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ZÁNKAI Hírmondó

Önkormányzati hírek
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária

Zánka Község Önkormányzatának
2014. november 19. napján megtartott
nyilvános üléséről
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet
elfogadta. Zánka községben az alkalmazott adómértékek a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási körülményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodva kerültek
meghatározásra, így azokon további kedvezmények biztosításával és adómérték emelésével változtatás nem történt.
- A testület hozzájárult az elévült adó és pótléktartozások, valamint túlfizetések törléséhez.
- Zánka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a 2015 évi
belső ellenőrzési tervet. A belső ellenőrzést a
Balatonfüredi Társulás munkatársa végzi.
- A kötelező felvételt biztosító iskolák járási körzethatárának véleményezése során a testület a
Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8251 Zánka, Iskola u. 6. intézményt
jelöli ki a zánkai gyermekeknek.
- A képviselőtestület megtárgyalta a Naná Bt.
2015. évi kulturális programtervét és a bevételi
oldal szerepeltetésével elfogadta a programtervet.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
személyi és tárgyi feltételeiről és szakmai
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
- A testület az Óvoda és a Faluház tetőszerkezetén megvalósult napelemes rendszerek
karbantartására benyújtott ajánlatot bruttó
59.055-Ft összegben elfogadta azzal, hogy a
vállalkozó ezen díjszabáson belül végezze el a
napelem modulok felületének megtisztítását is.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete
jóváhagyta a Balaton Carp Cup pontyfogó horgászverseny 2015. április 20-25. közötti időszakban
történő megrendezésére vonatkozó kérelmet.
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- A képviselőtestület nem támogatta a Zánkai
Iskoláért Alapítvány kérelmét, mely az iskolai
tanulók ballonos forrásvíz ellátásának biztosításához támogatás megállapítására irányult. A vezetékes ivóvíz kiváló minőségű Zánkán.
- Határoztak a Zánkai Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról. A települési
önkormányzat évi 600.000.-Ft pénzeszközt
biztosít – 2014. évre 2014. október 26. napjától
időarányosan - a nemzetiségi önkormányzat
részére.
- Péringer Antal képviselő, az Ügyrendi Bizottság
elnöke beszámolt arról, hogy a vagyonnyilatkozatokat az Ügyrendi Bizottság határidőben hiánytalanul átvette.
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a strandi területbérlet és túlhasználat
ügyében lehetővé teszi a bérelt területnagyság
módosítására irányuló javaslat írásbeli megtételét,
majd az egyedi bérleti szerződések módosításra
kerülhetnek 2015. január 1. napjától.

HIRDETMÉNY!
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság
értesíti a lakosságot, hogy az új körzeti
megbízott Márton Viktor r. tzls.
Elérhetősége:
Mobil: 06-30/278-2215
Balatonfüredi Rendőrkapitányság 8230.
Balatonfüred, Fürdő u.15.
- A testület a belterületi csapadékvíz elvezetésére
tett javaslatot elfogadásra. Felkérték Jegyző
Asszonyt és a műszakis kollégát, hogy egy ezzel
kapcsolatos hirdetést és egy nyilvános tervezési
pályázati felhívást tegyen közzé a Naplóban és a
zánkai honlapon.
- Meghallgatták Stróbl Gábor képviselő,
Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság
elnöke beszámolóját. A 2015. évi kulturális tervet
elfogadták. A Vállalkozói Fórum előkészítésére
megíródott egy levél a zánkai vállalkozóknak,
amit e-mail-en keresztül küldenek el. Ez a
Vállalkozói Fórum 2015. év elején lenne. Zánka
legidősebb fája esetében lenne egy felhívás. Az

4

ZÁNKAI Hírmondó

iskolások és a klubok segítségével keressék meg
Zánka legidősebb fáját. Ezt így, egyhangúlag
elfogadta a bizottság.
- A képviselőtestület zárt ülésen döntött önkormányzati segélyekről és elbírálta a Bursa
Hungarica pályázatokat.

Zánka Község Önkormányzatának
2014. december 3. napján megtartott
nyilvános üléséről
- A képviselőtestület döntést hozott a Vis maior
támogatási igény benyújtásáról 1.737 e Ft + ÁFÁ
összeggel.
- A képviselőtestület zárt ülésen önkormányzati
segélyről döntött.

HIRDETMÉNY
Zánka Község Önkormányzata pályázat
úján értékesítésre meghirdeti a
tulajdonában álló
Zánka 51/B/2 hrsz-ú ingatlant
(Zánka, Kossuth utca 6/D.)

Az ingatlan per-, igény- és tehermentes.
Az ingatlan eladási ára 3.000.000.-Ft.
A jelentkező vevőnek a pályázat
benyújtásával egyidejűleg a vételár 10%-ának
megfelelő összegű foglalót kell
megfizetnie az önkormányzat pénzforgalmi
bankszámlájára.
Az ingatlan vételárát a vevő egy összegben
köteles megfizetni.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. január 30. 12,00 óra.
Cím: Zánka Község Önkormányzata 8251
Zánka, Fő utca 29.
Érdeklődni a 06-87/468-000 telefonon,
valamint a www.zanka.hu honlapon lehet.
A benyújtott pályázatok elbírálásáról a
képviselőtestület dönt.
Filep Miklós
polgármeste
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Zánka Község Önkormányzatának
2014. december 11. napján megtartott
közmeghallgatásáról
- Filep Miklós polgármester tájékoztatta a
megjelenteket
Zánka
Község
Képviselőtestületének 2014. évben végzett munkájáról.
Ismertette
a
közmeghallgatásra
készített
összefoglalót
a
település
beruházásairól,
gazdálkodásának helyzetéről, a testület 2014-ben
végzett munkájáról, és a 2015. évi terveiről. Az
önkormányzatnak hitelállománya nincs, ez azt
jelenti, hogy jó1 gazdálkodott. Beszélt az
önkományzat szociális kiadásairól, amit kifizettek
segélyként, támogatásként, és a megállapodás
alapján átadott pénzeszközökről.
- A helyi környezet védelmével kapcsolatban
Filep Miklós polgármester elmondta, hogy a
településen 90% felett van a szennyvízcsatornázottság. Egyedül a Tusakosi területen
nem készült el, erre sajnos nem is kerül sor az
elkövetkezendő
időszakban.
Az
illegális
szemétlerakó helyeket továbbra is szeretnék
megszüntetni. Itt elsősorban az emberek
gondolkodása kellene, hogy megváltozzon. Szóba
került a szelektív gyűjtő és a hulladékudvar
áthelyezése. Jelenleg ezen dolgozik a képviselőtestület és a megbizott bizottság.
- A 2015. évi tervekről még nem áll rendelkezésre
költségvetési koncepció. A 2014. évi költségvetés
elég szűkös volt. Az állam nem kellő mértékben
támogatja a kis létszámú településeket, ahol, mint
Zánkán is, szinte minden intézmény megtalálható.
Ezeknek az intézményeknek a működtetése nagy
kiadásokkal jár, de eddig sikerült biztosítani
működésüket. Az önkormányzat célja továbbra is
az intézmények fenntartása és zavartalan
müködtetése.
- Dél Jenő, a Nyugdíjas Klub elnöke kérdéseket
tett fel a COOP ABC élelmiszer bolt bezárásáról,
a Rákóczi út burkolatjavításáról. Javasolta, hogy
gyakrabban ellenőrizzék a megengedett sebesség
betartását a 71-es úton. Kérte továbbá, hogy az
önkormányzat vegye külön a költségvetésbe a
Nyugdíjas Klub és az Idősek Napja támogatását.
Filep Miklós polgármester válaszolt a kérdésekre.
- Márton Viktor körzeti megbízott beszámolt
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arról, hogy 2014-ben kevesebb bűncselekmény
történt a településen, mint az előző évben.
Bűncselekmények között említi a COOP ABC
feltörését, de azt sikeresen fel is derítették. A
település
közbiztonság
szempontjából
jó
helyzetben van. 2015. február 28-ig az Országos
Rendőrfőkapitány
által
elrendelt
fokozott
intézkedési terv van folyamatban, mely az ország
összes megyéjét érinti. A település helyzete
közlekedés
szempontjából
szintén
jónak
nevezhető. Azt tudják, hogy a sebesség be nem
tartása állandó probléma. Ennek mérésére kijelölt
helyek vannak. Megpróbálják megoldani a
településen belüli mérést is. Baleset szempontjából a figyelmetlen vezetés és az ittas vezetés
volt a fő ok. Kéri, ha a lakosságnak valamilyen
problémája van, akár az önkormányzaton
keresztül vagy körzeti megbízotti fogadóórán
értesítsék.
***

Intézményeink életéből
Rovatvezető: T. Horváth Lajos

Óvoda
„Jön már jön már, a Mikulás…”
December 5-én péntek reggel nagy várakozással
érkeztek a gyerekek az óvodába. Az előző évekhez hasonlóan kicsik és nagyok együtt várhatták
a Télapót a Faluházban. Az interaktív színházi
előadás nagyon jó hangulatot teremtett a várakozás perceinek. Gyerekeink énekekkel, versekkel
köszönték meg az ajándékokat. A várakozás, a
készülődés egész hónapra jellemző volt. Hagyományos adventi játszóházunkat december 9-én
tartottuk. Gyerekek szülőkkel együtt egy vidám
délután keretében készíthettek apró karácsonyi
ajándékokat. Fenyőünnepünket 17-én tartottuk.
Nagycsoportosaink meghitt karácsonyi hangulatot
teremtettek egy dramatikus játékkal. Az igazi meglepetés a csoportokban várta a gyerekeket. Az új
játékokat hamar birtokukba vették, amivel még volt
idő játszani a téli szünet előtti napokban.
Kránicz Attiláné

Iskola
- November 7-én, pénteken tartottuk a hagyományos Márton-napi programunkat, amely lampionos felvonulással vette kezdetét. A korai sötétedés
és a lampionok fényei mindenki számára jelezték,
hogy idén sem ússzuk meg a telet. A faluházban
Siposné Bányai Ildikó néni, Kruczler Ági néni,
az óvónénik közreműködésével műsort adtak az
óvodások, a harmadik és hetedik osztályos tanulóink és természetesen néptáncosaink. A jó hangulathoz hozzájárult a libazsíros kenyér, a sok-sok
sütemény, a forró tea és a műsort követő játszóház
is. Ezt követően az itt maradó családok és vendégek libavacsorával csillapíthatták éhségüket, a
felnőttek pedig megkóstolták az új borokat is.
- Nincs olyan Zánkai Hírmondó, amelyben ne
jelennének meg eredményeink, amelyre az érintettek és az egész iskola is büszke lehet! November 14-én, pénteken a Nemzetiségi Kulturális
Bemutatón vettünk részt, Városlődön. Simon
Zsófia és Csizmadia Tibor vers- és prózamondó
kategóriában indult. Táncosaink nagyon szépen
szerepeltek, ezüst minősítést szereztek.
Az Egry József Középiskola és Szakiskola három fordulós levelezős versenyt hírdetett, melynek témája földrajz, biológia, matematika, környezetvédelem és vendéglátási ismeretek voltak.
Huszonhat csapat nevezett szerte a megyéből,
köztük a mi hetedikes lányaink: Dajka Mikolt,
Mikolacsek Réka és Stróbl Eszer. A legjobb tíz
csapat között mi is részt vehettünk a döntőn, ahol
szinte hibátlan feladatmegoldással a 2. helyet szereztük meg. (Felkészítő és segítő tanárok: Molnár
Katalin, Kruczler Ágnes és Sánta Lajos.)

Karácsonyi előzetes az alsóban
Az alsó tagozat aktívan élte az őszi, kora téli iskolás élet mindennapjait. A gyerekek örömmel készülődtek a Márton-napra. Lelkesen készítgették
mécseseiket, tanulták a dalokat.
A Magyar Nyelv Napjá-t minden alsós osztály
megünnepelte. Rövid ismertetővel és nyelvi játékkal készültek az osztályfőnökök.
Novemberben ismét meglátogatott minket Szekeres Kornél rendőr őrnagy, aki a DADA program
keretein belül, a különböző veszélyekről, (drog,
alkohol cigaretta) beszélt a 3. és 4. osztályosoknak.

6

ZÁNKAI Hírmondó

24. évfolyam 8. szám

November 21-én néztük meg a Faluházban a
A 2014-es évet minden osztály meghitt, játéVuk című előadást. A kis róka kalandjai lenyűkos, csillagszórós délelőttel zárta. Csodálatosak
gözték a gyerekeket.
voltak a karácsonyfák, nagyon örültek a gyerekek
November 22-én játszották a 4. és 5. osztályoaz ajándékoknak, a finomságoknak. Nagy köszösok a már hagyományosnak mondható focimecsnet érte a szülőknek!
csüket. A mérkőzés döntetlen eredménnyel zárult.
Szeretnék az alsó tagozatos tanító nénik nevé(Januárban visszavágó)
ben boldog új évet kívánni minden kedves anyuAz osztályok ünnepi díszbe öltöztek december
kának, apukának, nagymamának, nagypapának,
elejétől. Megteltek az adventi naptárak is, így
testvérnek, és mindenki másnak, akik segítenek,
naponta jutott valami izgalmas finomság, meglesegítettek nekünk abban, hogy a gyerekeink ügyepetés a kicsiknek. Nagyon köszönjük a szülőknek
sen, okosan, sikeresen tudjanak tanulni, megfelela meglepetéseket, igazán nagy örömet okoztak
ni a mindennapokban!
ezzel a gyerekeknek!
Balázsné Pintér Rita
Nagyon vártuk a Mikulást is! December 5-én látogatott el hozzánk, segítőivel együtt. Az ajándéko- November 30-án gyújtottuk meg az első adventi
kon kívül színházi előadással is kedveskedett nekünk.
gyertyát a Faluházban. A Magyar Tenger és BoDecember 13-án izgalmasan kezdődött a nap.
kafogó Táncegyüttes a karácsonyi ünnepkör néA reggelt a tornateremben kezdtük, ahol Dobosné
hány népszokásával ismertette meg a megjelentePanni néni vezetésével hatalmas sorversenyen
ket: Luca napi babonák, Szentcsalád-járás, pásztomérték össze gyorsaságukat, ügyességüket a tanurok vesszőhordása és kántálás. A rendkívül színlók, kipróbálva az új, most kapott sporteszközövonalas műsor Kruczler Ágnest és az összes szeket. Vegyes csapatok voltak, kisebbek-nagyobbak
replőt dicsérik.
egyaránt kitettek magukért.
****
- December 13-án, szombaton került sor az újonnan megválasztott, Gaál Tiborné vezette Szülői Munkaközösség részéről szervezett Adventi készülődésre, amely nagyon jól sikerült. (Az alsósok Dobosné Panni nénivel, „melegítettek be” a játszóház helyszíneihez.) A 9.00-12.00 óráig tartó kézműves foglalkozások az alábbi helyszíneken varázsolták el a résztvevőket:
Helyszín
1. Mézeskalács sütés
2. Üdvözlőkártya nyomdázás
3. Szalvéta tartó - papírból
4. Karácsonyfa gyöngy és szalag
5. Kopogtató
6. Karácsonyfa (filc, flitter, gyöngy)
7. Tobozmanó
8. Szalmacsillag

Felnőtt segítők
Dr. Vissy Gabriella, Kerschner Babett és Stumpfné Vass Violetta
Kamondiné Helga, Bácsiné Nikoletta
Kocsis Ervinné, Gaálné Zsuzsanna
Sibakné Németh Lilla, Hegyi Valéria
Gaálné Jutka, Konczné Anikó
Kolozsváry Ildikó, Némethné Dévényi Judit
Morvai Andrea, Egyedné Melinda
Bene Kinga

A Szülői Munkaközösség kitett magáért, ami annál is inkább nem volt meglepő, mert már túl voltunk
az általuk szervezett nagyon jól sikerült, hajnalig tartó Katalin-bálon (2014. 11. 22.).
- December 18-án került kihirdetésre a Bozzay Pál
Általános Iskolában „Az én fenyőfám” címmel
meghirdetett rajzverseny eredménye. A beérkezett
27 munkából 13 került díjazásra. A 3 tagú zsűri
(Siposné Ildikó néni, Kruczler Ági néni, Bene
Kinga néni) 3 kiemelt és 1 fő díjat állapított meg
a díjazottak közül: kiemelt díjat kaptak: Illés Janka (1.o.), Steierlein Luca (5.o), Végh Emese Katinka (6.o.) A fő díjat Stróbl Eszter 7. o. tanuló

kapta, akinek munkája az iskola honlapján is látható. A legtöbb pályázó a 3. osztályból volt. A
díjazott rajzok az iskolában kiállításra kerültek.
Iskolai Karácsony
„Legyen minden nap karácsony,
minden óra a szereteté.
Legyen béke a nagyvilágon.
Legyen a szíved mindenkié.”
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December 19- én pénteken tartottuk a karácsonyi ünnepélyt iskolánkban. A próbákat már hetekkel korábban elkezdtük, hiszen a hagyományoknak megfelelően sokszereplős műsorral készültünk.
Ebben az évben elcsendesedni vágyott a szívünk, ezért műsorunk középpontjába állóképet
helyeztünk: a 2014 évvel ezelőtti betlehemi jászolban Mária, József, a kis Jézus és pásztorok
foglaltak helyet.
Három rövid történetet olvastak fel tanulóink.
Az elsőből: Mi kacagtatta meg a Jézuskát? fény
derül arra, hogy Jézus a legparányibb, legjelentéktelenebb élőlényt is megsegíti. A Pásztorok a hegyen című kis elbeszélés az angyali üzenet szép
jelenetét ábrázolja. A kis csillag című történet
megmutatja, hogy a kívánságok bizony teljesülhetnek, ha nagyon szeretnénk… hogy van fény,
melyet a világtalanok is látnak, s ezt a fényt csak
akkor tudjuk megtartani, ha tovább ajándékozzuk.
Aranyosi Ervin és Wass Albert versével, valamint dalokkal, zenével tettük ünneppé az együttlétet. Köszönjük Rábaközi Rita és Szőkéné
Nyizsnyánszky Eleonóra ének és zongora felkészítését. Köszönjük Kruczler Ágnesnek a műsorban való közreműködését.
A díszletek és jelmezek elkészítését hagyományosan a 8.-as ügyes kezű lányok végezték.
A kicsik csillagtánca balett elemekkel, valamint Mária és József páros tánca is az elcsendesedést és egymásra figyelést volt hivatott kifejezni.
Pörgős, rohanó világunkban tegyük meg legalább karácsonykor, hogy megállunk, elmélyülten
a jelenre figyelünk, s magunkba szívjuk a betlehemi csillag üzenetét…
Stumpfné Vass Violetta
***

FALUHÁZ EGYESÜLETI ÉLET
Rovatvezető: Kocsis Szilvia

Hírek a Faluházból
A 2014-es év vége ismét mozgalmasan telt a Faluházban.
- November elején a Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Bozzay Pál Általános Is-
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kola és a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda –
Bölcsőde szervezte meg a már hagyományosnak
mondható Márton napi rendezvényüket. A lámpás
felvonulást a gyerekek műsora követte, majd a
Theodora Étterem által felszolgált libavacsora és
a bortermelők Bormustrája várta az érdeklődőket.
- November 15-én este Hegyi Barbara Jászai
Mari-díjas színművésznő érkezett Zánkára, aki a
legújabb könyvét mutatta be az érdeklődőknek, de
nem maradtak el a színházi élet, és a magánéletének apróbb beszámolói sem. Szeretettel beszélt
nekünk férjéről, Zoránról is. Megtudtuk, hogyan
készülnek a karácsonyra, hogyan élik meg az ünnepeket és a hétköznapokat. A kötetlen est, kellemes szórakozást biztosított a zánkai közönségnek.
- November 22-én a Bozzay Pál Általános Iskola Szülői Munkaközössége ismét megszervezte a Katalin bált. A rendezvényt óriási készülődés
előzte meg, melyet a munkaközösség új elnöke,
Gaál Tiborné szervezett és irányított. A dekorációért Morvai Andreának jár a köszönet! A zenét
idén az Adrenalin Zenekar biztosította, akik remek hangulatot varázsoltak hajnalig.
- November 25-én Dr. Bartalis Imre íróolvasó találkozóját szerveztük meg a Faluházban.
Imre bácsi érdekes és izgalmas történetei egy kellemes, jó hangulatú estét rejtett magában.
- November 27-én a Honismereti kör megemlékezést tartott az I. világháború kitörésének
100. évfordulója alkalmából. Az emlékezést a
Magyar Tenger Népdalkör katonadalokkal nyitotta meg, majd a veszprémi 31-es honvédek
nyomában, a Kárpátokban és Galíciában címmel
Rainer Pál muzeológus, történész tartotta meg
előadását. A rendezvényt a Honismereti Kör vezetője, György Péter szervezte.
- November 30-án, Advent első vasárnapján a
Faluházba vártuk Zánka apraját-nagyját, az első
Adventi gyertyagyújtásra. A műsorban először a
Magyar Tenger Gyermek Táncegyüttes és a
Bokafogó Néptáncegyüttes közös műsorát láthattuk a Karácsonyi ünnepkör népszokásaival, majd a
Magyar Tenger Népdalkör közreműködésével
meggyújtottuk az első gyertyát. Mivel az idő sajnos most is közbe szólt, így a rendezvényt bent
tartottuk meg, de így sem maradt el a forralt bor, a
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meleg tea, a zsíros kenyér és persze a jó hangulat.
A Faluház udvarán felállítottuk a „Jó kívánság
oszlopot” ahol a zánkai klubok elhelyezték jókívánságaikat a 2015-ös esztendőre.
A kívánságszalagokon a következő jó kívánságok
olvashatók:
Őszirózsa Nyugdíjas Klub:
„Kérjük, hogy adjon az Isten még sok boldog évet,
békességet, erőt, egészséget minden embernek!”
Kertbarát Kör:
„Nagy László: ADJON AZ ISTEN
Adjon az Isten szerencsét,
szerelmet, forró kemencét,
üres vékámba gabonát,
árva kezembe parolát,
lámpámba lángot, ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ ő küldjön,
hogy hitem széjjel ne dűljön,
adjon az Isten fényeket,
temetők helyett életet
nekem a kérés nagy szégyen,
adjon ugyis, ha nem kérem.”
Életmód Klub:
„ Akik törődnek egymással, azok figyelme kiterjed
egymás egészségére is.”
Magyar Tenger Népdalkör:
„Szálljon áldás minden házra, a kicsi és nagy családra!”
Nők Klubja:

24. évfolyam 8. szám

ros kenyeret kóstolhattunk. A jó hangulatú estét
vidám beszélgetések zárták.
Ezzel még nem zártuk le az évet, hiszen a Szilveszter még hátra van. 2014-ben a Dinamit Zenekarral
táncolhatunk át a 2015-ös esztendőbe, mely bízunk
benne, hogy mindenkinek egy remek év lesz!
Köszönjük az egész éves támogatást, segítséget
és a programokon való részvételt mindenkinek.
Boldog Új Évet kívánunk!
Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás
Zánka Faluház
***

Könyvtár
Adventi hangverseny Zánkán
2014. december 3-án 17 órakor a nagyvázsonyi
ifjúsági fúvószenekar adott - már hagyományoskoncertet a zánkai evangélikus imaházban. Bónácz
János karnagy úr bemutatta zenekarát. A nagyvázsonyi iskola a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola tagintézményeként működik. Nagyon örültek a
felkérésnek, a gyerek szívesen mutatják be azokat a
zeneműveket, amiket egész évben tanulnak. A megjelenteket Pálffyné Szabó Ida könyvtáros köszöntötte. A szép számmal megjelent közönség lelkes
tapsától kísérve Bartók Béla Négy gyermekdala,
Berlin Fehér karácsonya, angol dallamok és egyházi
énekek hangzottak el. Emlékezetes, szívet melengető délutánt töltöttünk együtt fiatalok és idősek. Az
evangélikus lelkész és a gyülekezet tagjai nagy szeretettel fogadtak mindnyájunkat.
Pálffyné Szabó Ida
könyvtáros

„Legyetek jók, ha tudtok!”
Zánkai Színjátszó Kör:
„Színház az egész világ! A Színjátszó Kör vidámságot és Boldog Új Évet kíván!”
- December 6-án a Télapó várta a gyermekeket
a Faluházban, egy kedves kis műsorral. Az ovisok
és az alsó tagozatos gyermekek nagy izgalom közepette érkeztek meg délelőtt 10 órakor. Aztán
elérkezett a várva várt Falukarácsony. A műsort
kis ovisok, majd az iskolások kezdték.
Őket követte a Magyar Tenger Népdalkör karácsonyi csokra, majd a Zánkai Színjátszó Kör
karácsonyi színdarabja, melynek a címe: „Karácsonyi lánykérés” volt. A műsor után a Faluház
udvarán finom forralt bort, sült gesztenyét és zsí-

***
Magyar Tenger Népdalkörrel december 17-én
Mindszentkálla-i Idősek Otthonába látogattunk.
Zánka Önkormányzat biztosította szállításunkhoz
a buszt, - amit ezúton is köszönünk. Ünnepi díszbe öltöztetett teremben izgatottan vártak bennünket az otthon lakói.
Szeretettel üdvözölte csoportunkat az intézmény vezetője. Kocsis Ervinné a népdalkör vezetője köszöntötte az otthon lakóit. Majd előadtuk
karácsonyi műsorunkat. Lélekmelegítő hangulatot igyekeztünk teremteni: Ady Endre: Karácsony
című versével és karácsonyi dalcsokrunkkal. Ide
idéztük a karácsonyi hangulatot, jól ismert kará-
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csonyi dalok közös éneklésével. Meghatottan
hallgattak bennünket és énekeltek velünk az otthon lakói. Néhány könnycsepp is megcsillant
szemükben és a mi szemünkben is. Átadtuk karácsonyi ajándékainkat: édességet gyümölcsöt és
néhány üveg bort. Majd köszöntöttük az aktuális
névnapjukat ünneplőket, saját nótájuk eléneklésével. Végül a szeretet himnuszának „Szeressük
egymást gyerekek” közös éneklésével búcsúztunk.
Az otthon vezetője megköszönte látogatásunkat,
megköszönte hogy műsorunkkal felráztuk az otthon hangulatát. Kérték, és mi megígértük, hogy
még visszajövünk jövőre is, nem csak karácsonykor. Karácsony üzenete: Szeretet és megbékélés
üzenete járta át mindannyiunk lelkét. Karácsony
előtti feltöltődés kellemes érzésével tértünk haza.
Albert Ferencné
***

Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2014. évi
programja
Klubunk tevékenysége nagyon mozgalmas és
sokrétű. Havonta tartjuk klubnapjainkat, ahol
színvonalas, közérdekű előadásokat hallgathatnak
tagjaink. Rédlingné Osvát Csilla előadást tartott
arról, hogy milyen tornát kell egészségünk megőrzése érdekében naponta elvégezni.
Dr Barátossy György állatorvos háziállatokról
tartott előadása is nagy tetszést aratott.
Takács Ferenc legfontosabb tudnivalókat elmondta az ehető és mérges gombákról.
Nagy érdeklődéssel hallgattuk Csipszer Laci
bácsi és Göőz Terike néni életútjukról tartott előadásukat. Minden évben megtartjuk a Farsangot
fánksütő versennyel, ebben az évben Dél Jenő és
felesége Ági nagy meglepetésre mindenkinek egyegy tányér kocsonyát főzött.
Márciusban megemlékeztünk az 1848-as szabadságharcról, majd közösen énekeltünk a népdalkörrel szabadságharcos dalokat, továbbá megtartottuk a nőnapot és az anyák napját is. Augusztusban nagy kondérban közösen lecsót főztünk a
tájháznál, és kiállítást készítettünk kertünk legszebb gyümölcseiből zöldségeiből. Végül a kiállított terméseket kisorsoltuk.
Klubnapjaink mellett járjuk az országot különféle kirándulásokra és gyógyfürdő látogatásokra,
túraversenyekre:

Januárban autóbuszos kirándulást tettünk Zalavárra ahol az ország második legnagyobb Betlehemét néztük meg. Következő állomásunk Vörs
volt ahol a különleges Európa szerte híres templomi betlehemet, páratlan Tűzoltó Múzeumot, és a
világ minden országából gyűjtött szappanok kiállítását tekintettük meg.
Februárban Zánkán a Borosok útján Canter
borház elkészült borüzemét látogathattunk. Teljesen modern technológiát alkalmazó üzem órási
tárolókapacitását, palackozó üzemét mutatták be
odalátogató tagjainknak.
Áprilisban Balatonfüreden megrendezett
Nyugdíjas Amatőr Művészeti Együttesek Fesztiválján vettünk részt, majd sétahajóztunk a Balatonon.
Májusban Nyugdíjas Ki-Mit-Tud elődöntőn
vettünk részt Veszprémben.
Június Alsóőrsön megrendezett Megyei
Nyugdíjas majálisra is nagy létszámmal mentünk,
ahol igen jól szórakoztunk, a színpadon egymást
követték jobbnál jobb produkciók.
Júniusban került megrendezésre a mezei túraverseny. Túraversenyt Nyúl községben szervezték. 3 csapattal nevezett be nyugdíjas klubunk. 70
éven felüliek II. helyezést, a 70 éven aluliak V.
helyezést értek el.
Augusztusban autóbusszal utaztunk Zalaszentgrótra. termálfürdőben nagyon kellemeset
fürödtünk, hazafelé Tapolcán a Malom tónál sétáltunk késő délutánig.
Október 20-án Budapestre utaztunk. Megtekintettük a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet
(Korábbi nevén: Zeneakadémiát). Pályáztunk és
belépőt nyertünk klubtagjainknak egy előadásra. A
koncerten Karády Katalin örökzöld slágerei csendültek fel Szalóky Ági és zenésztársai jazz-előadók
tolmácsolásában. Hálás szívvel köszöntük meg a
lehetőséget, hogy részt vehettünk a koncerten.
Decemberben: Karácsony előtti adventi közös
délutánon közös karácsonyi dalok éneklésével, adventi gondolatokkal, adventi mesével, verssel köszöntővel hangolódtunk a karácsonyi ünnepekre.
Végül, szerény ajándékkal kedveskedtünk tagjainknak.
Szeretném megköszönni a klubtagok nevében
Dél Jenő klubvezetőnk egész évi tevékeny és
szervező munkáját.
Mindannyiuknak békés, eredményekben gazdag új évet kívánok!
Albert Ferencné
nyugdíjas klub vez. tag
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Magyar Tenger Népdalkör 2014.évi
programja

A 2014-es év ünnepi év volt a Magyar Tenger
Népdalkör tagjai számára. Ünnepeltük 35. születésnapunkat és Zánka 850 éves fennállását. Mindkét alkalomra ünnepi dalcsokorral készültünk.
Ebben az évben 20 alkalommal szerepeltünk
különböző rendezvényeken.
Két országosan meghirdetett Ki-Mit- Tud
Fesztiválon is megmérettettük magunkat méghozzá sikeres szerepléssel. A Balatonfüreden megrendezett fesztivál keretében sétahajóra szálltunk
és a hajóról csodáltuk meg a Balatont, Balatonfüredet, és a Tihanyi félszigetet.
Itthon minden ünnepen, rendezvényen felkészülve helytálltunk, legyen az társadalmi ünnep,
emlékest, borünnep, vagy tréfás köszöntő.
Bemutatkoztunk kicsit másképp is a Férfinapon, Bornapokon itthon és a környéken is. Énekeltünk operett slágereket, vidám szüreti életképet
is előadtunk a bornapokon. Szüreti mulatságon
pedig vidám Pom-Pom lányokként fiatalos, fergeteges lendülettel táncoltunk a Faluház színpadán.
Katonadalos csokrunkkal tisztelegtünk az I. világháború jubileumára összeállított dalainkkal
Tapolcán a Katonadalos Találkozón, majd itthon
az iskolában megrendezésre került Nemzeti Öszszetartozás Napján és a Honismereti Klub Őszi
rendezvényén.
Az első adventi gyertyagyújtásnál énekeltünk a
készülődésről, a várakozásról. Készülünk a karácsonyi ünnepekre dalainkkal és ezt a csokrot nagy
szeretettel visszük ajándékul Mindszentkállára az
Idősek Otthona lakóinak. Két kedves zánkai is
lakója az otthonnak, talán nekik is boldogság lesz
a viszontlátás és a közös énekszó is. Tiszta szívből
szeretnénk mosolyt csalni az arcokra, együtt várakozni és készülni az ünnepekre.
Köszöntjük ezekkel a dalokkal Balatonszepezden,
majd itthon Zánkán a Faluházban összegyűlteket.
Szeretetben szeretnénk együtt ünnepelni, kívánni
boldog ünnepeket.
Bővült ebben az évben a népdalkör tagjainak
ruhatára. Ez a mi ajándékunk. Ebben mutatkozunk
be karácsonykor.
Köszönjük a népdalkör tagjainak, hogy szabadidejüket feláldozva lelkesen gyakoroltak, készültek minden alkalomra. Kívánjuk, hogy ez a lelkesedés megmaradjon.
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Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak
minden anyagi támogatásért. Megköszönjük a sok
biztatást, a dicséretet a kedves szavakat és a sok
tapsot, amit egy-egy fellépés alkalmával kaptunk.
Mindannyiunk nevében köszönjük!
Adventi szalagunkra írtuk jókívánságunkat:
„Szálljon áldás minden házra,
a kicsi és nagy családra!
Dicsértessék az ÚRISTEN
karácsonyi fényességben!”
Áldott ünnepeket kíván szeretettel a Magyar
Tenger Népdalkör.
Kocsis Ervinné
Magyar Tenger Népdalkör
klubvezető
***

Életmód Klub 2014. évi programja
„Az egészség nem minden, de a minden sem ér
semmit egészség nélkül" - /Kínai mondás/
Ezzel a mottóval indítottuk a 2014. évi Életmód Klub programját. Nagy igyekezettel álltunk
az év elé, az egyre növekvő klublétszámmal és
egyre nagyobb aktivitással. A klub életére a csendes, szorgalmas, kitartó munka volt a jellemző. A
tagok pihenni, kikapcsolódni, feltöltődni jöttek a
csoportba.
Ennek kiváló útja volt a Sárffi Marianna által
vezetett torna. Korábban Redlingné Osváth Csilla
fogalmazta meg a tornák irányultságát, mint gyakorló szakember: gerinctorna és értorna,
állóképességfejlesztő- torna, keringésjavító- torna
és nyújtó gyakorlatok végzése. Ebből a tematikából a gyógytornász útmutatásai alapján dolgoztunk, míg korábban Loch Ottó bácsi és Elekes
Mariann jóga alapú testedzését végeztük. A
szemtornát, amit szintén Ottó bácsi vezetett be a
klub életébe, tovább gyakoroltuk.
Jó edzésnek bizonyult a sok túra, Szajkiné Cs.
Klára vezetésével jártunk az aszófői Parkerdőben
és a tihanyi Csúcs-hegyen. Ékes László vezetésével kerékpártúráztunk Balatonakaliba, a jó hangulathoz a Fék kávézóban elfogyasztott finom sütemény is hozzájárult. Túráink nagyon népszerűek
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voltak, tagjainkon kívül vendégek is részt vettek
rajtuk.
A természetgyógyászati ismeretek mellett az
orvosi gyógyászat felé is fordultunk, a klubban
volt vércukormérés és kezdeményeztük a csoportos mellrákszűrésen való részvételt. Beszéltünk az
egészségre káros transzzsírokról, a böjt és a diéta
jótékony hatásairól. Rózsa Gabival pedig a daganatos megbetegedések megelőzéséről és annak
étrendjéről.
Az áldozattá válás megelőzése című előadást
Szekeres Kornél, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság rendőr őrnagya tartotta.
Munkaterven kívül a zánkai Gyógynövényvölgy növénykertjében szorgoskodtunk egy keddi
délután 17 fővel.
A mi klubunk is készült valamennyi esetben a
falu rendezvényeire, mint a Majális, vagy a falu
850 éves évfordulójának ünnepe.
Az éves „nagykirándulás” Esztergom-Visegrád
meglátogatása volt, valamennyien jól éreztük magunkat, és sok élménnyel gazdagodtunk. A kirándulás végét egy önkiszolgáló étteremben elfogyasztott étellel zártuk, a vacsoraszervezést Bácsi
Krisztina bonyolította, ugyanúgy, mint az év eleji
wellness fürdőzést Sárváron. Természetesen a
múzeumlátogatást sem hagytuk ki, hiszen így kerek a világ!
Szeretnék néhány szót szólni egy hosszabb időszakról is: 2010 őszén vettem át a klub vezetését
Ottó bácsitól, a klubtagok együttes felkérésére.
Tisztelve a hagyományokat, a kijelölt úton maradva új ötletekkel is színesítettük a klub életét. Programjainkról minden évben minden csatornán be is
számoltunk (Önkormányzat, helyi újság, helyi tv,
internet).
Legkedvesebb programjaink közé tartoztak az
önkormányzat és magunk által finanszírozott kirándulásaink, így: Prága, Pozsony, Fertőrákos,
Vörs, Sárvár és a már említett Esztergom és Visegrád.
Nagy erénynek tartom a klub csendességét, az
új utak keresését az egészséges életmód felé.
Örömmel tölt el, hogy a Klub az összetartozás
élményét is megadta tagjainak. Jó tartozni valahová, ahol közös érdeklődésű és gondolkodású emberek vannak!
Sok sikert, és sok szép együtt töltött estét kívánok az Életmód Klub tagjainak és a vezetőségnek, köztük Takácsné Anna klubvezetőnek.

Önöknek pedig kedves Olvasók boldog új évet
és jó egészséget kívánok!
Szeretettel: Vass Gyuláné.
***

Nőklub Klub 2014. évi programja
A Nőklub aktuális eseményei mindig megjelennek a Zánkai Hírmondóban. Most csak rövid
összegzés a 2014-es évről. Januárban megvarrtuk
a kötényeket, amit talán 2015 januárjában ki is
hímezünk… Februárban jó hangulatú asszonyfarsang, nyáron kirándulás a fővárosba. Aktív részvétel a „850 éves Zánka” programban: Zánka
címerének és lobogójának elkészítése különféle
technikákkal, és ezek kiállítása. Ősszel szüreti
mulatságon, télen a karácsonyi ünnepkörben való
részvétel: adventi koszorú, betlehem elkészítése a
Faluház kertjében. A Faluház előterében levő vitrinben 5 alkalommal cseréltük a tárgyakat, mindig aktuálisan. Idén elkezdtük új alapokra helyezni működésünket, ami hamarosan startol. A tagságot más és más kézműves technika érdekel. Januárban beindul a „patchwork” varrás hétfő délutánonként. Kedd délutánonként pedig más
kézműveskedés, „kit mi érdekel” alapon. Más
klubokkal nagyon jó az összhang, hisz nem is lehet másképp a sok közös tag okán. Nemkülönben
a Faluházzal: nem tudunk olyat kérni, amiben ne
segítenének. Köszönjük az Önkormányzat hathatós támogatását is, aminek eredményeképpen
klubszobánk szépen gyarapszik.
Marosszékyné Csósza Mária
klubvezető
***

A Honismereti Kör 2014-es tevékenysége
Ez év a helytörténeti munka apálya helyett
cunamit hozott. A Zánkai értéktár – Emlékkötet
Zánka 850. évfordulójára című könyv rendkívül
sok munkát hozott a Honismereti Kör tagjai számára. A kötet T. Horváth Lajos főszerkesztő elképzelései szerint készült el, s ő végezte el a munka dandárját is. (Sőt a kötet megjelenéséhez 1 millió Ft-os pályázati nyereménnyel is hozzájárult.) A
történeti résznél a Honismereti Kör több mint két
évtizedes tevékenységére támaszkodtunk, s az
összeállítás főként Horváth Lajos, Taródyné

12

ZÁNKAI Hírmondó

dr. Okályi Erzsébet, Poór Ferenc, és a főszerkesztő-helyettes (e sorok írója) elkötelezettségét
tükrözik. A jelenkori Zánkával és az értéktárral
kapcsolatos fejezetek az intézményvezetők, egyesületvezetők és más érintett illetékesek bevonásával történt, s ezúttal is megköszönjük értékes közreműködésüket. Az album a 850. évfordulós ünnepségekre nem készülhetett volna el Tóthné
Bőczi Ildikó segédszerkesztő és Stróbl Gábor
fotós közreműködése nélkül. A Márkusné Vörös
Hajnalka lektorálásával és bemutatásával átadott
reprezentatív kiadványt mindenki örömmel vehette át az évfordulós ünnepségen… Mindez azonban
örömöt és megelégedést hozott nekünk, hiszen
végre egységes szerkezetben közreadhattuk mindazt, amit Zánkáról tudunk. Külön büszkeség, hogy
közzétettük Zánka első említésének és későbbi
átiratának dokumentumát és erőnk szerint 2014-ig
dolgoztuk fel a község történetét, nem riadtunk
vissza a rendszerváltás eseményeinek ismertetésétől sem, vállalva a tévedés kockázatát a teljesség
kedvéért.
A Honismereti Kör 2014-es tevékenységét egy
kiemelt cél határozta meg: Zánka első írásos említése 850. évfordulójának tartalmas és méltó
megünneplése. Az év elején e lap hasábjain és a
Zánka Tv-n keresztül felkértük községünk lakóit,
hogy a fiókok mélyén nagy családi albumokban
őrzött régi fényképeket adják át nekünk digitalizálásra, hogy ezáltal egy szép gyűjteményt hozzunk
létre, amely minden érdeklődő számára hozzáférhetővé válik. A beérkezett fotókat Vass Gyula
digitalizálta, elektronikus módon restaurálta, témák szerint elrendezte. Szülőfalva iránti szeretete
motiválta sok munkáját ezúttal is megköszönjük.
Az önkormányzat irányításával létrehozott
szervező bizottság munkájában a kezdetektől részt
vettünk, önként vállalt hozzájárulásunk az ünnephez a Zánkai emberek című kiállítás volt, mely az
összegyűjtött fényképek anyagából állt össze. E
mellett Poór Ferenc több Zánka múltjával összefüggő, rendkívül értékes térképmásolatot tartalmazó adományával gazdagítottuk a kiállítást. A
technikai kivitelezésért Kocsis Szilviának és
Bőhm Tamásnak tartozunk köszönettel. Poór
Ferenc történeti fotóiból Pálffyné Szabó Ida rendezett kiállítást a Könyvtárban.
A szokásos havi összejöveteleket a készülő emlékkötet szolgálatába állítottuk. Zánka régmúltja
nagy vonalakban ismert, a közelmúlttal azonban
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nagyon kevés publikáció foglalkozik. Ezért felkért
előadóink erről a korszakról beszéltek. Filep Miklós a zánkai vízellátás kiépítésével és mai állapotával foglalkozott, Dr. Cseh Ferenc a termelőszövetkezet átalakítását mutatta be. Karácsonyné
Zsuzsa a kereskedelem, Szabó Péter az erdőgazdálkodás változásait mutatta be.
A májusi Hősök Napja ünnepség megszervezése hagyományosan a Honismereti Kör feladata.
Szónokunk Kővári Péter volt, a műsort Csékei
Mariann betanításával az iskolások, a technikai
hátteret a Zánka TV biztosította.
Tavaszi záró foglalkozásunk hagyományosan
egy a környékre szervezett autós kirándulás. Ezúttal a monoszlói református templomot, a balatoncsicsói árokfői templomromot, egy szentantalfalvai néprajzi gyűjteményt és Sólyom Gyula rádiómúzeumát tekintettünk meg.
Őszi autós kirándulásunkat Balatonudvariba
szerveztük és meglepően sokan jöttünk össze. A
híres szív alakú temetőkövektől indulva Kuruczné
Ilike megmutatta nekünk Balatonudvari ismeretlen szépségeit. Ezután az Udvari Galéria helytörténeti kiállítását tekintettük meg, megismerkedtünk Udvari történetével és a legújabb avar-kori
ásatások leleteivel. Befejezésül megtekintettük
Varga Sándor kádármester immár használaton
kívüli műhelyét.
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékezve Rainer Pál történészt, muzeológust hívtuk meg, aki a Faluház nagytermében tartott emlékezetes előadást. „A veszprémi 31-es
honvédek nyomában a Kárpátokban és Galíciában” címmel. A programot a Magyar Tenger
Népdalkör „Katonadalok” c. színvonalas dalcsokra vezette fel. Az év zárásaként Veszprémbe
kirándultunk, ahol a megyei levéltárt és a
Szaléziánumot látogattuk meg.
György Péter
kluvezető
***

Az Okályi Iván kertbarát kör 2014. 11.
08-09 kirándulása Lentibe és Lendvára.
Az ádventi rendezvényen Mészáros Géza a
kertbarát kör vezetője megkért írjak néhány sort a
kirándulásról, meglepődtem: miért is ne? Velük
tarthattam és elfogultság nélkül írhatok. Elöljáróban csak annyit, hogy a feltételek és a program

24. évfolyam 8. szám

13

ZÁNKAI Hírmondó

vonzónak tűnt. Adva volt egy kényelmes busz és
fegyelmezett utazók.
A kertbarát kör tagjain kívül pár meghívott és
Nivegy-völgyi kertbarátok is velünk tartottak.
Úticél Lenti, pár órás buszozás után a kora
délelötti órákban érkeztünk, kis pihenő közben
csatlakozott hozzánk az ottani kertbarát kör egyik
tagja, aki szinte végig kísért bennünket. Ahogy az
ismerkedés megtörtént indultunk Lendvára.
Az első program az Óceán Orchidis-Trópusi
kert meglátogatása volt. Amint beléptünk az épületbe, láttam az arcokon a meglepetést, a meghatódottságot. Ennyi gyönyörű virágot, orchideát
ritkán lát az ember, a szemek ragyogtak a szív
hevesebben vert. Idegenvezetés mellet közel egy
órát ámulhattunk.
Európa egyik legnagyobb trópusi üvegháza, főként az orchideatermesztésben és értékesítésben
jeleskednek. A végén kaptunk ajándékot és lehetett vásárolni. Aki teheti, látogasson el, megéri!
A további program a lendvai vár látogatása
volt. Mindenki kicsit visszagondolhatott a múltba.
A falakon nagy Magyarország térképe, csupa történelem. Örömmel fedeztem fel, hogy a néhai
Zala megye Balatonalmádiig húzódott, szüleink
még Zalába születtek.
Rövid városnézés következett, vásárlással, fizetés
EUR-val.
Délután kezdődött szakmai program, borkóstoló a Dabronaki szőlőhegyen a Hancsik pincészetben.
Amint láttam, itt nagyon jól érezte magát a társaság. A 8-10 fajta bor megkóstolása után a hangulat
a szintre jutott. Házigazdánk érdekes magyarsággal adta elő mondandóját. A végén megérkezett
„Márton püspök” Aki megáldotta a bort, a vendégeket. A jó hangulat és az áldástól felvértezve
mentünk vissza Lentibe és elfoglaltuk a szállást.
Az esti programot a város melletti pinceborozóban borozgatással és libavacsorával zártuk.
A fürdő melletti kényelmes panzióban volt a szállásunk.
A 2. napi program bőséges svéd asztalos reggelivel kezdődött és utána a lenti termálfürdőben
folytatódott. Szép környezetben és a meleg vízben
előkerültek a régi történeket, anekdoták, és mindenki kellemesen kipihenhette magát. A program
után buszos városnézés Lenti környékének megtekintése következett. Eljutottunk az ország legkisebb falujába, Gosztolára, ahol 4-5 család lakik, a

pihenni vágyók részére egy gyönyörű wellness
hotel áll rendelkezésre.
Összegezve a két nap tapasztalatait, elmondhatom, hogy a szlovéniai látogatás mély benyomást
tett rám. Mindenütt kedvesen fogadtak bennünket,
Lendván jól megfért egymás mellett a szlovén, az
Eu-s és a magyar zászló.
Vendéglátónknak és kísérőnknek megköszönve
a kétnapi kalauzolást elindultunk Zánkára. Hasznos és értékes kirándulás volt, egy összeszokott
fegyelmezett társasággal tölthettem két szép napot. Vázlatosan ennyit. Aki többet szeretne tudni
erről a vidékről, látogasson el ide gyönyörű a vidék, kellemes a lenti fürdő.
Zánkán, 2014. decemberében lejegyezte,
Sólyom Jenő
***

Beni – sakk – 2014
Nyilván nem összegezhető Szabó Benjaminnak,
iskolánk 8. osztályos sakkozó diákjának eredménye
két rendezvényben, mégis, valami nagyon összesűrűsödik e két nagyszerű helytállásban…
December 12-től 21-ig részt vett a hazánk által
Győrben rendezett U 16-os Sakk Olimpián, ahol
40 nemzet képviseletében 54 csapat vett részt a
versenyen, a világ összes tájáról! Beni a NyugatMagyarországi csapat résztvevőjeként 50 %-os
eredményt ért el a görög, a bulgár, a sri-lankai, a
szlovén, a szlovák, és a dél-koreai válogatott játékosaival szemben. Nagy élmény lehetett a jövő
világbajnokai között szerepelni!!! Gratulálunk!
A Zánkai Közösségi és Tömegsport Klub által
szponzorált (Zánka, 2014. 12. 30.) a hagyományossá váló „Szilveszteri Schnell Bajnokságon”
ennél is „jobb” (elvárható) eredményt produkált a
Bozzay 8. osztályos tanulója. A helyi, Tapolcáról,
Révfülöpről, Keszthelyről, Budapestről érkező
sakkozók izgalmas résztvevői lehettek a 11 fordulós, körmérkőzéses 5 perces partikból álló versenynek. A győzelmet magabiztosan Szabó Benjamin (Zánka-Tapolca) szerezte meg, megelőzve
Gadácsi Miklóst (Révfülöp-Budapest), Doleschall
György (Budapest) FIDE-mestert, valamint a 4.
helyen végzett Bárczay Sándort, aki főzési tudományával (Klepeisz Zoltán segédletével) is felhívta magára a figyelmet! A díjazottak közül említhetjük még: 5. Kiss Szabolcs, 6. Horváth Lajos, 7.
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Kiss Gergely… Komoly erőpróba volt… Vidáman
vágtunk neki a Szilveszternek!
T. Horváth Lajos
***

Helytörténethonismeret
Rovatvezető: Taródyné dr. Okályi Erzsébet

A levéltár nem unalmas
Az emberek – e cikk írója sem volt kivétel – általában azt gondolják, hogy a levéltárak sötét, poros raktárak, ahol idős hölgyek, és urak valójában
nem csinálnak semmit azon kívül, hogy öreg polcokra rakják a bejövő iratokat, és ezeket jól számon
tartják arra az esetre, ha valaki érdeklődne irántuk.
A Honismereti Kör ez év utolsó összejövetele egy
kirándulás volt, amely a Veszprém Megyei Levéltárba vitte a szép számú érdeklődőt. Amit ott láttunk, alapvetően megváltoztatta véleményünket a
levéltárakról. És persze a levéltárosokról is. Vezetőnk, Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros,
igazgató-helyettes minden zánkai számára ismert,
aki részt vett a jubileumi ünnepségen. Ő mutatta be
és értékelte a Zánka történetét bemutató kötetet. Ő
vezetett minket végig a levéltáron, ő mutatott meg
olyan termeket és kincseket, amelyek a „nem zánkaiak” számára elérhetetlenek.
A levéltár néhány éve költözött le mai helyére
a veszprémi várból. Ha a buszpályaudvartól a
vasútállomás felé ereszkedünk le a széles főúton,
a katonai negyedbe érkezve („szép szovjet laktanyák”) jobb kézre egy monumentális épülethez
érkezünk. Ez az egykori Magyar Királyi Kinizsi
Pál Honvéd Altisztképző- és Nevelő Intézet 1928ban átadott impozáns főépülete. Ez Veszprém
Jutas negyede, itt képezték a magyar hadsereg
legendás, jutasi őrmestereit.
A Veszprém Megyei Levéltár az ország legnagyobb vidéki levéltára. 1300 folyóméternyi anyagot őriz. A mohácsi vész 1526 előtti időkből 230
oklevelet birtokol. Saját szemeinkkel láttunk egy
olyan pergamentre írt oklevelet, amelyet egy szigorúan csak belépőkártyával elérhető terem oldalfolyosójáról nyíló szoba páncélszekrényéből kivett doboz felnyitása után tettek elénk azzal, hogy
hozzányúlni tilos. A levéltár legrégebbi oklevele
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1214-ből való, kéziratos térképeik száma több
mint 1000.
Vörös Hajnalka egy külön zánkai kiállítást is
összeállított számunkra. Eredetiben láthattuk az
1852-es birtokrendezés térképét. Megtudtuk, hogy
abból az időből és a további felmérésekből nyomon
követhetőek a zánkai birtokviszonyok mind a belterületi lakóépületekre, mind a földekre is.
Ahogy Mikszáth Kálmán írta, a múlt kútja
mély. Itt megszakítanám az író gondolatmenetét, s
magam folytatnám. A megyei levéltár kútja nagyon mély, zánkai vizek is felcsillannak a mélyben. Emberek kellenének, akik leeresztik és felhúzzák a vödröt. Szabad a pálya…
György Péter
***

Harangszó
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária

Istentiszteleti rend falunkban vasár- és ünnepnapokon: evangélikus ½ 9-kor, katolikus ½
10-kor, református 11-kor. A gyermekkarácsony
– gyermekek verses, énekes műsora – mindig szívet-lelket melengető. Így volt ez az idei évben is.
Jómagam az evangélikus imaházban megrendezett ünnepségen vettem részt. A hívek már előre
gondoskodnak a fáról, szorgos női kezek feldíszítik azt, összekészítik a kiosztandó csomagokat, a
lelkész kiosztja a verseket, a szülők betanítják.
Idén Bácsi Krisztina segített a műsor gördülékeny
lebonyolításában.
A református templomban Kukoricza Kata tanította be a verseket, az énekek pedig a közös gyakorlás, a „rögtönzött énekkar” segítségével csendültek
fel.
A katolikus templomban – hivatalos kántor
időlegesen nem lévén – a hívek megoldották a
zenei kíséretet és az éneklést: van, aki harmóniumon játszik, és a Pávakör katolikus tagjai pedig
vezetik a hívek éneklését.
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