új Nemzedék Központban
megrendezett Pálya-Választó Kupa meghívásos
sportrendezvényén öt csapatból lettünk ezüstérmesek. Köszönet a lelkesen játszó csapatnak:
Szücs Olivér, Tóth Dávid, Gaál Levente, Sárffy
Áron, Kamondi Péter, Biró Roland, Bolla Milán,
Magyar Richárd csapattagoknak.
A veszprémi Kossuth iskola december elején
Sudoku versenyt szervezett a megye iskolásainak.
Az alsósok közül a 3. osztályból Borbély Balázs,
Dégi Dominik és Tóth Olivér, a 4. osztályból
Cseh András vett részt. Közülük hárman hibátlanul teljesítették a feladatot, és a legjobb időeredményt Borbély Balázs érte el. A felsősöknél a 8.
osztályból Sári Ferenc és Burkus Roland indult a
versenyen. Nekik is hibátlan volt a munkájuk,
kettőjük közül Sári Ferenc végzett rövidebb idő
alatt.
December 15-én iskolánk legjobb németesei
bécsi jutalomkiránduláson vehettek részt a Német Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi ajándékaként. Élményeikről a gyerekek külön is beszámolnak.
A bécsi kirándulás
A hosszú utazás után végre átértünk a határon.
Útközben Bécs felé a buszból láttuk az Alpok egy
havas hegycsúcsát, amire gyönyörűen rásütött a
nap. Miután Bécsbe értünk, a belvárosban Molnár Sanyi bácsi vezetésével tettünk egy buszos
városnézést, megnéztünk néhány érdekes épületet,
nevezetességet, pl. az operát. Ezután elmentünk a
schönbrunni kastélyba. Mielőtt belülről megcsodáltuk volna az épületet, a kastély udvarában lévő
hangulatos adventi vásárban néztünk körül és vásárolhattunk is vezető tanáraink segítségével kiscsoportokban. Majd körbementünk a kastély egyik
szárnyában. A szobákról a tudnivalókat egy kis
elektronikai készülék mondta el.
Aztán gyalogosan is megcsodáltuk a belvárost.
Megnéztük a Hundertwasser házat és a Stephans
dómot is. Nagyon érdekes ez a két építmény. A
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Hundertwasser ház gyönyörű, színes falrészei és
a Stephans dóm különös gonddal kifaragott tornyai, amik hatalmasak, gyönyörű látványt nyújtottak. Amikor már esteledett, elmentünk a gyönyörűen kivilágított nagy adventi vásárba, ahol a
standoknál kézműves termékeket, emléktárgyakat,
édességeket és forró italokat is lehetett kapni. Vásárolgatás közben karácsonyi kórus énekelt az
érdeklődőknek.
Ezután Magyarországra érve egy ízletes vacsorában részesültünk. Nagyon későn értünk haza, de
megérte a fáradságot ez a csodás kirándulás.
Az advent a karácsony előtti várakozás. Ilyenkor készítjük fel lelkünket az ünnepre. A karácsonyi vásár fényei, illatai, hangjai hozzájárulhatnak
a lelkünk feltöltéséhez. Aki ebbe a vásárba ellátogat, sok szép kézműves ajándékot találhat szeretteinek. Ebben a vásárban az embert kellemes társaság vette körül, és sok magyarral találkozhatott.
Köszönjük a Zánkai Német nemzetiségi Önkormányzatnak, valamint kísérő pedagógusainknak,
mert nélkülük ez a program nem jöhetett volna
létre.
Pál Kata, Kovács Tibus,
Stróbl Eszter, Mikolacsek Réka
December 20-án tartottuk hagyományos nemzetiségi napunkat, amelynek témája az advent és a
karácsony volt. Játékos sportversenyekkel indult a
nap, majd a kis csapatok kilenc állomáson oldottak meg német nyelvű játékos feladatokat. Délután
a szülői munkaközösség szervezésében kézműves
foglalkozásokon vehettek részt tanulóink. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek és segítőknek, akik szabadidejüket feláldozva
örömet okoztak gyermekeinknek.
Stumpfné Vass Violetta magyar tanárnak köszönhetően nagyon sok tanulót megmozgató, látványos, mozgalmas, élményszerű karácsonyi ünnepi műsorokat adtunk. Már december 20-án,
pénteken Monoszlón fellépett a műsort adó diákjaink egy „kisebb” 15 fős szekciója. (Ők műsorukat nagyon szöveg biztosan és szépen elő adták a
zánkai Falu Karácsonyon is.) Iskolánk az ezt követő szombati napon, ebéd előtt ünnepelt önfeledten a könyvtárban gyönyörűen felállított, feldíszített karácsonyfát körbevéve. A műsorban ide illő
jelenet, verses összeállítás, hangszeres játék, közös ének egyaránt volt és érzelmileg, valamint
tartalmát tekintve is megfelelően előkészítette a
családi karácsonyt, amely remélhetőleg nemcsak
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az ajándékozásról szólt, hanem a lényegről is:
„Jézus Krisztus született, örvendezzünk…”
Téli közfoglalkoztatási program
Iskolánk kétféleképpen is kiveszi a részét a téli
közfoglalkoztatási programból. Egyrészt a Balatonfüredi járás területén a Lóczy Gimnáziumot és
a mi iskolánkat kijelölték, hogy vegyünk részt a
munkanélküliek képzésében 2013. december 1től 2014. március 24-ig, napi hat órában. A
kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló tréning
célja az inaktív, munkára képes emberek integrációja a munka, illetve a képzés világába. A képzést országosan irányító Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI), ha döcögve és rohamtempóban is, de felkészítette, illetve információkkal ellátta a tréninget vezető pedagógusainkat, akik a
zánkai Faluházban foglalkoznak a 21 fő zánkai és
környékbeli településekről érkező résztvevőkkel.
A programba való bekapcsolódás különös kihívást
jelent az amúgy is leterhelt pedagógusainknak. A
csoporttal történő munka és együttműködés humánusan, zökkenők nélkül folyik.
Másrészt január elejétől április 30-ig iskolánk
5 fő zánkai regisztrált munkanélkülit foglalkoztat
napi 8 órában, akik a munkájukkal az iskolai nevelés-oktatás jobb feltételeihez járulnak hozzá.
Továbbá szintén a Balatonfüredi Tankerületünkkel és a Munkaügyi Központtal együttműködve 1
főt december 1-től július 17-ig alkalmazunk „A
nők 40 éves szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése” program keretében. A szolidaritásból fakadó segítőkészség alapérték, amelyet a
tanulóink vonatkozásában is érvényre juttatunk.

Könyvtár
- 2013. október 16-án, szerdán 17 órakor a zánkai
községi könyvtárban dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész volt a vendégünk. Az előadás egy
előadássorozat első alkalma, amely a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében
valósult meg.
Gárdonyi Géza Harangszó az éjben című versét
Kovács Tibor, a Bozzay Pál Általános Iskola 6.
osztályos tanulója adta elő, majd a verset a Csillaghúr zenekar előadásában is meghallgattuk. Ez
után Praznovszky Mihály szakmai pályafutását
ismertük meg. Előadásának címe, Gárdonyi: az
egri remete. A könyvtárban meglévő Gárdonyi
Géza kötetekből kis kiállítást rendeztünk be. A
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közönség érdeklődéssel hallgatta a Gárdonyi életútról, majd az Egri csillagokról szóló tartalmas előadást. A délután további részében baráti beszélgetés zajlott vendég előadónk és a közönség között.
- 2013. november 13-án 17 órától dr. Kovács
Emőke történész Régi idők Balatonja című könyvének bemutatóját tartottuk a zánkai községi
könyvtárban. Az író-könyvtáros előadó beszélgetőtársa Horváth Lajos iskolaigazgató volt. Az
érdeklődő közönség az előadás után vásárolt az
igényes kiadványból. Az előadást a Zánka TV
közvetítette felvételről, köszönet Vass Gyulának.
A programok előkészítéséért, szervezéséért köszönet illeti Törőné Horváth Ilonát, a füredi Városi Könyvtár munkatársát.
- A Nagyvázsonyi Ifjúsági Fúvószenekar műsorával kezdődött immár hagyományos adventi koncertünk. 2009-ben volt az első. 2013. december 4én a zánkai Evangélikus Imaházban tartottuk
Farkas Zoltán gitár hangversenyét. Az adventi
készülődés jegyében a helyszín a könyvtár helyett
azért az imaház volt, mert hagyományos zánkai
adventi koncertjeinknek immár ötödik alkalommal
ez a helyszíne. Népes, lelkes közönség várta a
művészt, akik a helybeliek nagyrészt ismernek,
hiszen a szomszédos Monoszlón él.
A műsorán szerepeltek reneszánsz dallamok és
1920-as évekből származó dallamok, de Nino
Rota csodálatos filmzenéiből is hallhattunk, Edit
Piaf sanzonjaival is meglepett bennünket Zoltán.
A szép előadásnak vastaps volt a jutalma, és további előadásara hívtuk a művészt Zánkára, amit
örömmel fogadott.
Pálffyné Szabó Ida
könyvtáros

FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Kocsis Szilvia

Faluházi hírmondó
A tél közeledtével újabb programok kezdődtek a
Faluházban. November elején Márton napi felvonulás és finom libavacsora várta az érdeklődőket. A
szokatlanul enyhe időben, kellemes volt a lámpás
felvonulás, mely idén is a szokott útvonalon az iskolától indult, és a Faluházhoz érkezett meg. A rendezvényt a Német Nemzetiségi Önkormányzat, az
iskola és az óvoda szervezte. A kis óvodások és
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iskolások német dalokkal és egy német jelenettel
készültek. A műsor után érkezett a várva várt liba,
melyet Kamondi Tamás a Theodora Étterem tulajdonosa szervírozott. A vacsora közben Scher Zsolt
mutatta be az idei év új borait, melyet természetesen
meg is kóstoltunk.
A november még tartogatott egy kis szórakozást,
hiszen a Katalin bál idén sem maradt el. Az iskola
Szülői Munkaközössége szervezésében Sáriné
Albert Éva vezetésével, fergetegesre sikerült. A
Dinamit Együttessel hajnalig rophatta a táncot, aki
szórakozásra vágyott.
Közben már lázasan készülődtünk az első Adventi gyertyagyújtásra. A rendezvényt 2013. december
1-én vasárnap délután tartottuk. Először is a Bokafogó Néptáncegyüttes és a Magyar Tenger Gyermek Táncegyüttes mutatta be pásztorjátékát, mely
igazán nagyszerűre sikeredett, köszönet érte. Külön
szeretnénk megköszönni a szülőknek, nagyszülőknek azt a sok süteményt, mellyel hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez.
A gyertya meggyújtásánál a Magyar Tenger
Népdalkör segédkezett egy gyönyörű dallal, miközben kigyúltak a fények.
A hazai műsorok után a nagyteremben hallgathattuk meg a híres Daniel Speer Brass Band „Karácsonyi Swing „című adventi koncertjét, mely nagy
élmény volt. Magyar és külföldi karácsonyi számok
csendültek fel, így nem volt nehéz ráhangolódni a
karácsonyra.
Köszönjük szépen a Nők Klubja lelkes csapatának, hogy idén is gyönyörűséges adventi koszorút
varázsoltak nekünk a Faluház udvarára.
December 6-án megérkezett a Mikulás a Faluházba is, a kis óvodásokhoz és az iskola alsó tagozatosaihoz. A gyerek nagyszerűen szórakoztak a műsor alatt. Ahogy múltak a napok, egyre közelített a
Karácsony.
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub december 12-én
hangulatos karácsonyi délutánt tartott, ahol karácsonyi dalokat, verseket is szavaltak egymásnak. A kinti
karácsonyi fények és az adventi koszorú mellé, megérkezett a Betlehem is, melyet a Kertbarát Kör csapata díszített fel, és a Nők Klubja asszonyai rendeztek be. Mindenkinek köszönet érte.
December 21-én szombaton ünnepeltük a hagyományos Falukarácsonyt, ahol a helyi civil szervezetek, az óvodások és az iskolások színvonalas
műsorral készültek. A falu karácsonyfáját ezúttal
Szigeti Attila ajánlotta fel, köszönjük neki! A műsor
után természetesen idén sem maradhatott el a Kertbarát Kör által főzött finom forralt bor és a
sültgesztenye. Mészáros Géza és a kertbarát tagok
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igazán kitettek magukért, amiért nagyon hálásak
vagyunk, köszönjük!
December 31-én „Retro Szilveszter” várta az
óévet búcsúztató zánkaiakat, természetesen Kardos
Józsival, éjfélkor svédasztalos vacsorával és remek
hangulattal.
Mindenkinek kívánjuk, hogy a 2014-es év hozzon szerencsét! Köszönjük az egész éves támogatást
és a rengeteg, önzetlen segítséget!
Nagyon boldog új évet, jó egészséget és sok szeretetet kívánunk Mindenkinek!
Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Zánka Faluház
„Balatont álmodom” címmel 2014 január 11-től 17ig tekinthető meg a Faluházban a Budapesti Bélyegmúzeum vándorkiállítása. (-szerk.-)

***

Magyar Tenger Népdalkör
„Széles a Balaton azért ingadozik...”
Hányszor énekeltük már ezt a népdalt? Talán megszámolni sem tudnánk. Nekünk, a Magyar Tenger
Népdalkörnek a Balaton sokat jelent. Megcsodáljuk az
év minden napján, de nem tudunk betelni szépségével.
Augusztus 22-én szerencsére nem is hullámzott a
víz. Remek kirándulóidőben szállt hajóra az Új
Nemzedék Központ kikötőjében a Népdalkör családtagjaival együtt. Elkísért bennünket Filep Miklós
polgármester úr, Varga Zoltán alpolgármester úr és
Lukács Ágnes jegyzőasszony is. A Balatonon ringatózó ZÁNKA sétahajó várt bennünket, hogy egy
órás hajóúton élvezzük a szép hazai tájat, a vizet és
az együttlétet. Innen csodáltuk meg Zánkát és környékét. Kerestük a távolból otthonunkat, felfedeztük
a Faluházat, Iskolát és a falunk szép pontjait. A fedélzeten elénekeltük a Balatonról szóló népdalainkat.
Láttuk, hogy milyen gyönyörű vidéken élünk, élveztük a kirándulást.
Sajnos az idő hamar eljárt, pedig még szívesen maradtunk volna. A hajóút után finom vacsora várt
bennünket a kertben, ahol a faluház dolgozói megterítettek számunkra. Két támogatónk Sári Ferenc és
Bábel Ferenc gondoskodott a finom ételekről. Jól
esett az ízletes vaddisznó mellé a zamatos zánkai
bor. Kellemesen telt az idő beszélgetéssel, énekszóval. Jó volt így - kicsit másképpen - együtt lenni.
Adventben együtt utaztunk Győrbe a Nyugdíjasklub tagjaival, ahol a Káptalandombi látnivalók után
Győr adventi fényeit, látnivalóit csodáltuk meg.
Adventi hírnök...énekeltük az első gyertyagyújtáskor
az adventi koszorú körül. Készültünk a Falukará-
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csonyra és a 35 éves évfordulónkra, melyet 2014.
január 25-én a Magyar Kultúra Napján tartunk.
Kocsis Ervinné
klubvezető

***

Születésnapi köszöntő
Mottó
„Akik örömüket lelik majd ezekben a dallamokban,
ezekben a versekben, gondoljanak meg-megújuló
hálával azokra, akik ezt a kincset annyi vihar és
viszontagságon keresztül számunkra megőrizték: a
magyar falu népére.”
Kodály Zoltán
1979. január 19-én egy viharos téli estén
alakult meg a zánkai könyvtárban a Pávakör, mai
nevén Magyar Tenger Népdalkör
A mi 35 évünk
35 év több mint egy emberöltő. Ennyi év óta járnak
közülünk többen is ősztől nyárig a Pávakörbe. De
mindenki más is már évek óta. Olykor szünet áll be,
családi vagy egyéb okok miatt.
Miért jó a Pávakörbe járni? Miért megy el az
ember egy – egy hideg téli estén is, mikor talán jobb
volna a meleg szobában? Mi vonz minket oda? A
többiek? Az új dalcsokor? A jó kis névnapi köszöntések? A kellemes hangulat? Mindez együtt és külön
– külön is. Sokan megtaláljuk azt a lelki erőforrást
népdalainkban, amiről Kodály Zoltán is beszél.
35 év alatt mennyi jó vicc hangzott el, mennyi nevetés! A dalcsokrok minél jobb összeállítása. Az énekek minél pontosabb, szebb kimunkálása. Aztán milyen jókat lehet duruzsolni a próba alatt a szomszéddal, felvállalva az „osztályfőnöki” ejnye-bejnyét is….
Mennyi izgalom a fellépésekre való készülődés.
Az új fellépő ruhák kiválasztása, megvarratása. Volt
egy olyan nyarunk, amikor szinte minden hétvégére
akadt meghívás. Bedaloltuk a Balaton-felvidéket,
elmondhatjuk. Jobbnál jobb pörköltöket, gulyásleveseket és borokat kóstolhattunk. A legnagyobb események mégis a zánkai fellépések, helybeli közönség előtt jól szerepelni, ez ám a kihívás! Amikor a
családtag, a rokon, az ismerős, a szomszéd, a nyaralós mosolyog vissza az emberre a nézőtérről, az
olyan szívet – lelket melengető.
No és a versenyek! A díjak, a további biztatások,
ezek mind –mind további munkára ösztökélték a
Magyar Tenger Népdalkört. Idővel ez az elnevezés
váltotta fel a „Pávakört”. A név ugyan változott, de a
hozzáállásunk nem.
Hazánk sok szép helyén jártunk, családtagjaink-
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kal együtt. A buszon a körbekínálások, a viccek, a
nagy nótázások, a jó beszélgetések, felejthetetlen
élményekkel gazdagítottak minket.
Számos művészeti és szervezési vezetőnk az
évek során szeretettel és elkötelezettséggel végzett
munkájával tette le névjegyét. Ehhez a munkához
minden egyes tag egyénileg is hozzájárult. Köszönjük az Önkormányzat, a vállalkozók, a civilek és
családjaink támogatását.
Minket boldoggá tesz, hogy Bartók Béla, Kodály
Zoltán, Nyék Sándor és mások gyűjtései nyomán mi
is tovább gondozhatjuk, ápolhatjuk csodálatos népdalkincsünket. Örülünk, hogy énekeinkkel saját magunk és hallgatóságunk életét is megszépíthetjük.
Biztatunk másokat is a bekapcsolódásra, hiszen az
együtténeklés elkezdése sosem késő!
Marosszékyné Csósza Mária
***

Öszirózsa Nyugdíjas Klub és a Népdalkör
2013. évi kirándulásai
2013. augusztus 27-én nyugdíjas klub tagjai
Borgátára indultak kirándulni, célunk egész napos
fürdés volt. Az időjárás nem volt kedvező, mert mire
Borgátára értünk hideg lett és sötét felhők tornyosultak felettünk. Nem szerettünk volna megfázni ezért
mentünk tovább több klubtársunk javaslatára Sárvárra. Kicsit féltünk a megszokott kis fürdő helyett
egy ismeretlen idegen fürdőre menni, de akik voltak
már elnavigáltak mindenkit.
Sárvár nemzetközi színvonalú gyógy és wellness
fürdőhely sok nagy medencével. Napfényes folyosó
köti össze a múltat a jelennel és persze a generációkat is. 3 szinten vannak a kiszolgáló helyiségek.
Étkezési lehetőség étterem büfé cukrászda szabadban és az épületen belül is van nagy választékban.
Az első izgalom bonyodalom után gyorsan rájött
mindenki a belépővel kapott karóra funkcióira, kezelésére. Figyeltünk, vigyáztunk egymásra, hogy az
óriási területen ne keveredjenek el csoportunk tagjai.
Igyekeztünk kipróbálni, áztatni magunkat minden
medencében. Éreztük a gyógyvíz jótékony hatását, a
wellness részlegen pedig a félóránkénti pezsgő fürdő
kellemes masszírozását élveztük. Nagyon elégedetten indultunk a nap végén haza, mindenki jól érezte
magát. Elhatároztuk, ide többször is visszajövünk.
2013. szept. 12-én István, a Szentkirály halálának
975. évfordulójára rendezett kiállítást tekintette meg
a Nyugdíjas Klub. És a Magyar Tenger Népdalkör.
A kiállításon újra alkalom nyílott arra, hogy évszázadokon keresztül külföldön őrzött ereklyéket
újra Székesfehérváron lássuk. Az ereklyék haza
költöztek Bécsből és Raguzából. A székesfehérvári
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múzeum 75 éve nyitotta meg kapuit a nagyközönség
előtt, Szent István Király halálának 900. évfordulójára. Szent István király három legnagyobb hermája:
1635-ben Rómában készült zágrábi, az 1777-ben
Bécsben készült székesfehérvári, és az 1896-os
milleniumi ünnepségekre készített kalocsai fejereklyetartó mellszobor.
Kirándulásunk során megtekintettük a Nemzeti
emlékhelyet, Szent Imre herceg emlékhelyét. Kirándulásunkat a bori vár megtekintésével fejeztük be.
2013. december 5-én közös kiránduláson voltak a
Magyar Tenger Népdalkör és a Nyugdíjas Klub
tagjai. 9.00 kor indultunk Győrbe. Az idő nagyon
kedvező volt a kirándulásra.
Első programunk Győr történelmi városrészének
megtekintése, majd ebéd után késő délutántól a viszszaindulásig az adventi vásár volt. A csapatot egész
nap nagy szeretettel navigálta győri barátnőnk
Puláné Zsuzsa.
Először felsétáltunk a Káptalandombra a Zichy Ferenc Látogatóközpontba ahol idegenvezetővel a
Bazilika Múzeum Szentek tornya, Káptalanház,
Apor Vilmos kiállítás, Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár történetét ismertük meg. A bazilika
Magyarországon egyedülálló háromszoros búcsújáró
hely. Itt néztük meg a Szent László hermát, az Írországból menekített, a Győr városnak adományozott
könnyező Szűzanya kegyképet és a boldog Apor
Vilmos sírját. Püspökvár érdekessége a XIII. századból származó lakótorony. A Csoport ¾ része
felment a 209 lépcsőn, felérve kilátóteraszra a győri
belváros panorámája tárult elénk.
Mikor visszaértünk az irodához adventi akció keretében finom forralt borral, teával kínálták meg
csoportunkat. A sok látnivaló és séta után már nagyon jól esett az ebéd. Az ebéd a tavalyi helyen az
adventi vásár sétáló utcájában a Pátió Étteremben
volt, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket, bőséges 3 fogásos ebédet kaptunk. Ebéd végén klubvezetőnk Dél Jenő Győr nevezetes látnivalóit ábrázoló
képet adott emlékül mindenkinek.
Hosszúra nyúlt estebédünk után, mikor kiértünk az
utcára már az egész város adventi fénybe burkolózott.
Elkezdődtek helyszínenként a különböző programok.
Széchenyi téren láttuk a mikulást, két rénszarvast
húzó szánnal. Falra vetített fényjáték alatt aláfestő
zene kíséretében Karácsony című vers hangzott. Árkádban Hó királynő és Mikulás birodalma volt berendezve jegesmedvékkel, kis pingvinekkel, óránként
ment a kupolába egy fényes csillag karácsonyi dallam
kíséretében. Sétáló utcákon karácsonyi sátrak álltak,
ahol kínálták a finomnál finomabb forralt bort, puncsot, karácsonyi édességet stb. Nagyon gyorsan eljött
az idő és 19.00-kor indultunk haza.
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Nehéz volt otthagyni az ünnepi fényeket, hangulatot
és a karácsonyi illatokat. A buszon hazafelé lelkesen
énekeltük a mikulás dalokat, mert beült közénk a
Mikulás és mindenkinek osztott szaloncukrot.
Advent a várakozás, az ünnepre készülődés időszaka, ezzel a kirándulással sikerült az ünnepekre
való hangolódás.
Albert Ferencné
***

Kertbarátaink Pécsett és környékén
A Kertbarát Kör október 19-én Pécs és környékére kirándult. Pécsre, Európa egykori kulturális fővárosába indulni mindig izgalmas dolog, mert a város
az elmúlt években szinte teljesen megváltozott, látnivalói megsokszorozódtak.
A csapat kora reggel indult a nagy kalandra bőséges elemózsiával megrakodva, na meg ugye egy
kis hörpintenivalóval. Szinte fel sem ocsúdtunk, s
máris Pécsen voltunk. Idegenvezetőnket, Dettit ismerősként üdvözöltük, hiszen valamikor Zánkán
dolgozott kultúrház vezetőként.
A sok látnivaló közt szemelgetve először a világörökségi helyszíneket kerestük fel, mert a város késő
római ókeresztény temetője 2000-ben került fel az
UNESCO világörökségi listájára. A sírkamra többnyire tehetős családok temetkezőhelye volt. A kamra
földalatti része a kripta, ahova az elhunytat helyezték téglasírokban. Efölé emlékkápolnát emeltek. A
különleges emlékhelyet elhagyva sétáltunk egyet a
városban, majd a főtéren mindenki kapott egy kis
szabadidőt, magunkba szívhattuk Pécs egyedi hangulatát ebben a szép őszi napsütésben.
Koradélutáni órákban indultunk a Zsolnay Kulturális Negyed megtekintésére. Ez a negyed Középkelet Európa legnagyobb kulturális épületegyüttese a
XIX. századi Zsolnay család porcelángyárának felújítása nyomán született ujjá 2010-ben. Mindenkit
lenyűgözött a különlegessé varázsolt épületek és
kiállítások látványa és a Zsolnay mauzóleum, a család nyughelye, ahol 42 oroszlán őrzi az eozin technika titkát.
A sok élménytől eltelve, de éhes gyomorral és
szomjasan indultunk Hosszúheténybe egy ifjú
borosgazdához, hogy megkóstoljuk a tájegység borait, és egy kis harapnivalót is hozzá. Szabó Zoltán
nagy szakértelemmel és szeretettel mutatta be borait,
amiben Kárpát-medence őshonos fajtái is vannak.
Kóstoltunk juhfarkot, rajnai rizlinget, zöldveltelínit,
furmintot, cirfandlit és kadarkát is.
Jóllakottan, élményekben gazdagon indultunk a
koraesti órákban haza.
Szajkiné Csizmazia Klára
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Az egészséges életmódért!
A 2013-as esztendő mozgalmasnak ígérkezett az
Életmód Klub életében. Tavasszal készültünk egy
születésnapi ünnepségre, több kirándulást is szerveztünk, benne a szokásos tavaszi gyalogtúránkkal.
Munkatervünk az egészséges életmódra épült. Hogy
mi valósult meg belőle? Minden, amit elterveztünk.
A klub tagjai aktívak, mindenki dolgozik a maga
egészségéért!
A tavaszi születésnapi ünnepségünk az elmúlt
15 év legnagyobb élménye volt. Köszönet a társkluboknak, a faluháznak, az önkormányzatnak az ünnepségen való részvételért, a sok kedvességért, az
ajándékokért. Köszönet a Na-ná együttesnek, köztük
Szilvinek és Tominak, hogy szülinapi énekkel leptek
meg bennünket. Köszönet saját tagjainknak, hogy
élik a klubéletet, hogy a szokásos kedd esték jegyzett programok, és valódi kikapcsolódást jelentenek
számunkra.
Áprilisban kirándultunk a cseh fővárosba, Prágába, saját szervezésben, saját költségen. Most novemberben pedig Sárváron voltunk az önkormányzat
támogatásában. A Hegytó-i gyalogtúrát, zsíroskenyér-partival a Nők klubjával közösen szerveztük
meg. A balatonszepezdi Népfőiskolán októberben
vendégeskedtünk. Bemutattuk a klub tevékenységét,
kivetítőn láthattak képeket a klub életéből. Készítettünk finomabbnál-finomabb egészséges ételeket
kóstolónak. Hogy kiknek? Hát Belgiumból, Spanyolországból, Dániából, Németországból érkezett
vendégeknek. Az elismeréseket begyűjtöttük.
A klub egyéb tevékenységében még említésre
méltó, hogy tornásztunk a gyermekekkel, kapcsolatot teremtettünk a Tömegsport Klubbal. Vendégünk
volt Németh Ilona atléta, zánkai sportoló.
Így adventben pedig Németh Szabolcs evangélikus
tisztelendővel beszélgettünk a vallásról.
Végezetül pedig, minden kedves újság olvasónak
kívánok békés újesztendőt, jó egészséget, az Életmód Klub nevében:
Vass Gyuláné
Klubvezető
***

Nők klubja 2013. ősz – tél
Idén ősszel nagy esemény történt a Nők Klubja életében, varrógépet vásároltak. Az új Singer Tradition
máris nagy népszerűségnek örvend. Kiderült menynyien értenek valamilyen szinten a varráshoz. Hogy
ebből egyre jobb szint legyen, arról egymást segítve
gondoskodnak, no meg a profik! Idén is a Nők
Klubja díszítette Takácsné Kati segítségével az adventi koszorút, valamint a Kertbarát Körrel össze-
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fogva a betlehemet is. A Faluház előterében levő
vitrin is az ő kezüket dicséri, itt már több karácsonyi
dísz is az új varrógépen készült. Hogy kik ezek az
ügyes asszonyok, álljon itt az idei névsor: Albert
Ferencné, Bácsi Attiláné, Dél Jenőné, Erős Pálné,
Henn Józsefné, Kocsis Ervinné, Koltainé Juhász
Éva, Kruczler Gézáné, Marosszékyné Cs. Mária,
Nagy Pálné, Németh Albertné, Paulin Györgyné,
Sólyom Olga, Szajki Lászlóné, Szabó Hortenzia,
Takács Andrásné, Varga Józsefné.
***

A Honismereti kör tevékenysége
A Honismereti kör elég régóta működik ahhoz,
hogy saját hagyományaink legyenek. Ezek egyike
szerint minden hónap utolsó csütörtökén találkozunk
a Faluházban egy-egy érdekes téma megbeszélésére.
Különös örömünkre szolgált, hogy hosszas távollét
után ismét körünkben üdvözölhettük Poór Ferencet,
aki a kezdeti idők munkájának fő mozgatója volt,s
ígérete szerint ismét bekapcsolódik tevékenységünkbe. A múlt iránti érdeklődés sajnos nem lassítja
az idő múlását, lassan el is fogynánk, ha nem csatlakoznának hozzánk új érdeklődők, akik között aktív
résztvevő is akad. Némethné Irma nemcsak előadással, de egy nazarénusokról szóló érdekes cikkel
is belépőt szerzett körünkbe.
A lokálpatriótizmus nem egyenlő a szűklátókörűséggel, igyekszünk Zánka határain kívülre is tekinteni alkalmanként. Így került sor Ság-puszta és Balatonakali bemutatására Törő Balázs előadásában,
illetve egy hangulatos sétára Kővágóörsön. Kerner
Gábor alpolgármester és nem mellesleg műemlékvédelmis építész imponáló tudással mutatta be a
szebb napokat is látott egykori mezővárost. Szintén
egy hangulatos délutáni séta alkalmával látogattunk
el a Balatoncsicsó mellett egykor létezett Herend
falu templomának romjához. Ezután bejártuk a sok
régi zánkai számára is ismeretlen dörgicsei Kűvölgyet, fáradalmainkat egy rögtönzött piknikkel
kipihenve. A nyári szünet előtt egy remekül sikerült
autóbuszos kirándulást tettünk Somogyországba. A
fajszi őskohó és a somogyvámosi Szent-László emlékhely mellett a Krisna-völgybe látogattunk, majd
a fonyódi hegyről áttekintve állapítottuk meg, hogy
nincs szebb hely e honban a Zánka környéki Balaton-partnál.
Hagyományaink egy másik bokra a községi ünnepségeken való aktív részvétel. Az iskolásokkal közösen
rendeztük ebben az évben is a március 15-ei és a májusi hősök napi koszorúzást és megemlékezést.
Erőnk
szerint
igyekszünk
helyettesíteni
TaródynéErzsikét a Hírvivő helytörténeti rovatának
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táplálásában. Ebben segítségünkre van a könyvtárban lassan de biztosan gyarapodó Honismereti
különgyűj-teményünk, melynek gondozása még
hosszú időre kellemes időtöltést ígér.
György Péter
a Honismereti kör vezetője
***

Zánka országos 3. helyezett sakkban
Harmadik helyen végzett a zánkai csapat a kétezer lakosságszám alatti települések országos sakkcsapatversenyén. A Magyar Sakkvilág Kupának a
Komárom-Esztergom megyei Ászár adott otthont, a
verseny megszervezésének segítésére – a helyi
Bánszegi Attila főrendező mellé – Németh Zoltán
nemzetközi mestert kérték fel, aki a Magyar Sakkvilágnak, az ország egyetlen havilapjának tulajdonosa
és főszerkesztője.
Veszprém megyét a Bárczay Sándor, Horváth
Lajos, Szabó Benjamin, Gőcze Zoltán összetételű –
a Zánkai Közösségi és Tömegsport Klub támogatásával rajthoz álló – csapatunk képviselte. A megmérettetésen Baranya és Heves kivételével az összes
megye részt vett, a házigazdák két csapatot is indítottak. Kimondottan színes mezőny vágott neki a hét
fordulónak. Voltak idősek és fiatalok, profik, és
sakkszerető amatőrök. A zánkai csapat végül is izgalmas, fordulatos csatában – főként Szabó Benjámin és Gőcze Zoltán kiváló, majd 100 %-os teljesítményének köszönhetően – a dobogó harmadik
fokán végzett, amelyért kupát, érmeket és hasznos
sakk témájú könyveket is kiérdemeltünk. Beni a
harmadik táblán nyújtott legjobb teljesítményéért
(7 pontból 6,5) különdíjban is részesült, amely külön örömünkre szolgált. (Nagy valószínűséggel jövőre Ő lesz az első táblásunk!)
A versenyt a hazai csapat nyerte, a második helyen a
Bács-Kiskun megyei Uszód zárt. A verseny színvonalát mutatta, hogy a második helyezett csapat első
és második táblása is az NB-I-es Paks csapatában
játszik. Az aranyérmes Aszárnak a győzelemhez és a
versenyszervezésért is gratulálunk! Mivel Ászár a
szülőfalum szomszédja, egyre inkább hiszem, hogy
a gyermekkorom idős bácsijának igaza volt: „Fiam,
jól jegyezd meg: Tárkányon – és úgy látszik a környéken is – két dolognak van leginkább talaja: a
sakknak és a kukoricának!”
Az ászári tágas, szép iskola méltó helyszíne volt
a rendezvénynek, a szállás (a kisbéri Kincsem Ho
tel), az ellátás és a kísérő rendezvények (pl. Jászai
Mari emlékház) is kifogástalanok voltak. Lehet,
hogy jövőre a pálinka- és borkóstolást sem hagyjuk
ki!
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A sikeren felbuzdulva – szintén a tömegsport klub
és még több barátunk támogatásával – megrendeztük a Zánka Kupa Sakk Villámversenyt. A hagyományteremtő meghívásos versenyre 2013. 12.
29-én, az iskolában került sor, ötletgazdája és főszakácsa Bárczay Sándor volt, aki kitűnő házigazdaként Jókai bablevesével hívta fel magára a
figyelmet (segítője: Klepeisz Zoltán volt). A 13
induló versenyző 5 perces villám partikban mérte
össze erejét, 9 fordulóban és nagyon hangulatos,
baráti évzáró találkozóként éltük meg. Noha a
végeredmény is számított, mégiscsak az ünnepi
hangulat dominált. A díjkiosztón Balázs Zsolt
sportköri elnök az első hat helyezettnek nagyon
szép oklevelet és szerény jutalmat nyújtott át. Az
1. helyezést – meglepetést nem okozva – Istvándi
Lajos nemzetközi mester nyerte el. 2. helyezett
Doleschal György FIDE-mester, a 3. helyezett
Szabó Benjámin ifjú reménység, a 4. Horváth
Lajos, az 5. Kiss Gergely (volt bozzays diák), a 6.
Kosztolánczi Gyula FIDE-mester lett. A Magyar
Sakkszövetség 2. helyen végzett volt elnöke jutalmát felajánlotta az ifjú tehetségek (Szabó Benjámin) részére. Reméljük jövőre lesz folytatás!
T. Horváth Lajos

***

Helytörténethonismeret
Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet

Zánkai Értéktár a 850. évforduló jegyében
Ebben az évben nagyszerű évforduló elé néz
közösségünk: Zánka 1164. évi első írásos említésének 850. évfordulóját ünnepelhetjük, noha tudjuk, amikor azon sorokat leírták, már mintegy fél
évszázados volt településünk temploma.
Ezt a jeles évfordulót reméljük sikerül összekötnünk az új Polgármesteri Hivatal átadásával,
amelynek kívánatos időpontja augusztus 20-a
lenne. Ebből az alkalomból nemcsak a múltra emlékeznénk, hanem elkészíthetnénk a jelen számvetését is, annál is inkább, mert az ősz folyamán
létrehoztuk a Zánkai Települési Értéktár Bizottságot, amelynek éppen ez lesz a feladata. A 850.
évfordulós ünnepségre összegyűjtjük és közkincs-
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csé tesszük községünk természeti és ember alkotta
értékeit; legyenek azok épített vagy más tárgyiasult, szellemi, művészeti produktumok, vagy intézményeink, egyesületeink által felmutatott és a
jövő számára megőrizendő értékek.
Nagyon szerencsés lenne, ha egy reprezentatív
kötet formájában is megjelentethetnénk értéktárunkat, annál is inkább, mert a Zánka gyökerei –
államalapításunk millenniumára készült kiadványunk már fogytán van. Nem beszélve arról, hogy
büszkén szembesülhetnénk azzal, milyen települést hoztunk létre és működtettünk a XXI. század
elején. Az évfordulók, beruházások, fejlesztések
szerencsés időbeli egybeesése folytán az országban az elsők között adhatnánk ki a Zánkai Értéktárat. Persze ehhez üdülőfalunk vezetésének támogatására, a költségvetésben is elkülönített pénzügyi forrásokra, és az érintett intézmények, egyesületek példás összefogására is szükség van!
T. Horváth Lajos
Zánkai Települési Értéktár
Bizottság elnöke

FELHÍVÁS
A 2014-es esztendőben ünnepeljük Zánka
fennállásának 850. évfordulóját. Mindannyiunk
közös kívánsága, hogy emlékezetessé tegyük e
jeles eseményt. Községünk önkormányzata által is
támogatott tervünk szerint egy igényes kiadvány
is része lenne a megemlékezéseknek.
Ehhez pedig szükséges lenne a még fellelhető
régi zánkai családi fotók és utcarészleteket, munkafolyamatokat, jeles eseményeket bemutató korabeli felvételek összegyűjtésére, digitalizálására
és archíválására.
Mindezekért tisztelettel kérünk minden zánkai
lakost, hogy rövid időre bocsájtsa rendelkezésünkre a család által megőrzött, méltán nagy
becsben tartott régi fotóit. A fényképeket semmilyen veszély nem fenyegeti, laboratóriumi körülmények között felvétel készül róluk, és azonnal
vissza is szolgáltatjuk a tulajdonosnak. A későbbi
bármilyen felhasználáshoz természetesen engedélyt fogunk kérni.
Kérjük az önként vállalkozókat, hogy a fotókat
a Faluházban Kocsis Szilvinek adják át. Az átvételről elismervényt állítunk ki.
Megértő segítségüket előre is köszönjük!
György Péter
a Honismereti Kör vezetője
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Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária
Karácsonyi ünnepkör istentiszteleti rendje
Evangélikus egyház: 24-én de. 10 órára várják a
gyermekeket és szüleiket a gyermekkarácsonyra. 25-én
½ 9-kor, másnap 11 órakor úrvacsorás istentisztelet,
újév napján ½ 9-kor.
Katolikus egyház: karácsony éjszakai szentmise 24-én
Révfülöpön 21.30-kor Karácsony napján 9.30-kor
Zánkán, 11 órakor Révfülöpön. Másnap 9.30 Zánkán,
11 órakor Szepezden van szentmise. Zánkán péntekenként du. 3-kor is van szentmise.
Református egyház: 24-én du. fél négykor rendezik a
gyermekkarácsonyt. 25-én 11 órakor úrvacsorás istentisztelet, 26-án 11 órakor. Dec. 31-én este 5 órakor várják a híveket az óévbúcsúztató istentiszteletre. Újév
napján a szokott időben, 11 órakor.
Egyházi események:
Évek óta baráti kapcsolatot ápol az evangélikus egyházközség egy itt nyaraló finn házaspárral, Martii
Viljanen nivalai nyugalmazott esperessel és kedves
feleségével. A találkozóhoz természetesen tolmácsra
van szükség, noha Viljanen úr egyre jobban beszél
magyarul és németül is lehet velük társalogni. Az idei
találkozón élénken érdeklődtek a zánkai hitélet, az itt
működő egyházak kapcsolata iránt. Szóba került még a
finn-magyar rokonság is néhány idevágó jó finn vicc
kíséretében. A meghitt találkozót a zánkai szíves vendéglátás tette még kedvesebbé.
Az idei adventi koncertet Németh Szabolcs evangélikus
lelkész a zánkai könyvtárral közösen szervezte. Fellépett sok szép mű előadásával a Monoszlón élő Farkas
Zoltán gitárművész, valamint a tavalyi sikerét megismétlő Nagyvázsonyi Ifjúsági Fúvószenekar Bónácz
János vezetésével.
A zánkai Jópásztor katolikus templomban befejeződtek
idén a belső átalakítások. A kórus már évekkel ezelőtt
elkészült. Ez évben megújult a liturgikus tér, valamint a
templombelső új padokat kapott, és készen lett a gyóntatószék is. A fűtés korszerűsítése van még vissza.
Betlehemezés Zánkán
2013. december 23-án délután kis csapat gyülekezett a
református parókia előtt. A már hagyományos betlehemes falujárásra készült Gondos Gábor református
lelkész, felesége Kukoricza Kata, Pálffyné Szabó Ida
és az iskolás gyerekek. Jelmezbe öltözve gyalog járták
a falut. Gondos Luca, Molnár Márton, Stumpf Enikő,
Zsótér Ármin, Végh Zsombor, Végh Emese, Pál Kata,
Györffy Bálint,Szücs Olivér, Bíró Roland, Gaál Levente Scher Péter. Minden háznál nagy szeretettel és
gazdagon terített asztallal várták a szép műsorral felkészült gyerekeket. A ködös úton lámpásokkal világították meg a hosszú gyalogutat.
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Köszönjük a gyerekek készülését, helytállását, a kedves fogadtatást mindenütt. Mindannyiunk közös élménye, öröme lett ez a délután.
Soli deo Gloria!
Gyermekkarácsony a református templomban
Zsúfolásig megtelt a templom ezen a napsütéses délutánon (december 24. 15.30.). A bevezető énekek után
Gondos Gábor igehirdetése, majd a gyermekek verses-dalos szolgálata következett. Először a legkisebbek, majd az iskolások, végül a felnőttek kis kórusa
lépett az Úr asztala mögé. Az ünnepi istentiszteletet
közös ének és a gyermekek ajándékozása zárta.
Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Borda Vivien és Bábel Norbert 2013.
május 3-án.
Jakab Ibolya és Tóth László december 6-án.
Akik mergérkeztek…
Egy kislány és egy kisfiút köszöntünk szeretettel kedves szüleikkel együtt!
Molnár Hannát, Budapest, 2013. október 1., Molnár
Balázs és Molnárné Lakos Gabriella kislányát. Nagy
Milánt, Veszprém, 2013. október 13., Nagy Bálint és
Cseh Eszter kisfiát.
Akik eltávoztak…
Simon Károlyné, Ilonka nénivel és férjével Karcsi bácsival nyáron még többször lehetett találkozni, beszélgetni, amikor a házaspár délutáni sétáját végezte. Olyan
megható, amikor egy házaspár ilyen szépen megöregszik
együtt, egymásba karolva, egymást segítve sétál. Ilonka
néni idén augusztusban töltötte be 90. életévét, szép
családi és önkormányzati köszöntésben volt része. November 22-én szólította őt magához az Élet Ura.
Hosszan tartó súlyos betegség után, december 13-án
elhunyt Szabó Imre, 78 évet ért meg. Utolsó éveiben
nyaranta háza előtt üldögélt, jól esett neki, ha megállt
az ember egy-pár szót váltani vele.
Török Gyula 1949. január 30-án született Zánkán. Dolgozott a Fűzfői Nitrokémiában, a szomszédos Gyermekközpontban, majd 11 évig vezette a helyi postahivatalt. A labdarúgás volt a hobbija, még megyei válogatott
is volt, sportedzői vizsgával is rendelkezett. Három
fiának is átadta a sport szeretetét. Hat unokája vicces
papának hívta, mivel mindig számíthattak rá, boldogan
játszott velük. Alig várta, hogy betöltse 65. életévét,
szeretett volna sokat utazni. Végtelen türelemmel viselte
súlyos betegségét. Szeretetben élt feleségével, mindig
számíthattak egymásra. Családi körben szépen elaludt.
Utolsó útjára nagyon sokan kísértük, családja mellett,
rokonok, ismerősök, egykori kollégák, falubeliek.
Hosszan tartó súlyos betegség után 53 éves korában
hunyt el Herczeg Károlyné, Schmidt Éva. Két évtizedig dolgozott Zánkán postai kézbesítőként a lakosság
nagy megelégedésére. Utolsó útjára nagyon sokan
elkísérték.
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Dr. Szabó Lajosné emlékére (1926-2013)
Dr. Szabó Lajosné sz: Kovács Lenke – Lenke néni – Zánka Községi Közös
Tanács nyugalmazott Végrehajtó-bizottsági titkára 2013. szeptember 25-én elhunyt.
Dr. Szabó Lajosné 1926. május 21-én Kővágóörsön született. Édesapja halála miatt nagyon korán - 16 évesen – már dolgozni a kellett. Pályáját a Kővágóörsi Körjegyzőségen, mint irodatiszt kezdte, ahol 1949. decemberéig dolgozott.
Ekkor helyezték át Borsfa Körjegyzőségére segédjegyzői beosztásba, ahol közel egy évig dolgozott. Itt ismerkedett meg férjével Dr. Szabó Lajos helybeli
körjegyzővel, akivel 1950-ben házasságot kötöttek. Tekintettel a jogszabályi tilalomra, - hogy jegyző és segédjegyző nem állhat rokonságban - munkáját Bázakerettyén vb. titkárként folytatta egészen 1952. szeptemberéig. A szorgalmas
és lelkiismeretes munkavégzés elismeréseként az akkori Járási Tanács VB. Letenyei hivatalába adócsoport vezetőnek nevezték ki.
Özvegy édesanyja egészségi állapotának romlása miatt haza költöztek Kővágóörsre és rövid kitérő után 1958. október 01-től egészen nyugdíjba vonulásáig 1981. május 31-ig Zánka Községi Közös Tanács Végrehajtó-bizottságának titkáraként tevékenykedett. Pályafutása során az akkori tanácsrendszer valamennyi fázisát 1966. és 1977. között átélte. Zánka és Tagyon községek közös tanácsához 1966.
október 01-től Monoszló, 1973. április 15-től Balatonszepezd, majd 1977. április elsejével Szentantalfa, Balatoncsicsó, Szentjakabfa és Óbudavár csatlakozott. Ezt követően Zánka Községi Közös Tanács vb. titkáraként
8 község és lakossága valamennyi államigazgatási és egyéb ügyének intézését végezte az általa irányított hivatal.
Csanádi Imre tanácselnökkel együtt végezte a nyolc község minden beruházási, felújítási, útépítési és
egyéb munkáinak előkészítését és lebonyolítását. Gondoskodtak az intézmények; iskola, óvodák, kultúrházak és könyvtárak, orvosi rendelők működésének feltételeiről az akkori szűkös anyagi feltételek mellett.
Tevékenységi ideje alatt épült Zánkán a Művelődési Ház (1962.), az óvoda I. üteme 50 férőhellyel és kiszolgáló helyiségekkel. 1979-80-as években a Megyei Gyógyszertárak Vállalattal történt megállapodással sikerült a
gyógyszertárat Zánkára telepíteni. A községi strand két ütemben történő megépítésére a 1960-as évek elején,
és a 70-es évek végén került sor. Ebben az időszakban épültek járdák, utak. A község ivóvíz hálózatának kiépítése 1972-ben fejeződött be. Az Ifjúsági lakótelepen és Bánkőhegyi területrészen építési telkek kialakítását,
azok közművel történő ellátását is ebben az időszakban hajtották végre. Dr. Szabó Lajosné anyakönyvvezetőként nagyon sok házasságkötésnél és névadó ünnepségen működött közre.
Tudását folyamatosan gyarapította, szakmai továbbképzésére nagy hangsúlyt helyezett.
Negyed százados közszolgálatban eltöltött lelkiismeretes, kimagasló szakmai munkája elismeréseként sok
kitüntetésben részesült, így többek között; Községfejlesztésért aranyfokozat (1965), Kiváló dolgozó (1969),
Veszprém megyéért aranyfokozat (1970., 1975.), Népköztársaság Elnöki Tanácsa elismerő oklevél (1970.,
1980.), Tanácsi munkáért bronz fokozat (1969.), Tanácsi munkáért ezüst fokozat (1970.), Tanácsi munkáért
arany fokozat (1975., 1980.)
Zánka Község Önkormányzata Dr. Szabó Lajosné köztiszteletben álló polgárát kérte fel a 2001. május elsején a felújított Faluház átadásával egy időben megtartott millenneumi ünnepségre „zászlóanyának”.
Lenke néni hitvallásaként a „Megjárt utak” Zánkai emlékeim és reményeim című írásában ezt írta: „Én, mint
egy negyed évszázadot közszolgálatban töltött zánkai lakos átéltem a község nagy fejlődését, látom annak töretlenségét és nagyon remélem, hogy ez a szép fekvésű, egészséges, friss levegőjű község a Balaton part egyik
legjobban kiépített és szeretett üdülőhelye lesz.”
Dr. Szabó Lajosné – Lenke néni emberszeretete, mindenki számára befogadható színes egyénisége, példamutatása, segítőkészsége feledhetetlenné teszi emlékét mindazok számára, akik együtt munkálkodhattak, kapcsolatba kerültek vele.
Tisztelettel, nagyrabecsüléssel, kegyelettel őrizzük emlékét. Nyugodjék békében!
Sólyom Béláné

