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Tervszerűen fejlődik Zánka
– Riport Filep Miklós polgármesterrel –
– Az elmúlt években – községünk méretéhez képest – nagy léptékű beruházások valósultak meg, s az
idén sem alszik Zánka Önkormányzata! Milyen fejlesztéseket emelnél ki, amelyek leginkább hozzájárultak községünk gyarapodásához?
Az itt élők, ide látogatók napi életét megkönnyítő fejlesztéseket igyekeztünk elsősorban megvalósítani, ezen kívül az idegenforgalom, illetve kapcsolódó létesítmények előkészítését és az intézmények
napi munkájának segítéséhez, tárgyi eszközök beszerzését és építmény felújítást tartottuk fontosnak.
Első helyre sorolnám a bel- és külterületi úthálózat fejlesztését. Elkészült 15 millió Ft értékben
az iskola melletti terület teljes úthálózatának felújítása, valamint az Ifjúság és Naplemente utcát öszszekötő köz burkolata 1,5 millió Ft-ért. Halaszthatatlan volt a Vérkúti út 25 évvel ezelőtt készült csatornázása utáni burkolat felújítása, 5,2 millió Ft-ért. A köztemető bejáró útjainak és parkolójának
rendezése 1,5 millió Ft-ért kulturálttá, biztonságossá tette a temető megközelítését, illetve a parkolást.
Rendbe kellett tenni a megsüllyedt, kibillent csapadékvíz-csatorna elemeket a Rákóczi utca nyugati
oldalán közel 1 millió Ft-ért. Elkezdtük a hegyi utak rendbetételét, ezt a munkát, a 0157 hrsz-ú úttal
indítottuk. Ennek költsége 5,5 millió Ft.
Idegenforgalmi fejlesztéseink, a strand és az ehhez kapcsolódó létesítményekhez kötődtek. Építettünk 4 db rongálás-biztos kültéri zuhanyzót 1,7 millió Ft-ért. A közbiztonság növelése érdekében 6 db
térfigyelő kamerát szereltettünk fel, amelyet a Balatonfüredi Rendőrkapitányság felügyel. Ennek szerelési költsége 800.000 Ft volt. A mozgássérült bejárót pályázati pénzből, 14 millió Ft-ért építjük meg.
Felújítottuk a strandi lépcsőket 250.000 Ft-ért, új játszóteret építettünk 4 millió Ft-ért. Elkészültek a
strand nyugati kisöblénél a hajókikötő tervei, a tervezési díj 1,5 millió Ft. Ezzel alkalmas pályázati lehetőségekre várunk. A strandi játékok fölé épített árnyékoló szerkezetek, a strandra vásárolt nagy teljesítményű fűnyíró kistraktor, a Rózsakert felújítása, a strandi partfal kőszórása, partvédőmű javítása
(amely a magas vízállás miatt csak ősszel valósulhat meg) céljára további 8 millió Ft-ot terveztünk.
A község és intézményeink megfelelő működtetése szükségessé tette az intézményi eszközök, illetve építmény fejlesztést. Így valósulhatott meg, illetve rövidesen elkészül a közintézmények megújuló energiaforrásokkal (napelemmel) történő ellátása, az óvoda teraszának immár végleges megoldást nyújtó, teljes felújítása, az óvoda tönkrement és balesetveszélyes villámvédelmének cseréje, az
iskola kerítésének biztonságos, esztétikus kialakítása, óvodai játszótér, iskolai járda és sorakozó tér,
valamint az aszfaltos sportpálya mellett egy műfüves sportpálya építése. A Faluház programjaihoz új
mobilszínpadot és hangtechnikát vásároltunk. A közterületek hatékony karbantartását egy új traktor
biztosítja. Ezek összköltsége 60 millió Ft volt. A temetőben urnás temetkezési helyeket alakítottunk
ki, amelyek értékesítését rendeletben szabályoztunk.
– Az eltervezett fejlesztésekhez milyen pályázati forrást sikerült elnyerni?
Fejlesztéseinkhez összességében közel 60 millió Ft pályázati lehetőséget, illetve forrást kaptunk.
Igyekeztünk az elérhető pályázatokon indulni, azokon lehetőségeinkhez mérten jól szerepelni.
– Hogy állnak az új polgármesteri hivatal előkészületi munkálatai, milyen ütemben folyik majd az
építkezés?
Soron következő leglényegesebb fejlesztésnek a Polgármesteri Hivatal, illetve valójában a 8 település közös hivatalának megépítését tartom. A Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásai, pályázatai lezárultak. Szerződéskötésre július 15-ig sor kerül, ezt követően indul a kivitelezés, amelynek
befejezési határideje 2015. február 28. A közbeszerzés és az építés finanszírozási pályázata elhúzódott, így eredeti terveinkhez képest később tudjuk indítani ezt a beruházást. A kivitelezés költségei a
rendkívül kemény ártárgyalások, versenyeztetés miatt, az induló legmagasabb 118 millió Ft kiviteli
költségéről, 89 millió Ft +ÁFA-ra csökkentek. Valamennyi fejlesztésünk anyagi fedezete biztosított,
emellett, illetve a fejlesztések elkészülte után is jelentős biztonsági tartalékkal rendelkezünk.
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E legjelentősebb beruházásunknak, nem maga az új korszerű épület a legfontosabb eleme. Azt
kell érzékelnünk, hogy környezetünkben, a Balaton parton, Balatonfüreden, Tihanyban, Zánkán és
Badacsonyban jött létre közigazgatási központ, így Zánka mikro-térségi vezető szerepköre jelentősen megerősödött. Ezt biztosítja immár egy 1000-es létszámú kistelepülésnél létrejött szinte példátlan
intézményhálózat (önkormányzati hivatal, bölcsőde, óvoda, iskola, fogorvos, háziorvos, gyógyszertár, állatorvos, kultúrház, jegyzőség, posta, vasútállomás, bank, falugondnokság-strand) amelynek
műszaki és esztétikai szempontból is megfelelő építménye lesz az új hivatali épület. Ez az intézményhálózat megteremti, illetve vonzza az ide letelepülni vágyókat, hiszen 20 év alatt állandó lakosság számunk 850-ről 1017-re növekedett.
– A Rákóczi út – Iskola utca, azaz Zánka község központjának kialakítása a megvalósíthatóságáról,
reális lehetőségeiről kérünk tájékoztatást.
A községközpont kialakításának becsült költsége 400 millió Ft. Ezt saját forrásból képtelenek vagyunk megépíteni, illetve akkor az előzőekben felsorolt, és az elmúlt években elvégzett teljes körű intézmény felújítás és működtetés, ennek lakosságmegtartó és fejlesztő hatása nem valósulhatott volna
meg. Természetesen a következő 4 év első és legnagyobb feladata ez. Ennek érdekében ezt az egy
programot emeltük ki és adtuk be a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség elkövetkező rövid távú fejlesztési programjaihoz is. A projekt neve: Zánka
faluközpont turisztikai vonzerejének fejlesztése. Bízva a döntéshozók megfelelő bírálatában, az EU-s
és saját források biztosításában, Zánka korszerű, esztétikus községközpontja az elkövetkező években
meg fog valósulni. Ennek terveit elkészíttettük, a pályázati önrészt biztosítani fogjuk, így a megvalósulás alapfeltételei adottak.
– Hogyan készülsz Polgármester Úr az ez évi Zánkai Borhetekre és Zánka 850. évfordulós ünnepségére?
A Zánkai Borhetek és a 850. évfordulós ünnepek szervezését a NANÁ BT: és egy erre megválasztott bizottság végzi. Úgy gondolom a Borhetek az eddig jól bejáratott módon sikeresek lesznek, a
rendezvény megnyitását dr. Kontrát Károly államtitkár úr vállalta. A szükséges szerződések megköttettek, a borok kiválóak, én pedig megfelelő edzéssel készülök a borhetekre.
A 850 éves megemlékezés programja kész, önkormányzatunk minden feltételt biztosít, így reményeim szerint a címeravató és a millenniumi ünnepségeinkhez hasonló rendezvényünk lesz. Én nagy
izgalommal készülök, hiszen nagy ajándék valamennyiünknek, hogy egy település 850 éves sorsának, életének, aktív részesei és formálói lehetünk.
Bízom benne, hogy terveinkről, fejlesztéseinkről mindenki számára hiteles, megnyugtató tájékoztatást tudtam adni.
T. Horváth Lajos
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Önkormányzati hírek
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária

Zánka Község Önkormányzatának
2014. április 29. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete módosította a 2013. évi költségvetési rendelet II. félévre vonatkozó előirányzatát, melynek
konkrét összege 549.024 ezer Ft bevételi és kiadási oldalon egyaránt.
- A képviselőtestület megtárgyalta, majd Bauerné
Poór Vilma értékelése és javaslata után elfogadta
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendeletet,
526.790 ezer Ft bevételi oldallal, 507.647 ezer Ft
kiadási oldallal és 14.029 ezer Ft pénzmaradvány
összeggel.
- A szolgáltató elnevezésének változása miatt módosította a testület a háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendeletet. A szolgáltató új elnevezése: Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A
nyaralósok számára a hulladékszállítás április 15és október 15 között történik.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete határozatot hozott a Balatonfüredi Többcélú Társulással kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról, mely szerint a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás támogatásaként 488.483.-Ft, a házi segítségnyújtás támogatására 335.077.-Ft, a
belső ellenőri feladatok ellátására 328.671.-Ft
pénzeszköz kerül átadásra.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat
a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
munka értékelését.
- A képviselőtestület határozott arról, hogy kérelmezi az állami tulajdonú 03/4 hrsz-ú 9589 m2
nagyságú szőlő terület ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását, temető létesítés céljából. A temetőtől északra eső elhanyagolt szőlőről van szó.
- Filep Miklós polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet a mostani hivatali épület és telek ér-
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tékeléséről szóló szakvéleményről. Eszerint az
épület és a telekérték összesen 26.500.000,- Ft.
- Döntött a képviselőtestület arról, hogy nyilvános
árverés útján értékesítésre meghirdeti a tulajdonát
képező Zánka, Kossuth u. 6/D. szám alatt található, 76,51 m2 hasznos alapterületű, tehermentes,
közművesített, komfortos lakást. Erre is elkészült
az ingatlan értékbecslés, amely 4.300.000,-Ft.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Zsoldos Péterné kérelme alapján részére
teljes áron értékesíti a Zánka 1054/35 hrsz-ú 720
m2 nagyságú beépítetlen területet lakóház építése
céljára.
- A testület felülvizsgálta a zánkai honlap szerkesztését, és mivel sok a hiányosság a karbantartásban, megköszönve a honlap szerkesztésében és
feltöltése érdekében eddig végzett munkáját a határozatlan időre szóló szerződést a Süleweb Kft.
vállalkozással felmondja. Vállalkozási szerződést
köt a Webstyles Network Kft. (képviseli: Sibak
András ügyvezető) vállalkozással a község hivatalos weboldalának szerkesztésére és folyamatos
karbantartására.
- Filep Miklós polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Zánka 850 éves évfordulójára
a forgatókönyv nagyjából kialakult. Még egy-két
változtatást történik a programban.

Zánka Község Önkormányzatának
2014. május 12. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A képviselőtestület határozatot hozott a lezárult
közbeszerzési eljárás eredményéről. Harsányi István közbeszerzési tanácsadó tájékoztatta a testületet a beérkezett ajánlatokról. A zánkai útépítések
mind a három részfeladatában a Via Vomito Kft.
adta a legalacsonyabb ajánlatot, ezért javasolja,
hogy mind a három részfeladatban ők kerüljenek
nyertesként kihirdetésre.
Az első részfeladat: Búzavirág utca, Vérkúti utca, Ifjúság köz aszfaltozása nettó 13.673.544,-Ft, a
második részfeladat: Zánka iskola sorakozó tér kialakítása, iskolai járdaépítés nettó: 1.185.880,-Ft, a
harmadik részfeladat: Temető előtti parkoló, 0175
hrsz-ú felújítási munkák Nettó: 4.937.600,-Ft.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a műfüves labdarúgó pálya létesítése érdekében kötendő, a Magyar Labdarúgó Szövetség
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által 2014. április 30-án megküldött együttműködési megállapodást és annak mellékleteit megismerte, jóváhagyta, ezek aláírására a polgármestert
felhatalmazza. A Zánka, Iskola u. 6. szám alatti
műfüves labdarúgó pálya beruházás teljes bruttó
költsége 14.436.426,- Ft, a saját hozzájárulás
összege 4.330.928,- Ft.
- A testület módosította a 2014. évi közbeszerzési
tervet, mivel az akadálymentes vízi bejáró pályázaton is nyert Zánka Község Önkormányzata. A
pályázat 100 %-os támogatottságú. Mivel közbeszereztetni kell, a közbeszerzési tervet az előterjesztésnek megfelelően az akadálymentes vízi bejáró beszerzése, amely árubeszerzés, várható becsült 10.000.000,-Ft összegével módosította a
Képviselőtestület.
- Módosításra került a Zánkai Értéktár kiadvány
pályázat határozata, mivel a pályázott 3 millió Ft
helyett 1 millió Ft támogatást ítéltek meg. Az önkormányzat a pályázatba tervezett tevékenységet a
pályázati adatlapon leírt teljes tartalommal megvalósítja. A csökkentett támogatás miatt a projekthez
szükséges 2.000.000,- Ft saját forrást, önerőt az
önkormányzat a 2014. évi költségvetésében biztosítja
- Az önkormányzat tárgyalt az iskolabuszra érkezett ajánlatokról. A döntést az írásos ajánlatok
beérkezése utánra halasztotta.

Zánka Község Önkormányzatának
2014. május 28. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A képviselőtestület több fordulóban tárgyalt a
helyi Építési Szabályzatának módosításáról mely
jóváhagyásra kész állapotban van. Határozatot
hoztak a Településszerkezeti terv módosításáról,
és módosították a Helyi Építési Szabályzat rendeletet.
- A községi strand rendjéről és belépődíjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról is tárgyalt a testület. A kedvezményes strandbérletek
nem a hivatalban, hanem a strandon készülnek.
Keresik a megoldást arra, hogy legyen lehetőség a
strandi szolgáltatások igénybevétele nélkül csak a
mellékhelyiségek használatára, megfelelő áron. A
strand üzemeltetési idejét a képviselőtestülettől átruházott hatáskörben - a strand gondnokának javaslatára - a polgármester határozza meg.

24. évfolyam 3-4. szám

- Tárgyalt a képviselőtestület a változtatási tilalom elrendelésére vonatkozó rendelet–tervezetről.
Filep Miklós polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a volt barackos részre vonatkozó területről van szó. Mikor építési szándék jelentkezett, akkor a képviselőtestület előzetesen jelezte,
hogy az építési szándékkal egyet ért, de mivel ez
Zánka egyik beérkezési pontja, ezért szeretné szabályozni, hogy milyen építmények lesznek, és
azok hogyan helyezhetőek el. Ezzel kapcsolatban
elfogadták a Völgyzugoly Műhely Kft. Zánka
község településrendezési eszközeinek módosítására szóló tervezési ajánlatát. A változtatási tilalom elrendeléséről rendeletet alkottak az előterjesztésnek megfelelően.
- Határozatot hoztak arról, hogy Zánka Község
Önkormányzata Képviselőtestülete részt vesz a
Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek
támogatására kiírt pályázaton a 2014. július 19 –
augusztus 2. között megrendezésre került Halásznapok és Borhét rendezvénnyel. A projekt összköltsége: 2.803.805.- Ft, az igényelt támogatás
összege 30 %: 841.141.- Ft, az önerő összege:
1.962.664,- Ft.
- Döntöttek arról, hogy Zánka Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
megbízza
a
VeszprémBer Zrt-t, hogy végezze el az Útépítések, útfelújítások Zánka község területén tárgyú
közbeszerzési eljárásban érintett 3 részfeladatra
vonatozóan a kivitelezési munkák műszaki ellenőrzését.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete megbízta a Kozma Clean-R Kft.-t, hogy
végezze el a Zánka községi strand vizesblokkjainak takarítását két fővel a strand üzemeltetési
idejében.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete szükségesnek tartja a községi strand
mellett tartott rendezvények biztonságos villamos
energia ellátása érdekében a hálózat teljesítményének bővítését. Megbízza a polgármestert, hogy
a közműszolgáltatótól rendelje meg a bekért bruttó 402.142.-Ft összegű árajánlat alapján 2x32 A
teljesítmény növelését.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Pordan Digital Alfa Pix Kft kérelme
alapján területbérleti lehetőséget biztosít a községi
strandon a 2014. évi szezon idejére strandfotózás
szolgáltatás elvégzéséhez.
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- Zánka Község Önkormányzata képviselőtestülete Horváthné Antal Szilvia 8252 bérlő kérelme alapján nem járul hozzá a kérelmező által
bérelt területen strandi ABC kiskereskedelmi üzlet büfé üzletkörré történő módosításához. Az üzletben az eddigiekhez hasonlóan forgalmazott,
csomagolt élelmiszerek, termékek kiskereskedelmi árusítását támogatja, azok helyben fogyasztással történő árusításához nem járul hozzá
- Döntött az önkormányzat a Zánka 1054/48 hrszú építési telek kedvezményes értékesítéséről Pádár Tamás zánkai lakos részére.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8251 Zánka,
Iskola u. 6.) zánkai tanulói részére 2014. június
23 és július 25. között megszervezett nyári napközis gyermektábor szervezéséhez a szükséges
pénzeszközt biztosította. Egyidejűleg hozzájárul
ahhoz, hogy az intézményben történő felhasználásra 1 db napernyő kerüljön beszerzésre a becsatolt árajánlat alapján bruttó 40.000.-Ft áron.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Zánka, Hegyalja köz ingatlantulajdonosaitól érkezett kérelmet megtárgyalta. Az út
burkolásának megvalósítására a 2015. költségvetési évre készül fel.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Aszófő Község Önkormányzata csatlakozzon a Balatonfüredi
Többcélú Tárulás Társulás belső ellenőrzési feladatellátáshoz 2014. július 1. napjától
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete engedélyezi a községi strand kerítésének
déli irányba történő beljebb helyezését oly módon,
hogy a Pagoda Büfé és a Szürkebarát Borozó között a büfé kiadóablaka megközelíthető legyen a
strandon kívüli vendégek kiszolgálása céljából.
Engedélyezi a községi strand területén, a bérlemény melletti – egyeztetett - területen lengőteke
kihelyezését. Kérték még a büfé melletti nyírfa
kivágását, erről majd ősszel dönt a testület.
- A testület döntött arról, hogy a Büfi KKT kérelme alapján nem hosszabbítja meg a bérlő által elvégzett villamos energia bekötésére tekintettel a
fennálló határozott idejű strandi bérleti szerződést.
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- Mivel a faluház tetőszerkezetének további megerősítése szükséges a napelemek miatt, az AngaTető Építőipari Kft árajánlatát elfogadják.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy értékesíti a tulajdonát
képező IVECO gyártmányú, 50 C14 V típusú autóbuszt.

Zánka Község Önkormányzatának
2014. június 19. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete módosította a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet, mivel urna
fal és urnasírok készülnek. 25 éves időtartamra az
urnafülkét 30 eFt-os, az urna sírt pedig 100 eFt-os
díjért biztosítja az önkormányzat.
- A testület elfogadta a rendőrség beszámolóját a
bűnmegelőzésről, a nyári felkészülésről, az eltelt
időszak értékeléséről, mely szerint „a közbiztonság helyzete jónak mondható. A szolgálat ellátása
során jó kapcsolatot alakítottunk ki az önkormányzattal, lakossággal, melyet szeretnék továbbra is ezen a színvonalon tartani, ápolni”. A körzeti
megbízott személye megváltozik. Kelemen Krisztián helyébe 08.01.-től Márton Viktor rendőr százados lép. Helybe költöznek Zánkára. A turisztikai időszak alatt a Balatonfüredi Rendőrkapitányság 18 fő készenléti rendőrrel lesz megerősítve.
Filep Miklós polgármester elmondta, hogy egy
ezt megelőző képviselőtestületi ülésen döntést hozott a testület egyrészt rendőrnapi kitüntetés
anyagi finanszírozásáról, másrészt egy rendszámtábla megfigyelő berendezés vásárlásáról, amelyet
Tihany, Csopak és Zánka közösen vásároltak meg,
amely rövidesen átadásra fog kerülni a rendőrség
részére.
- Döntést hozott a testület az akadálymentes vízi
bejáró építésére folytatott közbeszerzési eljárás
eredményéről. A Sinclair Astrapool Uszodatechnikai Bt. pályázatát fogadták el.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete határozatot hozott arról, hogy a „Napelemes villamos energia termelés Zánka Község
Önkormányzatánál” című pályázathoz kapcsolódóan a projekt önerejének biztosítása érdekében
az EU Önerő Alapból támogatást igényel. Az igényelt támogatás összege az önerő 100 %-a:
2.310.090.-Ft.
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- Támogatta a testület Borda Benjámin és Cseh
Mária zánkai lakosok kérelmét kedvezményes
építési telek megvásárlására.
- Megtárgyalta a képviselőtestület a strandi belépéshez SZÉP kártya használatára vonatkozó kérelmet. Ebben az évben nem támogatták a bevezetését, a következő költségvetési évben újra fogják
tárgyalni.
- Zánka első írásos emlékének 850 éves évfordulójára szervezett rendezvénnyel kapcsolatban
döntött az önkormányzat 3 db molinó (2 db a71-es
út mellé, 1 db a színpad háttérképét alkotná), és a
tartószerkezet megrendeléséről.

24. évfolyam 3-4. szám

- Jóváhagyta a testület a kishajó kikötő tervezési
szerződését, melyben betonozott mólóról, két darab vendégmólóról van szó, ahol horgászhelyek
lennének biztosítva. A tervező a költségvetésben
elfogadott tervezési díjért az önkormányzat rendelkezésére bocsátja az engedélyezési terveket.
- Hozzájárult a testület, hogy az Egry József Középiskola Vellai László igazgató segítségével és
az önkormányzat közreműködésével egy interaktív digitális táblát tartozékaival és egy lap-topot
biztosítson a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
részére.

HIRDETMÉNY

Határszemle tartás
Ezúton értesítem Zánka község lakosságát, hogy a Balatonfüredi Járási Hivatal Járási
Földhivatala a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban:
Tfvt.) meghatározott ellenőrzési kötelezettsége keretében a település külterületén 2014.
május 1-től október 31-ig határszemlét tart.
Ezen feladattal kapcsolatban a legszükségesebb ismeretek az alábbiak:
● a földhasználó - ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint –
köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség) (Tfvt. 5.§ (1))
● szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani(Tfvt. 5.§ (2))
● ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni. (ideiglenes hasznosítás) (Tfvt. 5.§ (3))
● a földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet
gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás)
(Tfvt. 5.§ (4))
A fent előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati
nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.
Lukács Ágnes jegyző megbízásából
Móró Mária igazgatási ügyintéző
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GYÓGYSZERTÁRI NYITVATARTÁS
Szent Benedek Gyógyszertár
8251 Zánka, Rákóczi utca 34.
Telefon: 06-87/468-530
Hétfő
Kedd
Szerda

Nyitvatartás:

8.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
8.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
8.00 – 11.30, 12.00 – 16.00

Csütörtök
Péntek
Szombat

8.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
8.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
8.00 – 12.00

A gyógyszertár üzemeltetője:
ÚJ-GOLD-PHARMA Egészségügyi Szolgáltató, Internetes és Futár Bt.
Legközelebbi ügyeletes gyógyszertárak:
Tapolca (váltakozva):
Arany Mozsár Patika, Berzsenyi utca 7-9.,
telefon 06-87/510-485
Centrum Patika, Deák utca 8.,
telefon 06-87/323-611
Pelikán Patika, Bajcsy Zsilinkszky utca 23.,
telefon 06-87/323-010
Stark Patika, Ady Endre utca 8/2,
telefon 06-87/321-175
Balatonfüred (váltakozva):
Arany Csillag Patika, Zsigmond utca 1.,
telefon 06-87/788-360
Aranyhíd Patika, Csárda utca 1.,
telefon 06-87/481-682
Marina Patika, Széchenyi utca 55.,
telefon 06-87/580-063
Szent Erzsébet patika, Vasút utca 1.,
telefon 06-87/343-831

***
Intézményeink életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
Pillanatképek az óvodánk hétköznapjaiból:
„Ó ha cinke volnék,
Útra kelnék,
Hömpölygő sugárban
Énekelnék –
Minden este
Morzsára, búzára
Visszaszállnék
Anyám ablakára.”
Tavaszi szünet előtt izgatottan készültünk verssel, énekkel és ajándékkal az anyukáknak. Rövid
pihenő után visszacseppentünk az óvodába.

Május 15-én „Óz a nagy varázsló” teljesen
„elvarázsolt” mindenkit. Nagyon kellemes élményben volt részünk.
Május 30-án búcsút vettünk az iskolába készülő nagycsoportosainktól. Színdarabokkal, versekkel énekkel köszöntünk el az idei évtől.
Május 31-én a Szülői Munkaközösség által
szervezett Gyermeknap gazdag programokkal,
nagy sikerrel zárult. Támogatóinknak a gyermekek nevében köszönetet mondunk.
„Kakukkfű, kakukkszó
Kirándulni volna jó!
Fűzfa sípot faragni,
Fűzfa lóval lovazni,

Árkon-bokron által,
Háton hátizsákkal,
Menni, mendegélni
Este hazaérni.”

Kirándulásaink során sok helyre ellátogattunk.
Veszprémben és Balatonszepezden az Inhof családnál az állatok világával ismerkedhettünk meg,
illetve bővíthettük eddigi tudásunkat. Sétáink során fagyiztunk Gyöngyi néninél, a strandon kipróbáltuk az új játékokat. Túráztunk Révfülöpön,
könyvtárba látogattunk, és a fárasztó délelőtt
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után az ebédet a Juli óvó néninél fogyasztottuk el
igazi piknik hangulatban.
Nagycsoportosaink Panni néni meghívására
egy tanórára „iskolások”lehettek. Köszönjük a lehetőséget.
Az idei évben óvodánknak sok szépítésre volt
lehetősége. Tavasszal kiépítésre került a napelemes villamos energia, amelytől jelentős költségmegtakarítást remélünk. Régi álmunk vált valóra
udvari játékok telepítésével, a terasz átépítésével,
árnyékolásával. A nyár végén megújult, szép
óvodával várjuk a gyerekeket.
Kellemes pihenést, jó nyaralást kívánunk!
Jelinek Katalin
óvónő

Gyermeknap és Magyarpolány
Mozgalmas élményben volt részünk Zánkán.
2014.05.31-én tartottuk a gyermeknapot a kultúrház és az óvoda területén. A szülői munkaközösség tagjai, önkéntes anyukák, apukák, óvó nénik, dajka nénik, konyhás nénik közös összefogásával, szervezésével, munkájával jött létre ez az
esemény.
Nagyon gazdag volt a program. Az asztaloknál
kézműves foglalkozások folytak, a gyerekek origamit hajtogattak, gipszképeket festettek, gyurmáztak, gyöngyöt fűzhettek és a készítésért pecsétet gyűjthettek, amit ajándékokra váltottak. Persze
sorban állás volt a csillám tetoválásnál is, amit
Sibakné Németh Lilla és Bácsi Konstantina készített a gyerekeknek.
Külön meglepetés és élmény volt mindenki
számára, hogy tűzoltók és rendőrök is jöttek a
rendezvényre, beavatták a gyerekeket munkájukba
és bemutatót is tartottak. A bátrabbak be is ültek a
tűzoltó autóba és utazhattak vele. Ez úton szeretnénk köszönetet mondani a Kővágóőrs Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjainak, hogy rengeteg munkájuk mellett eljöttek hozzánk. Köszönjük a Veszprém megyei rendőrkapitányságnak és Dávid Lajos zászlósnak a foglalkozást.
Vetélkedhettek a gyerekek egymással újabb ajándékokért, volt aszfalt rajz, foci, ügyességi játék
ezek lebonyolításában két apukának köszönet
(Stróbl Gábor, Berlinszki Csabi).
Akinek nem volt kedve a programokon részt venni, azok a gyerekek örömmel vették birtokba az
oviban most létesített új játszóteret. Nagyon szé-
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pen köszönjük Biczók Móninak aki egész délután
sétáltatta a gyerekeket Lilu nevű pónin, és Bábel
Ferencnek.
A program befejezéseként a tombolahúzás maradt, amit mindenki nagy izgalommal várt hisz
rengetek nyeremény gyűlt össze, amiért hálás köszönet támogatóinknak:
Zánka Község Önkormányzata, Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzata Zánka, Balatonszepezd Község Önkormányzata, Monoszló Község Önkormányzata, Szabó Péter, Dégi Henrietta,
Tóth László, Lídia Borház, Melodi Kávéház, Dr.
Király Tünde, Gyógyszertár Zánka, Tourinform,
Euro Family, Eon, Drv, Like ABC Balatonszepezd, Mantra Pub, Zizi Pizzéria, Mro könyvkiadó,
Novum, Tappancs, Vázsony Pékség, Halker,
BradinpexSend-es 2000 Kft.
Az egész termet betöltötték a szórakozni vágyó
gyerekek, családok, itt lehetett látni, hogy milyen
sokan eljöttek és nem csak Zánkáról hanem a környező településekről is. Boldog, elégedett mosolyuk elég bizonyíték volt arra, hogy jól sikerült a
program és jövőre ismét találkozhatunk!

***
Május 16-án, 12 ügyes ovisunk képviselte településünket a német gyermek táncfesztiválon, a
„Kinderlieder, kinderspile Tanzfest” rendezvényen Harmadik alkalommal rendezték ezt az öszszejövetelt, idén Magyarpolány volt a házigazda.
Nagyon sok helyi, német nemzetiségi óvodából
érkeztek a fellépők, a kultúrházban került megrendezésre. A színpadon, megbeszélt sorrendben
léptek fel a részvevők népi haj és ruhaviseletben,
német népdalok kíséretében. Fontos feladata ennek az összejövetelnek, hogy megismerjük, megőrizzük és ápoljuk a német hagyományokat.
A gyerekek sokat gyakoroltak és ügyesen készültek. Hálás köszönet Jelinek Katalin óvó néninek, aki felkészítette és elkísérte a gyerekeket.
Vendéglátóink nagyon kedvesek és figyelmesek
voltak. A gyerekek várakozásuk ideje alatt körbenézhettek és játszhattak a Magyarpolányi óvodában, nagyon elégedetten, boldogan érkeztek haza.
Bízunk benne, hogy tovább folytatódik ez a
szép hagyomány és jövőre is képviselik óvodásaink Zánkát.
Gál Péterné, Judit
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Iskola
Tudáspróbák-versenyek
- Az idei évben többen is részt vettek a „Spiel und
Gewinn” országos német levelezőversenyen.
Stróbl Kornél és Simon Zsófia 2. osztályos tanulók
egész évben, öt fordulón keresztül küzdöttek, aminek meg is lett az eredménye: Kornél első, Zsófia
hatodik helyezést szerzett a népes mezőnyben. A
második félévtől bekapcsolódtak a harmadik osztályosok is két csapattal: Szász Virág Napsugár és
Tóth Dalma 9. helyezést értek el. A felső tagozatosok három csapattal neveztek a „Frühling in
Deutschland” csapatversenyre, ahol a Bácsi Konstantina, Bárány Fanni, Mikolacsek Réka és
Stróbl Eszter összetételű csapat a kilencedik helyezést, míg Scher Krisztina, Kovács Zsófia, Dajka
Mikolt, Csizmadia Tibor csapata a 25. helyezést érte el (Köszönet a felkészítő Ági néninek).
- Két lelkes tanulónk megyebajnokként jutott be a
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia által
Szegeden megrendezett (2014. 05. 25.) Tudásbajnokság országos döntőjébe. Pál Kata (5. osztály)
Anyanyelvből versenyzett és a nagyon szép 12. helyezést érte el, míg Kovács Tibor (6. osztály) Természetismeretből mérte össze erejét az ország legjobbjaival és 20. helyen végzett. Tibus aktivitását
csak dicsérni lehet, hiszen az Apáczai Kiadó által
meghirdetett „Járj szerencsével!” komplex tanulmányi versenyen is részt vett és az elérhető 298
pontból 258 pontot gyűjtött, amiért kijárt egy szép
emléklap. Reméljük tanulónk a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban is sikert sikerre halmoz, hiszen
ősztől ott folytatja tanulmányait!

Szegedi verseny
A Bendegúz levelezős versenyen már első osztályos
korom óta részt veszek. Nyelvtanból indultam minden évben. Idén sikerült mind az 5 forduló feladatsorát jól megoldanom, így bekerültem a megyei
fordulóba. Nagyon örültem, amikor megtudtam,
hogy megyei első helyezett lettem és mehetek az
országos versenyre is. Erre május 24-én került sor
Szegeden.
A döntőre anyával utaztunk és 7 óra vonatozás
után érkeztünk Szegedre. Ott keresztszüleim vártak
minket, mert ők szállásoltak el. Másnap reggel 9
órára érkeztünk a Piarista Gimnáziumba. A regisztrációnál hosszú sorokban álltak a diákok kísérőikkel. Az iskola belső udvarán felfedeztem a
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könyvvásárt, ahol néhány perc múlva már sikerült
is választanom izgalmas könyveket, amiket megvettem a zsebpénzemből. Hamarosan kezdődött az ünnepélyes megnyitó, amit sajnos nem láthattunk,
mert a gimnázium tornacsarnoka kicsinek bizonyult
a 622 versenyző, és családtagjaik fogadására.
Ezért mi átmentünk a közeli Arany János Általános
Iskolába, mert én itt írtam a verseny feladatait. A
kijelölt teremben 45 percig dolgozhattunk, a nagy
izgalom ellenére igyekeztem jól megoldani a nem
könnyű kérdéseket.
Ezután az aulában szendvicsekkel és ásványvízzel fogadtak minket. Az eredményhirdetésre még
várnunk kellett, de a szervezők erre is gondoltak: a
könyvvásár továbbra is tartott, lehetett kézműveskedni, a tornateremben pedig néptánc és népi hangszer bemutató volt és egy tréfás előadással
szórakoztattak minket. A nap legizgalmasabb része
az eredményhirdetés volt. A tantárgyam 21 versenyzője közül szoros versenyben 12. helyezést értem el. A családom nagyon örült, elvittek fagyizni,
majd a hídi vásáron egy vásárfiát is kaptam.
Jövőre is indulok ezen a versenyen, mert biztos
vagyok benne, hogy sokat tanulok belőle és sok új
élmény vár majd rám.
Pál Kata, 5. osztályos tanuló
- A Herman Ottó Természetismereti Verseny országos döntőjébe jutott tanulók közül Mikolacsek
Réka 6. osztályos tanuló országos 4. helyezést,
Csizmadia Tibor 6. osztályos tanuló 6. helyezést
ért el. (Felkészítőjük: Molnár Katalin). Negyedik
osztályból Cseh András 12., Takács Georgina 14.
helyezést (felkészítőjük: Szántó Edit), ötödik osztályból Pál Kata 13. helyezést ért el (felkészítője:
Kereszturi László). Gratulálunk! Februártól májusig részt vettünk a Csalán Környezetvédelmi Egyesület által koordinált „Klímaőrjárat” vetél- kedőn.
Csapatunk tagjai: Kovács Tibor, Mikolacsek Réka
és Stróbl Eszter 6. osztályos tanulók. A több fordulóból álló, nagyon változatos, sokrétű munkát
igénylő feladatlapok kitöltésében Molnár Katalin
és Kruczler Ágnes segédkezett. Végül a 167 (!) nevező csapat közül a 26. helyezést értük el. Célunk,
hogy jövőre bekerüljünk a nyolcas döntőbe.
- Szombathelyen (2014. 05. 16. – 18.) rendezték a
Diák Sakkolimpia Országos Csapatbajnoki döntőjét, amelyen megyebajnokként felsős fiú válogatottunk is részt vett. A Szabó Benjámin, Sári Ferenc, Szücs Olivér, Győrffy Bálint összetételű
csapatunk – sok dicsőséget maga mögött tudva –
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utoljára lépett fel Bozzays színekben. Ezúttal közel sem játszottak olyan jó formában, mint a megyedöntőn és a 28 csapat rangsorában ez a 21.
hely megszerzésére volt elég. Két győzelem, 2
döntetlen és 4 vereség volt a 8 forduló mérlege,
ami a városi iskolák elleni küzdelemben nem lebecsülni való eredmény.
Még inkább nem az Szabó Benjamin egyéni
teljesítménye, aki a Balatonlellén (2014. 06. 2230.) rendezett legrangosabb ifjúsági sakkversenyen, a Nemzeti Korosztályos Egyéni Sakkverseny országos döntőjén 28 sakkozóból (U 14) a 8.
helyezést szerezte meg. Gratulálunk!
- Balatonfüreden, május 27-én járási Közlekedés
Biztonsági Versenyen vettek részt a bozzaysok.
Kereszturi László tanár Úr vezette csapat (Burkus
Roland, Karcag Kata, Steierlein Luca, Vasáros
Bálint) győzelmet aratott és az ezt igazoló oklevél
mellé 60.000 Ft-ot is nyert az iskolánknak. A rendezvényt a Kruczler Ágnes irányította néptáncosaink is szinesítették.

- Kompetens vagy? Május 28-án írták a 6. és8.
osztályos tanulóink az Országos Kompetencia
Vizsgálat felmérőjét. A 8. osztályosok kétszer is
izgulhattak, mivel három héttel elötte rendkívüli
kompetencia vizsgálatra kijelölték őket. A negyedik osztályosok képesség- és készség felmérésben,
a 4., 6. és 8. osztályosok németnyelvi kompetencia
felmérésben is részt vettek.

EZÜSTÉRMESEK!
A Veszprém megyei Napló 2014. július 1-jei
számában az alábbi tudósítás jelent meg Horváth
Gábor tollából, az általunk is közölt fotóval,
amelynek aláírása: az ezüstérmes kispályás focicsapat, balról: Kereszturi László testnevelő tanár,
Magyar Richárd, Szücs Olivér, Tóth Dávid, Páli
Ábel, Gaál Levente, Sárffi Áron, fekszik: Kamondi Péter
„Veszprém megyét kispályás labdarúgásban
idén a Bozzay Pál iskola képviselte az úgynevezett
kis iskolák (200 fő tanulólétszám alatti) országos
diákolimpiai döntőjében. A zánkaiak Ajkán szerzett megyebajnoki címükkel érdemelték ki a debreceni szereplést, és a hajdúsági városban be is
bizonyították, hogy egyáltalán nem érdemtelenül.
A négynapos viadalon 17 megyei győztes mérte
össze erejét, a régi Loki pályán. Már az is felemelő érzés volt, hogy a résztvevők a Református
Nagytemplom előtti téren tették le az olimpiai esküt.
Aztán következtek az izgalmakban bővelkedő mecs-
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csek – számolt be az eseményekről Horváth Lajos
iskolaigazgató, akitől az eredményekkel kapcsolatban megtudtuk: a zánkaiak a Nógrád megyei Ecseg
elleni döntetlennel kezdtek, majd nagy csatában legyőzték az Átány (Heves megye) csapatát. A folytatásban jött egy sima siker, 8:0 a Fejér megyei Déggel szemben. A következő győztes meccs már a legjobb négy közé jutást jelentette: a bozzaysok a Vas
megyei Nádasdot fektették két vállra.
A Nagykanizsa elleni elődöntőt nagy csatában
elveszítette, a Nyárlőrinccel szembeni bronzmecscset viszont megnyerte a zánkai együttes, amely
ennek ellenére végül ezüstérmet kapott. Történt
ugyanis, hogy a nagykanizsaiakat kizárták, mert
kiderült, hogy több játékost is jogosulatlanul szerepeltettek. A döntőt le sem játszották, Balatonszemes lett az aranyérmes, Zánka a második.
A Kereszturi László testnevelő vezette zánkaiak
az ezüstérem mellett egy különdíjat is elhoztak, a
torna legjobb kapusának Kamondi Pétert választották meg. A bozzaysok az első három helyezettnek járó zánkai táborozást sportszerűen és nagyon
figyelmesen felajánlották a negyedikként végzett
nádasdiaknak.
Visszatérve a kizárásra, az ügy komoly rosszallást váltott ki a résztvevőkből, ami egyáltalán nem
csoda. Többen feltették a magyarázatra váró kérdéseket. Egyáltalán hogyan fordulhatott elő
ilyesmi? A rendezők miért az utolsó pillanatban
észlelték a hibát? Milyen érzés lehetett a kizárás
azoknak a kanizsai diákoknak, akik jogosan léptek
pályára? Az utóbbi kérdés már a költői kategóriába tartozik…
A zánkaiak ettől függetlenül nagyon büszkék
lehetnek debreceni eredményükre. Horváth Lajos
iskolaigazgató Úr hozzátette: eredményes évet
zárt az iskola, hiszen a focicsapat mellett a Szabó
Benjamin, Sári Ferenc, Szücs Olivér, Győrffy
Bálint összetételű csapatuk sakkban megnyerte a
megyei diákolimpiát, a 4x100 m-es fiúváltó (Gaál
Levente, Mihalkó Benjamin, Szücs Olivér, Magyar Richárd) pedig ezüstérmet szerzett a megyei
atlétika döntőben.”

Sikeres nyelvvizsgások!
Ebben a tanévben három tanuló tett sikeres
nyelvvizsgát: Polgár Cecília A típusú, Sári
Ferenc C típusú, Takács Blanka pedig B
típusú nyelvvizsga-bizonyítványt kapott.
Gratulálunk!

24. évfolyam 3-4. szám

ZÁNKAI Hírmondó

Versmondó verseny, színház
„Olvass el naponta néhány igaz szót, bölcs gondolatot, szép verset. Olyat, amit neked írtak… nézz
a magasba, s hangold magad a nap sugarára. És
ne felejts el esténként fölnézni az égre, hogy újra
és újra eszedbe jusson: a végtelen gyermeke
vagy.” /Müller Péter/
Május 15-én tartottuk – Stumpfné Vass Violetta magyar tanár szervezésében – a felső tagozatosok versmondó versenyét az iskola könyvtárában.
A program kezdetén az internetről kivetítő segítségével megnéztük és meghallgattuk Weöres
Sándor: Ki minek gondol című versét Koncz Zsuzsa előadásában, különleges képi anyag kíséretében. 23-an jelentkeztek a versenyre, melyből a
zsűri döntése alapján 5-6. osztályos kategóriában
1. helyen Kovács Tibor, 2. helyen Pál Kata és
Stróbl Eszter, 3. helyen Tóth Evelin végzett. A
7.-8. osztályból Bácsi Konstantina és Biró Roland lett az első, 2. helyezett Csekő Boglárka, 3.
Gaál Levente és Szabó Benjámin lett. Külön díjat
kapott Stróbl Eszter, aki saját verést mondta el,
valamint Kulcsár Olivér. A zsűri tagjai közt üdvözölhettük Csékei Mariannát, Pálffyné Szabó
Idát és Nagy Szabó Editet, akik építő jellegű értékelésüket, dicsérő, kedves szavaikat is megosztották a bozzays diákokkal.
A versmondó verseny napján délelőtt az alsó
tagozatosok a Faluházban, a Pódium Színház előadásában megcsodálhatták „Óz, a nagy varázsló”
c. művet, amelyet nagyon élveztek. Az irodalom
iránti fogékonyság különféle módon megnyilvánulhat. Ennek szép példája, hogy Keller Kitti 6.
osztályos tanuló részt vett a Tündérszó nemzetközi meseíró pályázaton.
Június30-án a Pedagógus Napon – az SZM
szervezésében – alsós diákjaink nagyon szép műsort adtak. Virágok, sütemények és üdítők
kiséretében jóízű beszélgetések részesei lehettünk.
Kovácsné Fodor Vera Balalatonfüredi Tankerület
képviseletében Loch Ildikónak és Vidosa Lászlónénak emléklapot adott át.

KIRÁNDULÁSOK
- A tanév utolsó két hetében egymást érték a kirándulások, amelyet a május 31-ei hegyestűi kirándulás vezetett fel. Május 31-én szombaton 15-en, Dobosné Varró Anna és Molnár Katalin vezetésével
megmásztuk a Hegyestűt. Sorainkat nem először
még egy óvodás, Bácsi Nóra is erősítette, aki vidáman és fáradhatatlanul teljesítette a távot.
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Június 2-án a 2. osztályosok látogatást tettek Köveskálra Barátossy Botondékhoz, ahol sok aranyos
állatban és szép növényekben gyönyörködhettek.
Az elsősök Zánka nevezetességeivel ismerkedtek,
aztán másnap Dobosné Panni néni és Vidosa
Györgyi néni vezetésével, az elsősökkel együtt
irány Örvényes és Tihany. A 29 kisiskolásunk elámulhatott a működő vízimalmon, és Tihany panorámáján, valamint nevezetességein (Apátság, Piski
sétány, Visszhang-domb, Belső tó, Barátlakások,
Hajóállomás, Komp-kikötő, stb. Ezen a napon a 34. osztályosok Nagyvázsonyba kirándultak, hogy
aztán a 4. osztályosok Szt. Balázs-hegyi, a 3. osztályosok ábrahámhegyi programmal toldják meg az
itteni élményeket.

A Kinizsi vár és a Szent Balázs-hegy
Idén a 3. osztállyal együtt Nagyvázsonyba kirándultunk. Először a pálos kolostorromhoz sétáltunk
el. A Kinizsi Várban a régi fegyverek, játékok, a
lovagi torna helyszíne keltette fel a gyerekek érdeklődését. A Postamúzeumban már muzeális értékű telefonkészülékek kipróbálása bizonyult nagyon izgalmas játéknak. A Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban a régi használati tárgyakat, öltözeteket, bútorokat mutatta be szakavatott vezetőnk. A
vázsonyi kirándulás végén a kovácsműhelyben a
gyerekek maguk is kipróbálhatták milyen „könynyű” mesterség a vas megmunkálása.
Még év elején meghívást kaptunk Cseh András
családjától a Balázs-hegyi pincéjükhöz. Május
közepére terveztük eredetileg ezt a programot, de
a viharos időjárás közbeszólt. Így mi június 3-án
Szentantalfán folytattuk a kirándulásunkat. Szálláshelyünk csomagjainkkal és kinti, benti játékokkal felszerelve várt ránk. Vendéglátóink pedig
szeretettel és gondoskodással vettek körül minket.
Vacsorára finom sajtos, tejfölös lángost kaptunk,
melyet Andris nagymamája készített, nagypapája
pedig cseresznyét szedett a gyerekeknek. Vacsorára bográcsban készült paprikás krumplit ettünk három szorgos anyuka jóvoltából. Az eseménydús
nap és egy vidám „kuckózós” beszélgetés után a
gyerekek hamar elaludtak. Másnap túráztunk. Először a Szent-Balázs templomromhoz gyalogoltunk és egy körsétát tettünk a hegyen. Rövid feltöltődés után a faluban megnéztük a pataknál a régi mosót, itatót. Természetesen a nagy focipályát
szívesen kipróbálták a fiúk, a lányok itt a szurkolást vállalták. A pincénél lévő kis pályán azonban
együtt rúgták a bőrt.
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Köszönjük a Cseh családnak a meghívást és a
kedves vendéglátást! Nagyon kitettek magukért!
Külön köszönet Csehné Nikolettának és Goda
Ilonának, akik gondoskodtak rólunk, szervezték
és lebonyolították a kirándulást. Köszönet a segítségért, a finom süteményért Konczné Anikónak!
Biczók Mónikának pedig köszönet a gyerekek fuvarozásáért.
Szántó Edit
***

Geotúra a Bagolykő-Róka sziklához
Nagyon vártuk már ezt a napot. Rita nénivel és a
harmadik osztállyal kitaláltuk, hogy elmegyünk
egy kirándulásra. Már voltam geo-túrán, sokat
meséltem róla az osztálytársaimnak, ez adta az ötletet. Megjöttünk az iskolába és már készültünk is.
Rita nénin kívül Bőczi Ildi néni és az Anyukánk
jött velünk. Amikor majdnem odaértünk a buszváróhoz, már bizsergett a lábunk. Bementünk a
buszmegállóba, hogy ne ázzunk meg. Megjött a
busz. Leszálltunk Ábrahámhegyen és felgyalogoltunk a Bagolykőhöz. Felértünk a magas hegyre,
izgalommal kerestük a „kincset”. Flóri meg Bálint találták meg a ládát. Kicseréltük a dobozban
lévő holmikat a mi tárgyainkra. Játszottunk, ettünk, megnéztük a szép kilátást a Balatonra. Azt
terveztük, hogy focizni megyünk, de sajnos nem
lett ebből semmi, mert közben megeredt az eső.
Vonattal mentünk haza. Az is izgalmas volt
mindenkinek.
Mondhatom, nagyon emlékezetes nap volt ez!
Remélem, lesz még ilyen túránk!
Tóth Dalma és Tóth Olivér 3. osztály
- Május 21-én, szerdán az 5. és 6. osztályosok osztálykirándulásra mentek Bakonybél-Zirc-Baláca
útvonalon. Bakonybélben megnézték a Planetáriumot, Zircen a Természettudományi Múzeumot,
Balácán pedig a Római-kori Villagazdaságot és
Romkertet. Szép élmény volt, mely a csapatot is
összekovácsolta! Ezen túlmenően az 5. osztályosok Kereszturi Laci bácsi vezetésével révfülöpi
biciklis program részesei lehettek. A 6. osztályosok Vass Viol néni vezetésével az év eleji csodálatos Fekete-hegyi túrán – melyet köszönünk a
szervező Hofferné Juditnak és családjának – ked-
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vet kaptak a gyalogláshoz, így hát az utolsó héten
átsétáltak Balatonszepezdre, ahol az Inhoffbirtokot tekintették meg. A háziak vendégszeretetének és Mikolacsekné Gáspár Évának köszönhetően nagyon jól érezték magukat. A délután a
Balaton hűsítő vizében lubickolva töltötték.
A 7. és 8. osztály ebben a tanévben Győrbe kirándult. Délelőtt a Mobilis interaktív és tudományos játszóházat tekintettük meg. A tanulók élvezettel próbálták ki a különböző interaktív eszközöket, megfigyelhettek tudományos kísérleteket
is. Délután a győri székesegyházban megcsodáltuk Szent László hermáját, majd, majd a belvárossal ismerkedtünk. Hazafelé a Cseszneki vár
romjaiban gyönyörködtünk. Június 10-én a Szülői
Munkaközösség szervezésében és támogatásával
meglepetés kiránduláson vehetett részt a hetedik
osztály. Balatonfüredi parti séta és kisvonatozás
után a Nosztori-dombon egy kis erdős részen
szerveztek számukra paint-ball csatát. A nyári hőség ellenére is nagyon jól mulattunk tetőtől talpig
katonai egyenruhába, maszkba, sapkába, kesztyűbe öltözve. Ugyanekkor a 8. o. szülők segítségével
kirándulást tett a Balázs-hegyre. Az utat a
Sárffiék pincéjéig gyalog tették meg a tanulók. A
pincepörkölt elfogyasztása után megnéztük a
templom romot, majd vetélkedő, sportolási lehetőség várta a tanulókat.
- A tanévvégi DÖK- rendezvényekben az idén
sem szűkölködtünk, köszönhetően Siposné Bányai Ildikó segítő tanárnak, az osztályfőnököknek
és aktív tanulóinknak Május 10-én került megrendezésre floorball versenyünk. A felsős osztályok
mérték össze tudásukat. A legügyesebbnek a hetedik osztályosok bizonyultak. A május hónapot a
papírgyűjtésnek szenteltük. Kicsik és nagyok,
szülők és ismerősök egyaránt nagy lelkesedéssel
kapcsolódtak be a programba. A befolyt pénzt az
osztályok a kirándulások költségeire fordították. A
versenyt a harmadik osztály nyerte, nagy versenyben alig megelőzve a másodikosokat.
Június negyedikén került sor az éves diákparlamentre. A tanulóközösség értékelte a tanév programjait, hasznos javaslatokat tettek a következő
tanév eseményeire. Június ötödikére főzőversenyt
hirdettünk meg a felsős osztályok között. A feladat:
paprikás krumpli készítése volt. A zsűri döntése
alapján a legízletesebb ételt ebben az évben a nyolcadik osztály készítette el. Amíg az étel a bográcsokban főtt, sportversenyeken vehettek részt iskolánk tanulói, Dobos Panni néni vezetésé-
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vel. A 3. és 4. osztályos fiúk óriási focimeccset
játszottak, hatalmas szurkolástól buzdítva.
- A hazafiságra nevelés iskolánk nevelési feladata, s amikor lehetőség kínálkozik, élünk is vele.
Május 25-én a Honismereti Kör, a Zánkai Közös
Önkormányzati Hivatal és a Bozzay Pál Általános
Iskola közös megemlékezést tartott a Hősök napja
alkalmából. György Péter megnyitója után Kővári
Péter, a Duna TV volt művelődési és tudományos
főszerkesztője mondott ünnepi beszédet arról, hogy
a két világégést hogyan élték meg a környék lakói,
elődeink. Iskolánk tanulói: Bácsi Konstantina,
Burkus Roland, Dávid Balázs és Sárffi Áron szavalataikkal tették meghittebbé az emlékezés pillanatait. Ezután Filep Miklós polgármester Úr és
Horváth Lajos igazgató Úr, valamint a hősi halottak hozzátartozói koszorúzták meg az emlékművet.
(Szervezte: Csékei Marianna)
Június 4-én, a Nemzeti összetartozás napja alkalmából iskolánk apraja-nagyja és a Magyar Tenger Népdalkörrel együtt állva hallgatta az ünnepi
harangszót. Burkus Roland és Dávid Balázs szavalata, Csékei Marianna megnyitója után Horváth
Lajos igazgató Úr – legkisebbjeinknek is érthetően
– tette élővé történelmi múltunkat és erősítette a
résztvevőkben a magyarság összetartozásának tudatát. Némethy Kornélia – kárpátaljai magyarként
– a Magyar Tenger Népdalkör első és második világháborús, szívhez szóló katonadalait még meghatóbbá varázsolta harmonikakíséretével. Az énekszó
hatására könnyektől csillogó szemek jelezték az
ünnephez kapcsolódó mély érzelmeinket.
Június 25-én iskolánk igazgatóját, mint a Zánkai Települési Értéktár Bizottság elnökét az a tiszteletteljes felkérés érte, hogy az iskolában fogadhatta a Dörögdért Ifjúságért Egyesület által szervezett Ifjúsági Értékőr Tábor résztvevőit. Névadónkra, Bozzay Pálra fókuszálva bemutatta az intézményt, majd levetítette a Csékei Marianna által
(is) készített „Millenniumi etűdök” c. honismereti
filmet. Ez annál is inkább tetszett a résztvevőknek,
mert Zánka értékeit jöttek filmezni: a Templomnál
György Péter, a Gyógynövény völgynél Takács
Ferenc, a Faluháznál a Kocsis Ervinné vezette
népdalkörösök, a Tájháznál Horváth Lajos fogadta
őket. Az Erzsébet Központban táborozó értékőrök
június 27-én Lezsák Sándornak az Országgyűlés
alelnökének, az Országos Hungarikum Bizottság
elnökének is bemutatták gyűjtőmunkájuk rövidfilmen is rögzített eredményét.
- Aztán jöttek az izgalmakban bővelkedő utolsó-
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napok Június 11-én került sor a nyolcadik osztályosok bankettjére. Az eseményre a hetedikesek is
meghívást kaptak. A program jó hangulatban telt,
amelyhez az ételt és az italt a Szülői Munkaközösség biztosította. Június 14-én tartottuk ballagási és
tanévzáró ünnepélyünket. Az eseményt nagyon
sok szülő, barát, ismerős és iskolánk volt pedagógusai is megtisztelték. A nagyon színvonalas műsort a megtelt tornaterem közönsége előtt adták
elő a hetedik és nyolcadik osztályos tanulók.

Siposné Bányai Ildikó osztályfőnök
ballagási beszéde
Kedves ballagó Nyolcadikosok!
Eljött ez a nap is! Ma elbúcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tanáraitoktól és a diáktársaktól is. Szeptemberben egy másik iskola csengője
szólít tanulásra titeket. Barátok, cimborák másmás városban kezdik ősszel – immár – középiskolásként az új tanévet. Elválunk, elváltok egymástól. Vajon túléli-e barátságunk a távolságot? Lesznek-e új cimboráim? Befogadnak-e a társaim? Jól
érzem majd magam az új osztályomban? Megállom-e majd a helyem ott is? Ezek a kérdések bizonyára mindannyiótokban megfogalmazódtak.
Az új út bizonytalan, a vége nehezen belátható,
ebben áll a legnagyobb nehézsége. Jól bevált receptet nem adhatok. Egy történettel szeretnék búcsúzni tőletek. Ha elbizonytalanodtok magatokban, jusson mindig eszetekbe a mondanivalója és
bátran lépjetek tovább!
Egy filozófiaprofesszor azzal kezdte az egyetemi előadását, hogy fogott egy befőttesüveget, és
megtöltötte 5-6 cm átmérőjű kövekkel. Majd
megkérdezte hallgatóit:
„Ugye tele van az üveg?” „Igen” – hangzott a válasz. Ezután elővett egy, apró kavicsokkal teli dobozt, és elkezdte beleszórni a kavicsokat az üvegbe. Miután az apró kavicsok kitöltötték a kövek
közötti üres helyeket, megint megállapították,
hogy az üveg tele van. Ezután a professzor elővett
egy, homokkal teli dobozt és elkezdte betölteni a
homokot a befőttesüvegbe. A homok természetesen minden kis rést kitöltött.
„És most – mondta a professzor – vegyék észre,
hogy ez az önök élete. A kövek a fontos dolgok – a
családod, az egészséged, a gyermeked, a barátaid –
ha minden mást elveszítenél, az életed akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek
még számítanak, mint a munkád, a házad, az autód.
A homok – az az összes többi. Az apróságok.

24. évfolyam 3-4. szám
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Ha a homokot töltöd be először, nem marad hely a
kavicsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az
életeddel. Ha minden idődet és energiádat az apróságokra fordítod, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amelyek igazán fontosak számodra. Fordíts figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetők a boldogságod szempontjából. Először a kövekre figyelj – azokra, amik igazán számítanak. Állítsd
be a prioritásokat. A többi: csak homok.”

Most már magad kell, hogy meghozd a döntéseidet. A szüleid továbbra is melletted állnak, de
életed hajóját ezentúl te kormányozod. Kívánom,
hogy a hajót jó irányba vezessétek, kerüljétek el
az örvényeket, legyetek bátrak és őszinték az úton.
Ne feledjétek, minden elmúlás valami új kezdete.
Töltsétek hát meg ti is az üveget, de óvatosan, jól
gondoljátok meg, mi számit kőnek, és mi homoknak. Szóval, kezdjetek el élni.

A 8. osztályosok továbbtanulási eredményei
Név

Iskola

Isk.típus

Tagozat

1.

Biró Roland

Balatonfüred
Lóczy Lajos Gimnázium

2.

Bolla Milán

Tapolca
Széchenyi István Szakképző Iskola

német-magyar két
tanítási nyelvi tago- gimnázium
zat
szakközépvendéglátás
iskola

3.

Burkus Roland

Veszprém
Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

gépészet- mechatro- szakközépnika
iskola

4.

Gaál Levente

Sopron
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola

5.

Götli Szandra

Balatonfüred
Lóczy Lajos Gimnázium

6.

Györffy Bálint

Balatonfüred
Lóczy Lajos Gimnázium

mezőgazdasági
szakmacsoport
természettudományos/informatika
specializációs oszt.
természettudományos/informatika
specializációs oszt.

7.

Mihalkó Benjamin

Veszprém
Táncsics Mihály Szakközépiskola

építészet

8.

Páli Ábel

Zánka
Egry József Középiskola Szakiskola

9.

Polgár Cecília

10.
11.
12.
13.

Kőszeg
Jurisich Miklós Gimnázium
Budapest
Jaschik Álmos Művészeti SzakközépisSárffi Áron
kola
Sopron
Sári Ferenc
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola
Csorna
Scher Péter
Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola
Tab
Szombathelyi Kristóf
Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola

Nyelvvizsga
-

szakközépiskola

-

gimnázium

-

gimnázium

-

szakközépiskola

-

környezetvédelmi és szakközépiskola
vízgazdálkodási szak

-

emelt szintű biológimnázium
gia-kémia tagozat

A

grafikus

szakközépiskola

-

mezőgazdasági
szakmacsoport

szakközépiskola

C

mezőgazdasági
pész

gé- szakközépiskola

_

elektronikai műszeszakiskola
rész

-

14. Szücs Olivér

Szombathely
Nagy Lajos Gimnázium

15. Takács Barbara

Balatonfüred
cukrász
Szent Benedek Gimn. és Szakképző Iskola

16. Takács Blanka

Balatonalmádi
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium

sportiskola tagozat gimnázium szakiskola

-

angol idegen nyelvi
gimnázium
előkészítő

B
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Jutalom könyvesek: Kiváló tanulmányi eredményéért az alábbi tanulók vehettek át jutalomkönyvet a tanévzárón: 1. osztály: Sibak Dorottya Lilla,
Gál Szintia, Gondos Luca. 2. osztály: Simon Zsófia, Sibak Vivien Szamóca, Gaál Zsuzsanna, Kocsis Boglárka, Stróbl Kornél. 3. osztály: Borbély
Balázs, Pádár Ákos, Takács Flórián, Dégi Dominik. 4. osztály: Steierlein Luca, Cseh András,
Takács Georgina, Koncz Ábel. 5. osztály: Pál Kata. 6. osztály: Mikolacsek Réka, Stróbl Eszter,
Csizmadia Tibor, Kovács Tibor. 7. osztály: Bácsi
Konstantina, Haiden Patrik, Koncz Otília, Bárány Fanni, Németh Alexandra, Kamondi Péter,
Szabó Benjámin. 8. osztály: Sári Ferenc, Takács
Blanka, Gaál Levente, Polgár Cecília Eleonóra,
Burkus Roland, Götli Szandra, Szücs Olivér. Az
év németese díjak: Stróbl Kornél (2. osztály), Sári
Ferenc (8. osztály)

A 2013/2014-es tanévben kiváló tanulmányi
eredményéért, példamutató magatartásáért,
szorgalmáért és közösségi munkájáért

Bozzay-díjban részesült:
Sári Ferenc,
Takács Blanka,
Gaál Levente.
Gratulálunk!
A tanévzáró ünnepség végén Horváth Lajos
iskolaigazgató köszönetét fejezte ki Sáriné Albert
Évának, aki nyolc éven keresztül SZM-elnökként
nagyon színvonalasan irányította a Szülői Munkaközösséget, igényessége, maximalizmusa sokunknak hiányozni fog, ugyanakkor a jövőre nézve
mintául is szolgál.
- A nyári szünetben sem alussza álmát iskolánk:
június 23-tól július végéig napközis tábort működtetünk, néptáncosaink június 23-tól egyhetes
tánctábor résztvevői lehettek Vászolyban, diákjaink készülnek a július 27-től augusztus 2-ig tartó
városlődi nemzetiségi táborra. Közben iskolánk
helyt adott egy hetes Mária musical tábornak (június 30. – július 5.) és várjuk augusztus 2. hetében
Simon Misi bácsi judosait is. Közben ballagásra
elkészült az iskola bejáratának újraburkolása és
parkosítása, készül a műfüves pálya és remélhetőleg új kerítésünk is szebbé varázsolja iskolánk
környezetét.
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FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból
Pár hónap eltelt az utolsó szám megjelenése óta, és
természetesen jó pár program lezajlott azóta.
- Április elején ismét megrendeztük a Rizling
Borklub borkóstolóját, mely idén már a 3. volt.
2014-ben a Dobosi Pincészet finom borait
kóstolhattuk. Természetesen a borok mellett
szintén megkóstolhatták az érdeklődők a
kecskesajtok több ízesített változatát is, melyet
Dobosi Dani készít.
A már hagyományosnak mondható rendezvény
nagyon jó hangulatban zajlott, hiszen nemcsak
kóstoltunk, de egy vetítés során megismerhettük a
Dobosi Pincészet és a család múltját, jelenét, és
természetesen a jövőbeni terveikbe is beavattak
minket. Szóval, aki ott volt reméljük jól érezte
magát.
- Nagy örömünkre szolgált, hogy 2014. április 26án Zánkán koncertezett a Verbunk Veszprém
Népi Koncertzenekar. A verbunkos zenekar célja
a népzene, a magyar nóta, a cigányzene színpadképének művészi szintű megjelenítése, általános
értéket teremtő hagyományának megőrzése és
képviselete.
A Verbunk Veszprém Népi Koncertzenekar
bemutatta az érdeklődőknek a verbunkos zenét,
amely a magyar zenei kultúra egy különleges, érdekes eleme.
A zenekar vezetője Radics Tibor röviden ismertette a verbunkos zenét, beszélt annak kialakulásáról, hagyományairól. Megemlítette a cigányzenét is, melyről a nézőközönség megtudhatta,
hogy nem azonos a cigány folklórral, hiszen egy
teljesen egyedi stílus. Kiemelte, hogy a magyar
cigányzene ma egy olyan nemzeti érték, amit
ápolni és őrizni kell.
A hagyományápolás a magyarság identitásának
szerves részét képezi, ezért kötelességünk saját értékeink és örökségünk védelme, hogy megmaradjon mindaz, ami meghatározza nemzetünk egyediségét, és értékességét.
A zánkai közönség több mint egy órás műsoron
keresztül élvezhette a verbunkos zenét, rajta ke(Folytatatás a 19. oldalon)

ZÁNKAI Hírmondó
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ZÁNKAI HALÁSZNAPOK ÉS BORHETEK 2014
MEGHÍVÓ
Zánka Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
tisztelettel meghívja Önt és kedves
családját

2014. JÚLIUS 19 - AUGUSZTUS 02.
között megrendezésre kerülő

ZÁNKAI HALÁSZNAPOK
ÉS BORHETEKRE
Helyszín: Strand melletti rendezvénysátor

JÚLIUS 19. SZOMBAT

18.00 Felvonulás a Faluháztól
19.00 Ünnepélyes megnyitó:
A rendezvényt megnyitja:
Dr. Kontrát Károly
országgyűlési képviselő,
a Belügyminisztérium parlamenti
államtitkára
Borlovag avatás
Ünnepi műsor:
Pódium Színház: Operett Est
22.00 Utcabál - zenél a Rulett Zenekar

JÚLIUS 20. VASÁRNAP
20.00 Latin Est: Intermezzo Latin Club

JÚLIUS 24. CSÜTÖRTÖK

20.00 Tudományos borkóstolás
Retro Voice Zenekar koncerje

JÚLIUS 25. PÉNTEK

20.00 Ír Est: Serica Folk & Roll Zenekar

JÚLIUS 26. SZOMBAT

20.00 Magyar Tenger Népdalkör
Magyar Tenger Gyermek Táncegyüttes

Na-ná koncert
21.30 Wolf Kati
22.30 Bál a Dinamit Együttessel

JÚLIUS 27. VASÁRNAP

20.00 Csopak Táncegyüttes
Tördemic Néptáncegyüttes
Bokafogó Néptáncegyüttes
Táncház

JÚLIUS 31. CSÜTÖRTÖK

20.00 Sebestyén Ivett
Bor Bátorságpróba

AUGUSZTUS 1. PÉNTEK

20.00 Zánkai Akrobatikus Rock'n'Roll
Cholnoky Jazzbalett
Hemo Winner Versenytánc
Egyesület
Z.A.M Tánccsoport
Adrenalin koncert

AUGUSZTUS 2. SZOMBAT
20.00
20.30
21.30
22.00

Meglepetés műsor
Straub Dezső
Auth Csilla
Bál a Frisson Zenekarral

PINCÉSZETEK:
Cse-Ki Borpince, Dobosi Pincészet
Horváth Pince, Kőróka Pincészet
Lídia Borház, Soma Borpince
Szombatonként Látvány Gastro Show
és kirakodóvásár.
Szervezte:
Zánka Község Önkormányzata,
Zánka Faluház
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resztül pedig a Kossuth-nótákat, a kuruc dalokat, a
csárdásokat, ami felemelő érzés volt. Az előadást
mind közben, mind pedig a végén óriási vastaps kísérte. Köszönjük, hogy részese lehetett Zánka közönsége is ennek a fantasztikus koncertnek.
- Aztán elérkezett a Majális. Idén is meghirdettük a
hagyományok szerinti főzőversenyt, melyre a klubok, civil szervezetek, baráti társaságok, családok
jelentkeztek. Ebben az évben 11 csapat mérte össze
tudását, melyet a főzésben és egyéb kreatív játékokban kellett megvillogtatniuk. A zsűri elnöke ezúttal is Tóth Béla volt, aki nagy szakértelemmel
kóstolta végig a főztöket. A zsűri döntése alapján az
Életmód Klub csapata nyerte a versenyt. A főzés
közben közösen díszítettük és állítottuk fel a falu
májusfáját. Köszönet érte Stróbl Gábornak,
Egyed Istvánnak, Balázs Zsoltnak, Bácsi Tamásnak, Böhm Tamásnak. Ők voltak ugyanis
azok, akik hajnalok hajnalán lehozták a fát az erdőből, hogy nekünk csak díszíteni és állítani kelljen. A
kicsik sem unatkoztak, ugrálóvár, Bábel Ferenc
jóvoltából pónilovaglás, és Sibakné Németh Lilla
csillámfestése várta őket. A felnőtteket pedig Borda Lajos zeneszolgáltatása szórakoztatta késő estig.
- Május 17-én elérkezett a nagy nap, hiszen
Férfinapot tartottuk a Faluházban. Már hónapokkal ezelőtt megkezdődtek a kemény próbák, hogy
idén valami egészen új formátumú műsorral lepjük
meg a férfiakat. Rengeteg munka volt a felkészülés
alatt, de talán megérte. A siker nem maradt el, és
talán a férfi csapat is elégedett volt az
ajándékműsorral.
- Május végén Gyermeknapot szervezett az
Óvoda a Faluházban és az ovi udvarán. A
gyerekeket többféle program várta, volt ott
pónilovaglás, ügyességi játékok, csillámfestés,
kézműveskedés, rendőrségi és tűzoltó bemutató, és
nem utolsó sorban rengeteg zsákbamacska,
tombola, különböző ajándékok a gyerekeknek. A
kis csemeték jól szórakoztak ezen a szép
napsütéses napon.
- Aztán megkezdődött a nyár. Június 20-ára
terveztük az idei Szezonnyitó Strandpartit, de
sajnos az idő nem volt túl kegyes hozzánk. Inkább
pulóvert vettünk fel, mint fürdőruhát, de DJ. Bakai
aztán meghozta a hangulatunkat. A szórakozni
vágyókat éjfélig mulattatta a strandon.
- Már nagy erőkkel készülünk a Borétre, mely
2014. július 19. szombat este 18 órakor
kezdődik. Ekkor indul a felvonulás a Faluháztól
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egészen a strandig. Az augusztus 2-áig tartó
rendezvényre minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk!
- Augusztus 16-án kerül megrendezésre a
Nyárbúcsúztató Strandparti, melyen sok érdekes
programmal, izgalmas vetélkedőkkel várjuk a
szórakozni vágyókat.
Magyar Tenger Népdalkör
A tavasz folyamán Népdalkörünk sokfelé szerepelt.
A Veszprémben megrendezésre került Nyugdíjas
fesztiválon, ami verseny is volt egyben, tovább is
jutottunk a középdöntőbe. Mivel a keszthelyi
középdöntő egybeesett a balatonfüredi „Életet az
éveknek” immár hagyományos rendezvénnyel, mi
ezt választottuk. Itt is nagyon szépen szerepelt
együttesünk, és külön köszönet a kísérő nyugdíjas
társaknak, akik mosolyukkal, tapsukkal mindig
motiválnak bennünket.
Idén tavasszal Diszel rendezte meg a VII.
Katonadalos Találkozót, amit annak idején a
Zánkaiak indítottak útjára. A mostani találkozóra a
tapolcai Tamási Áron Művelődési Központban
került sor május 31-én. A műsor keretében 9
együttes mutatta be színvonalas programját, köztük
a Magyar tenger Népdalkör is. Mivel idén 100 éves
évfordulója van az első világégésnek, így a
találkozó is főleg ennek állított emléket. Az előadás
folyamán éreztük, hogy „angyal suhan át a
termen”, szívbemarkoló volt az a sok szép
emlékező dal!
Június 4-én a Nemzeti Összefogás Napján a
helybéli iskola kért fel minket, szerepeljünk
katonadalos összeállításunkkal a megemlékező
műsoron. Megható volt érezni, hogy a gyerekek és
felnőttek együtt „lélegeztek” velünk. A műsor után
egy alsós gyerek mondta is az egyik nevelőnek „én
is megkönnyeztem”, de a 8. osztályosok is
meghatódtak az énekeket hallva, unokai beszámoló
alapján. Nagyon szép együtt töltött idő volt.
Nagyon kellemes meglepetés érte a Pávakört, a
községben ill. a környéken nyaraló fiatalok
érdeklődnek a dalaink, a közösségünk iránt. Egy
ilyen találkozóra már sor is került a Faluházban,
ahol is a fiatalokat és a kísérő pedagógusokat
ünneplőbe öltözött asszonyok várták, dalaikkal,
történeteikkel, egy kis süteménnyel. Az értékőrök,
az Erzsébet táborból érkeztek, felkészülten
kérdéseikkel, kamerával. A végén még közös
éneklésre is sor került.
A Zánkai Nőklub ebben az évben 5 éves!
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Ezen alkalomból Budapestre szerveztünk
kirándulást. A fő programban szerepelt a Néprajzi
Múzeum állandó kiállítása, amely a XIX. sz.
magyar falusi kultúráját, életét mutatja be.
Kővágóőrsi tárgyakat is felfedeztünk. Sok fénykép
készült a szépen felújított Kossuth téren, főleg az
őrtálló csinos kiskatona közelében! De készült
fénykép a zánkai illetőségű Dr. Okály Iván
minisztériumi emléktáblája mellett is. Majd a
Bazilikában egy nagyon jó idegenvezetéssel a
templom, a Szent Jobb kápolna, a Mindszenty
emlékszoba, a körpanoráma-torony következett
liftes megközelítéssel! Innen csodálatos kilátás
nyílik a városra. Egy nehezen induló, de végül is
jó ebéd után mindannyiunk örömére sikerült a
Parlamentbe kb. 5 percnyi sorbaállás után
bejutni, és a Seuso kincseket megtekinteni! Eztán
jött a kirándulások legkedvesebbike, a szabadprogram: egyesek a Nagycsarnokba mentek,
mások a Makovecz Imre életmű kiállítást tekintették meg az újjáépült Vigadóban, ismét mások
az egyre szépülő Belvárosban tettek sétát. Gyönyörű fővárosunk olyan gazdag múlttal és jelennel
rendelkezik, hogy a tagság elhatározta ennek a sok
szépségnek bizony a jövőben utánajár!

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT
AUGUSZTUS 20-ÁN!
ZÁNKA 850 ÉVES!
Nagyszabású ünnepségre készül Zánka,
hiszen idén ünnepeljük Zánka 850.
évfordulóját.
Augusztus 20-án 15.30 órakor a Faluház
udvarán felállított rendezvénysátornál
ünnepi műsorral és vacsorával várunk
minden kedves zánkai lakost!
Legyen Ön is részese ennek a szép
ünnepnek!
Mindenkinek nagyon szép nyarat, kellemes
kikapcsolódást és jó szórakozást kívánunk a
zánkai programokhoz!
Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
művelődésszervezők
zankamuv@pr.hu
www.zankafaluhaz.ucoz.hu
30/5538-477

24. évfolyam 3-4. szám

Helytörténethonismeret
Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet

Kővári Péter:

Hősök Napja
A háborúban elesett katonákra emlékező Hősök
Napját minden év májusának utolsó vasárnapján tartjuk
Magyarországon. A megemlékezés eredete az 1917. évi
VII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy „nemzetünk hősi halottainak kegyelemteljes
tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az
utókor számára meg kell örökíteni”. 1946-tól egészen
1991-ig nem volt hivatalos ünnep!
23 éve ismét minden év május utolsó vasárnapján a
Magyar Hősök Emlékünnepén ezrek gyújtanak gyertyát
nemzetünk hősi halottaira emlékezve.
Történelmünk lapjai egyaránt bővelkednek dicső és
gyászos eseményekben. A küzdelmek viharában hazafiak ezrei áldozták életüket hazánkért, népünkért.
A dicső pozsonyi csata, miután majd száz évig nem
mertek ránk törni a német seregek, a tatárjárás, a muhi
csata, a török dúlás, a mohácsi vész, Nagymajtény, a tavaszi hadjárat sikerei és veszteségei, Világos, Doberdó, a
Don kanyar tragédiája, az 1956-os forradalom és szabadságharc legjelentősebb állomásai a magyarság fájó áldozatokban, veszteségekben bővelkedő történelmének.
Lélekben ma újra temetjük hős elődeinket, szeretteinket, mert talán nincs olyan család Magyarországon,
amely ne veszített volna el legalább egy apát, fiút, fivért
a nemzetet próbáló háborúkban. A lélekharang ma Értük szól, a gyertya ma Nekik világít.

A legkisebb falvakban is kőbe vésték elesett fiaik
nevét. Zánkán 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 Károly, Szalay Gyula, Szekeres Károly.
Ne feledkezzünk meg azonban a harcokban hősiesen helytállt életben maradt asszonyokról és férfiakról.
Hálával gondolunk azokra a névtelenekre, akik túlélték
a vérzivataros esztendőket, majd újból és újból nekiláttak, hogy a romokból felépítsék az országot, hogy élhetőbb világot hagyhassanak az utódokra.
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A Magyar Hősök Emlékünnepe szüleink és nagyszüleink küzdelmei fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek
az ad igazán értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek,
amelyek méltó módon, békés körülmények között folytatják és teljesítik majd be az elődök örökségét.
Kossuth Lajos ideillő szavaival élve:
„Nem győztünk, de harcoltunk. Nem törtük meg a
zsarnokságot, de feltartóztattuk. Nem mentettük meg
hazánkat, de védelmeztük…”
A 20. század nivegy-völgyi szenvedései
Az első világháború (1914-1918)
nivegy-völgyi áldozatai

A száz évvel ezelőtt az 1914. július 29-én kirobbanó háború magával rántotta a Monarchia részét
képező Magyar Királyságot is.
A Zala vármegye részét képező Nivegy-völgy
szentantalfai körjegyzősége is megkapta a katonai mozgósítás parancsait. A körjegyzőség községeinek hadköteles férfilakosságát 1914. augusztus első napjaitól 1918.
őszéig folyamatosan mozgósították a monarchia úgynevezett „közös” csapattesteibe, illetve a Magyar Királyi
Honvédség katonai kötelékeibe. A szentantalfai körjegyzőség hadköteles férfilakossága részben a nagykanizsai
cs. és kir. 48. gyalogezredbe a zalaegerszegi, 17. honvéd
gyalogezredekbe illetve a 6. honvéd huszárezredbe vonult be katonai szolgálatra. Ezeket az ezredeket a
gallíciai frontszakaszon az orosz hadsereggel szemben, a
Száva és a Drina menti frontokon, a szerb csapatokkal
szemben, az osztrák-olasz határvidéken az olasz hadsereggel szemben, Erdélyben a román csapatokkal szemben, sőt a franciaországi Verdun körzetében is bevetették
a francia hadsereg ellen!
Sajnos a részletek ismeretlenek, s csak a tragikus
végeredmény ismert. A hősi emlékműveken, a templomok falán levő márványtáblákra arany betűkkel felvésett a hősi halottak neveinek sokasága.
A szentantalfai körjegyzőség községeiből az alábbi
férfiak haltak hősi halált az I. világháború különböző
csataterein
Szentantalfa: (21 halott)
Dobosi Dénes, Fejes János, Fekete Dénes, Krámli Antal, Kranabet Lajos, Kovács Kálmán, Marton József,
Rádóczy Gyula, Rédey Gábor, Sarkadi János, Sólyom
István, Sólyom Gusztáv, Sólyom Gyula, Somody Elek,
Somody Gábor, Somody Lajos, Somody Pál, Steixner
József, Szűcs Gyula, Szűcs Károly, Szakonyi Ferenc.
Szentjakabfa: (9 halott)
Bodor Mihály, Kuglics János, Steierlein János,
Steierlein Ferenc, Bauer János, Scheller János,
Scheller József, Hauch Antal, Pfarrer József
Tagyon: (4 halott)
Dömölky Gábor, Kövesi István, Szalai Gábor, Vas Imre
Balatoncsicsó: (19 halott)
Bodor Mihály, Henn János, Müller Antal, Stumer Antal, Skalál Mihály, Steierlein József, N. Szabó Gábor,
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Szabó imre, Szabó József, Tímár János, Ticz Ferenc,
Varga Lajos, Varga József Weisz József, Werb József,
Weisz Imre, Werb Imre, Viczai János, Viczai József.
Óbudaváron: megállapíthatatlan, mert az emlékművön
az első és második háború áldozatai szerepelnek egy
közös emléktábla tanúsága szerint.
A szentantalfai körjegyzőség a második
világháború idején (1941-1945)
Az 1939. szeptember 1-én kirobbanó német-lengyel
háború rövidesen világháborúvá szélesedett. Magyarország közel másfél évig távol tudta tartani magát az egyre súlyosabb formában kibontakozó háborútól, de 1941.
április 12-én a Jugoszláv-német háborúból már nem
tudta kivonni magát, és a jugoszláv konfliktus után belesodródott a német-szovjet háborúba is.
Az 1941. év – a háború első esztendeje – viszonylagos nyugalomban telt el. Katonai behívások nem történtek. De 1942-től már igen!
Metzger Antal balatoncsicsói rom. kat. plébános
a História Domusában (háztörténetébe) így ír: „már
az idei évben (1942) mentek ki az orosz frontra falunkból a következők:
Krámli Antal (aki jelenleg sebesülten fekszik Budapesten a XI. helyőrségi kórházban), Nagy János, a két
Torma fiú: Jenő és József, legifjabb Steixner János,
Varga Ferenc, Aczél Imre, Steierlein Vendel, Szabó
Kálmán, Péringer József (Mátyás fia), valamint két
héttel ezelőtt Marton Pál…”
A História Domusban megemlített 1942. évi behívások
az itt élő hadkötelesek zömét a nagykanizsai magyar
királyi 9. könnyűhad osztályhoz irányították. A szovjet
frontra indított 2. magyar királyi hadsereg első szállítási lépcsőjét képezte többek között ez a nagykanizsai
9. könnyű- hadosztály is, mely 1942. április 11-én indult a frontra.
A Don folyót, mint egy kétszáz kilométer széles arcvonalon érte el a 2. magyar hadsereg. Az 1942. június
végétől 1943. január 11-ig dúló támadó hadművelet,
majd folyamvédelmi harcok után itt érte 1943. január
12-e után az m. kir. 9. könnyűhadosztályt a szovjet támadás fergeteges ereje. Mely után csak a töredék maradványai érték el a menedéket jelentő Kurszk városát.
A hadosztályból illetve két gyalogezredből alig 120
katona maradt életben!
A balatoncsicsói rom. kat. plébánia História Domusába az alábbiakat jegyezték be:
„1943. a január 12-én megindult nagy oroszországi
visszavonulás alkalmával a következők tűntek el:
Balatoncsicsóról: legifjabb Steixner János (három
gyermek atyja) és Nagy János (Imre fia)
Szentjakabfáról: Ticz István (két gyermek atyja) és
Kuglics János (kinek az édesatyja szintén a harctéren
tűnt el 1914-ben)…”
Az 1944. év tavasza és nyara viszont tragikus
eseményekkel folytatódott. Az 1944. március 19-én
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lezajlott német katonai megszállást és kormányváltást a magyarországi zsidó népesség szervezett deportálása és megsemmisítése követte. Ebben az időben már
régen a múlté volt a nagy szentantalfai zsidó közösség.
Ekkor – 1944. tavaszán – mindössze négy zsidó vallású
polgári személy élt a faluban. Balatoncsicsón pedig két
zsidóvallású személy lakott. A Nivegy-völgy többi községében zsidó lakosság ekkor már nem élt.
Az 1944. áprilisától bevezetett – és egyre durvább
– zsidóellenes intézkedések után, 1944. május 16-án,
70 éve a magyar királyi csendőrség a hajnali órákban összeszedte a zsidókat.
Szentantalfán: Grósz Lászlót, Grósz Manónét, Grósz
Zsuzsannát és Polák Józsefnét.
Balatoncsicsón pedig Deutsch Adolfnét és Deutsch
Pált s valamennyiüket a Tapolcán kialakított gettóba
zárták, ahol összesen már 830 környékbeli zsidó vallású személyt zsúfoltak össze. A hadköteles korban lévő
zsidóvallású férfiakat ekkor már munkaszolgálatos
századokba sorozva különböző ipari üzemekben, illetve a fronton dolgoztatták.
A fenti események után – 1944. július 20-án –
számos más gettóval együtt a tapolcai gettóba zárt közel 900 zsidót a legembertelenebb körülmények között
bevagonírozták, és a német megszállás alatt lévő
auschwitzi koncentrációs táborba zárták őket. A deportáltaknak csak csekély töredéke élte túl az elkövetkező
egy esztendőt és élte meg a háború végét.
Az 1941. január 31-i népszámláláskor szabadon
választható német nemzetiség vállalásának, most
1944. júliusában (!) következett be súlyos következménye. Ugyanis a Német Birodalom politikai és
katonai vezetésének követelésére a magyar államvezetés hozzájárult ahhoz, hogy mindazon hadköteles férfiakat, akiket az 1941. évi népszámláláskor magukat
német nemzetiségűnek vallották, azokat nem a magyar
honvédséghez, hanem a német „Waffen-SS” csapataihoz sorozták be! A dunántúli német nemzetiségű hadkötelezetteket első sorban a 2. számú „Mária Terézia”
SS önkéntes lovas hadosztályhoz hívták be. Balatoncsicsóról – ahol 9 család vallotta magát német nemzetiségűnek, összesen 15 hadköteles férfit vonultattak be
a „Waffen-SS” csapataihoz. Közülük sokan nem vonultak be és inkább a pincéknél és más falvakban bujdostak jó ideig. De a tábori csendőrök állandóan járták
a falvakat és hajszolták a katonaszökevényeket.
Ismét idézek a História Domusból:
„A németekhez bevonultak közül soha nem tért
vissza: Tímár Ferenc cipész, Tímár János (József fia)
Steixner József (Mihály fia), Strausz Antal. Hartmann
János egyik lábát vesztette, Hartmann Józsefnek pedig
egyik szemét roncsolta össze egy szilánk.
A behívók egyre jöttek, már csak a 19 éven aluli és 55
éven felüli férfiak vannak itthon. A munkában a nők is
óriási mód helytálltak. A termények legnagyobb részét
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rekvirálják, az állatokat is elviszik. Hivatalos szabott ára
van a terményeknek, ez az ár azonban nagyon kevés. De
még a pénzért sem lehet venni semmit, június hóban a
csicsói 150 kilós harangot is elviszik hadi célra.”
1944. október 15-én – Horthy Miklós kormányzó
sikertelen – „kiugrási” kísérlete után a Nyilaskeresztes
Párt - Hungarista Mozgalom – vette át a politikai és katonai vezetést. Jelszavuk volt, hogy a végsőkig kitartanak a
német hadsereg mellett a szovjet bolsevizmus ellen!
A támadó szovjet hadsereg csapatai – 1944. december 3-án – elérték a Balaton déli partvidékét. A m.
kir. II. hadtest csapatai a Balaton észak-nyugati partvonalán kiépített védőállásokba ásták magukat. Ezekben a
napokban 1944. december 18-19-én Zánka, Nagyvázsony, Udvari körzetben a magyar 14. és 24. gyalogezredek összpontosultak azért, ha netán a szovjet 4. gárdahadsereg csapatai a Tihanyi félszigetet elfoglalva Veszprém felé nyomulnának, azt próbálják feltartóztatni.
December 28-tól a Keszthely-Zánka közötti balatoni
partvédelmi állásokat 20. magyar gyalogos hadosztály
csapatainak 5 zászlóalja vette át kb. 1900 katonával és
egy db páncéltörő ágyúval!! Azaz egy ágyúval!
Két balatoncsicsói magyar katona, Weisz József tizedes (24éves) és Albert József tizedes (27 éves) megszökött alakulatától. Talán mert bíztak a helyismeretükben. De elfogták őket, Aszófőn. A szökés bűntette
miatt mindkettőjüket halálra ítélték és az Aszófő község határán lévő murvabányában – 1945. január 10-én
főbe lőtték őket.
1945. februárjában heves harcok dúltak az Balaton északkeleti térségében. Az itt zajló harcokban
halt hősi halált az 20 éves balatoncsicsói Steierlein
Ágoston, akinek holt tetemét szülőfalujába szállították,
s Balatoncsicsón temették el.
Március 24-én délután 16 órakor a 3. német lovas
hadosztály mozgása felkeltette a szovjet csatarepülőgép kötelékek figyelmét, ezért légitámadást hajtottak
végre Szentantalfa község ellen. A német katonai
veszteségek ismeretlenek. Egy polgári személy –
Gudmann Gizella 24 éves fiatal nő – viszont meghalt.
A szovjet 17. légi hadsereg felderítése észlelte a
Mencshely és Zánka közötti katonai mozgást is. Ezért
március 25-én – vasárnap délután 14 óra körülmajd éjszaka 22-23 óra körül több egymást követő légi
támadást hajtott végre Balatoncsicsó körzetében.
Március 26-án – hétfőn reggel – Szentjakabfa- Balatoncsicsó és Zánka közti vonalban csend és nyugalom
volt. A reggeli órákban Mencshely és Óbudavár felől
magyar fogatolt tüzérség vonult keresztül Balatoncsicsón.
A gyalogsági és páncélos támadást szovjet IL-2-es
csatarepülőgépek tömeges bevetése előzte meg délelőtt
11 óra körül. Különösen heves légitámadás érte Szentjakabfát. Több ház kigyulladt, s Albert Józsefné 37
éves asszony halálos sérülést szenvedett. Ekkor érték
érzékeny anyagi károk Balatoncsicsót is. Szarka Lajos
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házát több bombatalálat érte: a lakóház leégett és elpusztult. Elpusztultak a melléképületek, a gazdasági felszerelés, négy szarvasmarha, az összes sertés és baromfiállomány. Hasonlóan járt Róka János és Torma József,
akinek egyedül a pajtája maradt épen. Súlyos épületkárokat szenvedett el Szabó József, Steixner Jánosné és
Péringer Mátyás.
A délelőtti órákban lezajlott szovjet repülőtámadásokat délután 14-15 óra körül jelentős erejű szovjet
páncélos és gyalogsági támadás követett!!
Március 26-án délután 14-15 óra között rövid utóvédharcok után a negyedik német lovashadosztály részei kiürítették Mencshelyt, majd 5 zászlóalja és az alárendelt magyar zászlóalj a Szentjakabfa ÉK, Óbudavár
É, Halomhegy, Szentgyörgyhegy, Felső és Alsó Dörgicse védelmi terepszakaszra vonult vissza és ott folytatta
védelmi harcát 18-19 óráig.
A délután folyamán a támadó szovjet csapatok tüzérsége a szakadatlanul lőtte az Óbudavár-Zánka közti
utat, illetve a német védelmi vonalban lévő Szentjakabfa, Balatoncsicsó és Tagyon községeket. A délutáni
szovjet tüzérségi és aknavető tűz -17 órakor- Szentantalfára zúdult, az egyik akna becsapódás megölte az
éppen utcán átfutó Vidosa Kálmánné 41 éves és Hazafi
Istvánné 34 éves asszonyokat, valamit Sólyom Rezső 57
éves férfit.
Március 26-án este 19-20 óra között benyomultak
Óbudavárra a hátráló 4. német lovashadosztály nyomában a 320. szovjet lövészhadosztály előrevetett osztagai.
Az óbudavári szovjet áttörés miatt a 4. német lovashadosztály Szentjakabfa északi széle, Almakút, Herendi
kút, Szent Balázs hegy terepszakaszra vonult vissza. A
német harckocsik Szentantalfa keleti szélén húzódó
szántóföldekre hátráltak s onnan lőtték a mintegy két kilométerre lévő Szent Balázs hegyen és a Szent Balázs
templomrom körül felállított szovjet tüzérségi állásokat.
Ebben a késő délután, kora este zajló harcokban halt hősi halált az a Nikolaus Petersen nevű német katona, akinek gondozott sírja és névtáblával ellátott fakeresztje
napjainkban is ott látható a Nagyvázsony-Zánka közötti
út és az szentjakabfai út elágazásánál.
Miközben a 4. német lovashadosztály utóvédharcokat folytatott az Óbudavár-Tagyon közti útvonalában, a
20. magyar gyalogoshadosztály csapatai egy második
védelmi vonalat igyekeztek elfoglalni. Este 19-20 óra
között a 3/III magyar kiképző zászlóalj Zánkára vonult,
hogy a balatoni műút vonalát védje.
1945. március 26-án éjszaka 23 órakor a szovjet gyalogság harc nélkül bevonult Szentjakabfára. Március
26-án éjfél körül Balatoncsicsót szállták meg. Március 27-ére virradó hajnali 1 órakor Szentantalfára
nyomultak be, majd hajnali 1-2 óra körül elérték
Tagyont. Itt még voltak német utóvédek. A falu szélén
lévő sportpályánál tűzharcra került sor. Egy német páncélos megsemmisült, és három német katona elesett a
harc során, akiket a közeli Szénakertben temettek el.
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Kerpel Miklós balatoncsicsói r. kat. plébános leírása szerint
„26-án hétfőn már aknázták az oroszok a falvakat. Ekkor halt meg aknaszilánktól Szentjakabfán Albert Jánosné és Szentantalfán Hazafi Istvánné és még három
helyi lakos.
26-án este 10 órakor elvonultak Monoszló felé az utolsó
német csapatok és rá egy órára jöttek az orosz előőrsök.
27-én 7órakor beindult a nagy megszállás. Szentjakabfa és Óbudavár felől rengeteg orosz katonakocsi özönlött. Minden ház teli volt lovas kocsikkal. A padlásokról
hordták az abrakot a lovaknak. A katonaság is éhes volt.
amelyik házban nem voltak otthon, onnan rámoltak,
amit értek. Szedtek össze tyúkot, libát, krumplit, lisztet,
zsírt. Egyes helyekre hívtak össze asszonyokat és velük
főzették az ebédet.
Éjjelre kevés orosz katona maradt itt, járták a falut. Igazoltattak mindenkit. Keresték a német és magyar katonákat. Ticz Józsefnénál volt dr. Hegedűs Sándor az
ádámdi tanító 27 éves fia. Mint szabadságos katona volt
itt. Kivetkőzött. De igen kicsike civil ruhát vett magára.
Rögtön felismerték, hogy katona. Mivel szőke volt, német katonának vélték. Rosta Ferenc tanár úr megmagyarázta az oroszoknak, hogy magyar. Rosta tudott velük beszélni. De nem hitték el és reggelre a Domb utcán
találtuk meg dr. Hegedűst meghalva. Tarkón lőtték. Néhány asszonyon és leányon erőszakot is követtek el. Ez
különösen a hegybeli pincéknél fordult elő.”
Míg a harci cselekmények során a polgári lakosságnak veszteségei nem voltak, a harcok másnapján 1945.
március 27-én kedden – a szovjet katonák számos
súlyos atrocitást követtek el.
Pontosan ma már megállapítani nagyon nehéz, hogy
mi váltotta ki ezeket a szörnyűségeket, hogy a szovjet
katonák miért lőtték agyon - a harcok befejezése után –
ezeket a polgári személyeket.
Szentantalfán: 1945. március 27-én délután 14 órakor
agyonlőtték a 74 éves Kálózi Imrét, egyesek szerint egy
lemaradt német katonát is ezen a napon vertek agyon a
szovjet hadsereg tagjai.
Balatoncsicsón: 1945. március 27-én éjszaka 23 órakor a szovjet katonák agyonlőtték Hegedűs Sándor 27
éves rimaszombati pénzügyi forgalmazót.
1945. március 27-én éjfél körül a szovjet katonák elfogták és agyonlőtték Szóger Lajos 35 éves veszprémi
püspökségi számvevőt és Erdődy Zoltán 55 éves Monostorapátiból való erdőmérnököt az erdészlakásnál.
Ezen az estén március 27-én 20 órakor még egy halálos áldozata volt a háborúnak. Szentantalfát – minden
valószínűség szerint – már német repülőtámadás érte s
ennek során Hauck József 18 éves veszprémi fiatalembert halálos sérülések érték.
Közel egy hónappal a háborús események után 1945.
április 24-én a Tagyontól nyugatra elterülő Hangyás erdőben három tarkólövéssel kivégzett és temetetlen férfi
holttesteket találtak. Nem elképzelhetetlen, hogy a tér-
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ségben felbomló magyar csapatok dezertáló tisztjei voltak, akik a szemből közeledő szovjet frontvonalon igyekeztek átjutni, de a szovjet katonák elfogták és agyonlőtték őket.
Az eltávolodó frontvonalak nyomában rengeteg
robbanószerkezet, akna és lőszer maradt a földeken,
utakon és településeken, melyek számos tragédiának
voltak az előidézői. Kerpel Miklós balatoncsicsói
rom. kat. plébános a História Domusban ezeket is
feljegyezte: „Aczél János balatoncsicsói lakos szekérrel jött hazafelé Siposék bádi pincéjéből. A kerék ráment az aknára, felrobbant, és egy szilánk a szekéren
ülő ifjú Aczél Imre 8 éves gyerek homlokába fúródott,
aki azonnal meghalt.
Az óbudavári mezőn is sok akna volt lerakva. Keller
Imre (óbudavári lakos) szántott ott és mindkét ökre felrobbant. Erre egy Göller nevű mencshelyi egyén arra
vállalkozott, hogy felszedi az aknákat, hiszen katona
korában a műszakiaknál szolgált. A hírre Mencshelyről és Óbudavárról sokan kimentek megnézni. Néhány
aknák szerencsésen kivett. Az egyiket ülőhelyzetében
térdébe vette és a körülállóknak meg akarta mutatni,
hogy hol van a gyutacs. Ahogy tapogatta egyszer csak
nagy világosság és robbanás támadt. Göller darabokra ment szét. Spángl István öt éves, Keller Imre 39
éves, Kovács József 56 éves és Kolbeck János 37 éves
óbudavári lakos és két mencshelyi lakos (összesen hét
ember) a helyszínen szilánkoktól összetépve meghalt.
Horvát József 40 éves balatoncsicsói lakos a
szentbalázsi szőlőhegyen kapáláskor talált egy kézigránátot. A kezében felrobbant, szétvágta a gyomrát és
meghalt.
Ugyancsak Óbudaváron 1945. október 5-én kézigránát robbanás következtében Kovács Gyöngyike két
éves kislány halt meg.”
Szentantalfa körjegyzőség községeinek tényleges
háborús emberveszteségeit csak évek múltával sikerült
megállapítani és összeállítani.
Szentantalfán a körjegyzői hivatal falán, fehér márványtáblán örökítették meg a második világháború 17
áldozatának nevét.
„a második világháborúban meghaltak emlékére”
Katonák: Barca Gyula, Fülöp Károly, Geiszler Ferenc,
Kálózi Jenő, Kovács József, Léb Árpád, Pálfy Jenő,
Sárffy Károly, Varga Gyula
Polgári személyek: Gósz László, Grósz Manóná, Grósz
Zsuzsanna, Hazafi Istvánné, Kálózi Imre, Polák Józsefné, Sólyom Rezső, Vidosa Kálmánné” (17 személy)
Szentjakabfa: a római katolikus templom falán fehér
márványtáblára vésték a 7 hősi halott nevét:
(„második világháborúban elesettek”:
Titz István, Kuglics János, Fok Antal, Scher Ferenc,
Hauch József, Albert Jánosné, Bérces Antal. Emlékük
örökké él.”) (7 személy)
Balatoncsicsó: a római katolikus templom falán fekete
márványtábla őrzi vegyesen az elesett katonák és pol-
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gári áldozatok neveit. Összesen 21 személyt.
(„a második világháború áldozatai 1940-1945”
Ifjú Aczél Imre. Albert József, Deutsch Adolfné, Deutsch Pál, Gyarmati Gábor, Horvát János, Horvát József, Juhász József, Nagy János, Nagy Szabó Béla,
Péringer Antal, Steierlein Ágoston, Steierlein Ferenc,
Steierlein János, Steixner János, Steixner József
Strausz Antal, Szabó Lajos, Tímár Ferenc, Tímár János, Weisz József. Emlékük örökké él. Készült. 1991.”)
(21 személy)
Tagyon: a Petőfi Sándor utca 24. szám alatt rom. kat.
templom falán fekete márványtábla őrzi az első és a
második világháború 7 áldozatának nevét.
A második világháború hősei:
Barcza Károly, Bodor Gusztáv, Dömölky Jenő, Horvát
Sándor, Tabi István, Török Károly, Vas Gyula.)
Óbudavár: a romai katolikus templom falán fémből
készült magyar címerrel ékesített fehér márványtáblán
együtt szerepelnek az első és második világháború hősi
halottai, valamint az első világháború polgári áldozatai. Összesen 11 lélek!
(„első-második világháború áldozatai: Kis László, Kovács István, Gyarmati Géza, Kovács Rozália, Hertling
József, Kovács József, Kolbeck János, Spandl István,
Keller Imre, Szarka István, Kovács Gyöngyike. Emlékük örök.) (11 személy)
Zánka: ezen az emlékművön mindannyian láthatjuk
községünk hősi halottainak és áldozatainak névsorát:
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, 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
A mai napon a nivegy-völgyi települések 92 hősének és polgári áldozatának emléke előtt hajtunk
fejet és gyújtunk lelkünkben áldozati mécsest.
Tisztelettel adózunk az első és második világháborúban elesett hozzátartozók emlékének, de azoknak a világégést túlélő honvédeknek is, akik becsülettel helytálltak és velünk élik máig öregkorukat.
„Az a nép, amely megtagadja múltját, elveszíti létjogosultságát a jövő nemzetei sorában, aki pedig őseit tagadja meg, az nem érdemli utódai tiszteletét… A hősöknek szóló tisztelgésben üzenjük az emberiségnek,
hogy legyen béke a sírok felett, legyen vége az öldöklésnek. A katonasírok legyenek a béke prédikátorai!”
(Az ünnepségen elhangzott beszéd forrásaként felhasználtam többek között, Veress D. Csaba: A
Nivegy-völgy falvainak története című Balatoncsicsón
2000-ben megjelent tanulmánykötetét.)
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Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Vasárnapi és ünnepnap istentiszteleti rend falunkban: evangélikus ½ 9-kor, katolikus ½ 10-kor, református 11 órakor.
Egyházi események
A katolikus gyermekek, fiatalok június 28-án részesültek a bérmálás szentségében. Augusztus 20-án, államalapító szent István királyunk ünnepén a ½ 10-kor
kezdődő szentmise után kenyérszentelés lesz. Szeretettel várják a híveket.
Az evangélikus imaházban május 25-én 3 gyermek
konfirmált.
„Az evangélikus gyülekezet tagjai szinte minden
évben kirándulnak, amelynek a szervezését köszönjük
szépen Németh Szabolcs lelkészünknek. Idén 2014.
június 21-én Burgerland volt az úti cél. Először
Őriszigetre (németül: Siget in der Wart) látogatattunk
el, amely Vasvörösvár településrésze, egykor önálló
község Ausztriában, Burgerland tartományban és
Felsőőr (Oberwart) járásban. A faluban megnéztük
az evangélikus templomot, ahol minden vasárnap
magyar nyelvű istentiszteletet tartanak. A
templomban a gyülekezet korábbi lelkészének Teleky
Bélának a felesége nagy szeretettel fogadott minket,
és mesélt nekünk az ottani gyülekezeti életről. Az
1781-es II. József által kiadott türelmi rendelet után
1785-től a falu evangélikus közössége szabadon
gyakorolhatta vallását, és a település evangélikus
temploma is 1792-94 között épült meg. Az 1910-es
évek elején a falunak túlnyomóan magyar lakosa volt,
és ma is magyar többségű és evangélikus. További
érdekesség, hogy a helyi általános iskolába egyre
több gyerek jár Magyarországról. Majd tovább
haladva Léka (németül: Lockenhaus) felé megálltunk
az út mellett egy magas kilátónál, ahonnan gyönyörű
panoráma nyílt Borostyánkő (németül: Bernstein)
városára.
Léka vára valószínűleg a 13. században épült. 1980
óta a Prof. Paul Anton Keller-Alapítvány
tulajdonában van. Az alapítvány vagyonából az
épületeket
fokozatosan
renoválták,
történeti
múzeumot, koncerttermet alakítottak ki. Restaurálták
a gótikus várkápolnát és a lovagtermet. A várban
Természetrajzi Múzeum is működik. Érdekesség, hogy
itt él Közép-Európa egyik legnagyobb denevér
kolóniája. A vár kedvelt helyszíne az esküvőknek és
egyéb rendezvényeknek, amit mi is megtapasztalhattunk. Hazafelé Kőszegen tartottunk egy rövid
pihenőt szabad programmal és a kora esti órákban
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értünk haza élményekben gazdagon.”– meséli Bácsi
Krisztina.
Zánkán szolgált 1951 – 1956 között Nádasdy Lajos
református lelkész. Egy gazdag lelkészi, gyülekezeti, tudományos élet után öregkorát Celldömölkön töltötte fia családjánál. Itt hunyt el 101 éves korában, itt
temették. A temetési szolgálatot sírjánál a zánkai
Németh Gyuláné Siffer Jolán fia, Németh Tamás
celldömölki református lelkész végezte. Beszédéből
idézve ezt a néhány sort, ily módon is emlékezhetnek
egykori zánkai hívei Nádasdy Lajosra: „Húsvét előtt
a nagyhetet a szombathelyi kórházban töltötte. Nagycsütörtökön voltam benn nála. Egy nehéz műtét után
ébredve, megismert. Röviden imádkoztunk. Láttam a
szemén, hogy érti, amit mondok. Biztos vagyok benne,
hogy lelkileg is felkészült a nagy útra, az élő Istennel
való találkozásra.”
Akik eltávoztak
Ebben az elmúlt negyedévben sokat szólt a lélekharang, jelezve, hogy valaki eltávozott közülünk az égi
hazába, egy másik dimenzióba, befejezte valaki földi
pályafutását. Falunkban együttérzéssel emlékeznek az
eltávozottra, akár úgy hogy részt veszünk a templomi
gyászszertartáson, akár úgy hogy a temetőben kísérjük utolsó útjára az egykori falubélit vagy egyéb módon fejezzük ki részvétünket a gyászoló családnak.
Akikért a harang szólt: Fekete Lajos Antal (74),
Závodszky Attiláné Boross Judit (74), Gőgös Ferenc (45), Henn Lajosné Kandikó Teréz (84),
Henn Lajos (83) és Papp Józsefné Ács Erzsébet
(69).
Álljon itt emlékükre két versszak Vargha Gyula
„Napszálltakor” c. verséből:
S ha néha tán az úti porban
Keresztemet görnyedve hordtam:
Az összeroskadás előtt
Adtál, Uram te, új erőt.
Az útat most már megfutottam,
Lerázhatom porát nyugodtan:
Új ég és új föld tűn elé…
Megyek örök fényed felé.”
Felelős szerkesztő: T. Horváth Lajos Tel.: 06/30/8351470*Felelős kiadó: Lukács Ágnes jegyző*Kiadja: Zánka Önkormányzata*Szerkesztő bizottság címe: Zánka Faluház, 8251
Zánka, Rákóczi u.32. Tel.: 87/468-482*Zánka Üdülőgazdák
Egyesülete 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 10. Tel.: 06-30937-3172, e-mail: pista.basa@gmail.hu*Készült: 1000 példányban a zánkai Klepeisz Kft-ben. Felelős vezető: Klepeisz
Zoltán Telefon: 06/70/424-0010, e-mail: zoltan@klepeisz.hu
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IN MEMORIAM NÁDASDY LAJOS
2014. április 19-én 101 éves korában Szombathelyen elhunyt Nádasdy Lajos nyugalmazott református lelkész, celldömölki lakos, aki a rettegett ötvenes években,
1951-1956 között teljesített lelkipásztori szolgálatot Zánkán.
Felsőkelecsényben református család sarjaként született 1913. január 28-án. Egyik
felmenője, Nádasdy Dániel Csököly lelkipásztora volt 1618-tól, édesapja pedig szülőfalujában uradalmi kulcsár. Iskolai tanulmányait Enyingen kezdte, majd az ősi pápai Református Kollégiumban folytatta.
Már gimnazista korában Pongrácz József teológiai tanár bibliaóráira járt.1932-ben
itt érettségizett, és a teológiát is itt végezte. Közben fél évig a bécsi egyetemen teológiát hallgatott.
Első lelkészképesítő vizsgáját 1937-ben tette le, s még ebben az évben segédlelkészként Pápán, majd
Celldömölkön szolgált. 1942-1945 között ismét Pápán, a Dunántúli Egyházkerület Püspöki Hivatalában
teljesített szolgálatot Medgyasszay Vince püspök mellett. 64 gyülekezetben szolgált ekkor különböző
módon. Nemcsak igehirdetésre, hanem konferenciákra, ifjúsági rendezvényekre is hívták. a KIE-ben is
számon tartották, mint ifjúsági missziós lelkészt.
1945-ben a "frontátvonulás" elől Celldömölkre költözött felesége családjához. További szolgálati helyei: Füle, majd ismét Celldömölk. Innen hívta meg 1948 augusztusában a nagyvázsonyi gyülekezet, ahol
1951 tavaszáig szolgált parókus lelkészként. Ekkor a zánkai reformátusok hívták meg az eltávozott Tóth
Kálmán lelkipásztoruk helyébe.
Zánkán a kommunista időszak legnehezebb időszakában szolgált; parasztgazda hívei közül sokakat kuláknak nyilvánítottak, üldözték és bebörtönözték őket. Bátran szót emelt a kegyetlen gazdasági megszorítások, és a kuláküldözések ellen, ezzel kivívta a község akkori kommunista vezetőinek ellenszenvét és haragját. A zánkai protestánsok tanácstaggá is megválasztották, amit az érdekükben végzett szolgálatként elfogadott. Politikai nyomásra azonban 1956 márciusában Nemesvámosra helyezték, ahol 1969-ig szolgált. Ettől
az évtől kezdve püspöki felkérésre a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek
tudományos munkatársa, s egyidejűleg a sárvári missziói egyházközség megbízott lelkipásztora lett. Habár
1973. január 1-vel nyugállományba vonult, nyugdíjasként is töretlenül folytatta aktív szolgálatát sárvári lelkészként 1981-ig, a Gyűjtemény munkatársaként pedig egészen 1995-ig, 82 éves koráig.
Nádasdy Lajos nemcsak lelkipásztori szolgálatával, közéleti tevékenységével, hanem történetírói munkásságával is nagyban hozzájárult a dunántúli reformátusok életének további gazdagításához. Számos
kultúrtörténeti, irodalmi, gazdaságtörténeti tanulmány, cikk szerzője, három könyve is megjelent.
Irodalmi tevékenységének gyümölcsei között fontosabb munkái a következők:
A kézműipar és a céhszervezetek kialakulása Kemenesalján (1526-1872) Kézirat. Veszprém, 1976.
A pápai Kőszínház története (1847-1931) Veszprém, 1981.
Fejezetek a Pápai Református Nőnevelő Intézet történetéből Pápa, 1988.
Adalékok Györök Leó György életéhez 1847-1899. Jókai füzetek 2. sz. Pápa, 1989.
Thália pedagógus papjai Pápán. In: Megyei pedagógiai Körkép, 1989/4. sz, p.37.
Nevéhez fűződik a celldömölki gimnázium létrehozása és az egyházkerület közel 200 ezer kötetes
Nagykönyvtára állományának teljes revíziója. Érdemei elismeréséül 1997-ben Károli-díjjal tüntették ki.
Tartalmas életének utolsó fázisában érszűkülettel küszködött, lábát amputálni kellett. 102. életévében
érte a halál. Celldömölkön kapott végső nyugvóhelyet.
Adózzunk tisztelettel drága emlékének!
Poór Ferenc

Fotó: T. Horváth Lajos

