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Önkormányzati hírek 

 
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2017. július 20. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A képviselőtestület határozott arról, hogy a 
községi strandon a gyermek-animációs 
közösségi tér kivitelezése érdekében megin-
dítják a közbeszerzési eljárást, amely kivite-
lezés befejezési határideje 2018. február 28.  
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2017. augusztus 01. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A képviselőtestület támogatási igény 
benyújtásáról döntött a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag vásár-
lásához kapcsolódó támogatása jogcím alapján. 
Az önkormányzat 114 m3 tűzifa mennyiséget 
igényel. Zánka Község Önkormányzata a szo-
ciális célú tűzifa támogatást a jogosultak részére 
térítésmentes házhoz szállítással biztosítja. A 
Képviselőtestület vállalja a pályázati felhívás 
alapján 1.000.-Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű, 
összesen bruttó 144.780.-Ft önrész, valamint a 
szállítási költség meg-fizetését a 2017. évi 
költségvetés szociális támogatásra jóváhagyott 
előirányzata terhére. 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi 
ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. 
(II. 29.) önkormányzati rendelet 10. § (8) 
bekezdése alapján, jövedelem viszonyokra 
tekintet nélkül egyszeri települési (iskolakez-
dési) támogatást biztosít a településen életvi-
telszerűen élő, állandó lakóhelyű általános- 
vagy középiskolás tanulók, nappali tagozaton 
középfokú tanulmányaikat végző diákok részére 
12.000.- Ft/fő összegben. 

Zánka Község Önkormányzatának 
2017. augusztus 16. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a 
Balatonfüredi Rendőrkapitányság Zánka 
község közbiztonsági helyzetéről, a köz-
biztonság érdekében tett intézkedésekről, és az 
azzal kapcsolatos feladatokról (2016. évben) 
készült beszámolóját. 

- A testület döntött a „Zánka, Gyermek-ani-
mációs és foglalkoztató közösségi tér kivite-
lezése a Balatoni strandok fejlesztése 
(kódszám: BTSP-1.1-2016) pályázat keretein 
belül” tárgyú közbeszerzési eljárás ered-
ményéről. Az SZL-BAU Építőipari és Keres-
kedelmi Kft ajánlata megfelel a felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó 
jogszabályban előírtaknak.  

- A képviselőtestület a „Jó adatszolgáltató 
önkományzatok támogatása” jogcímen Zánka 
Község Önkormányzatát a 360982 azonosító 
számú pályázat alapján megillető központi 
költségvetési támogatást tudomásul vette. A 
megítélt támogatás összege: 1.200.000.-Ft. A 
képviselőtestület a támogatói okiratot megis-
merte, az abban foglaltak végrehajtása érde-
kében a támogatás összegét az okiratban meg-
határozottak szerinti kifizetés teljesítésére pénz-
eszközként átadja a Zánkai Közös Önkormány-
zati Hivatal részére a pályázaton részt vevő 
dolgozók jutalmazására. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtes-
tülete a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott 
beruházások közül a Faluház mellett található 
raktár felújításáról határozott, valamint a 
Tájház melléképületének felújításáról az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésben jóvá-
hagyott beruházási terv 3. sor telekvásárlás 
terhére. A képviselőtestület az Önkormányzat 
Beszerzési Szabályzata alapján helyi vállal-
kozókat kér fel ajánlattételre. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Zánkai Közösségi és Tömegsport 
Klub vezetőjének az önkormányzat által 
biztosított támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolóját és mellékleteit elfogadta. 
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Zánka Község Önkormányzatának 
2017. szeptember 20. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- A képviselőtestület módosította az étkezési 
térítési díjak megállapításáról szóló 2/2017. (II. 
27.) önkormányzati rendeletet.  
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestü-
lete határozatot hozott arról, hogy az 
önkormányzat vagyonáról szóló 5/2003. (IV. 
15.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése 
alapján versenytárgyalás útján értékesítésre 
egyenként meghirdeti – 6.200.-Ft/m2 induló ár 
alapul vételével - az önkormányzat forgalom-
képes vagyon-elemei között nyilvántartásba vett 
Zánka 311/16 hrsz-ú 1054 m2 nagyságú, 311/17 
hrsz-ú 994 m2, 311/18 hrsz-ú 908 m2 nagyságú, 
részleges közműellátottságú (összközmű az 
utcában), kivett beépítetlen terület ingatlanokat 
lakóház építése céljára. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtes-
tülete a községközpontban (Iskola utca) meg-
valósítandó kiállító tér – bemutatott „A” 
változat szerinti vázlat, és látványterve alapján – 
engedélyezési szintű tervdokumentáció elké-
szítésével bízza meg Szekeres Márton okl. 
építész tervezőt. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az Idősek Napi Ünnepség keretén belül 
személyenként 7.000.-Ft települési támogatást 
biztosít minden zánkai állandó lakóhellyel 
rendelkező – legkésőbb 2017. október 5. napján 
- 62. életévüket betöltött személyek részére. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott 
arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordu-
lójához.  
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestü-
lete dr. Hargitai Zsolt fogszakorvosnak a 2016. 
évi fogászati ellátásról előterjesztett beszá-
molóját elfogadta.  

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtestü-
lete Sólyom Gyula falugondnoknak a nyári 
idegenforgalmi szezon eredményeiről előter-
jesztett tájékoztatását elfogadta. 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtes-
tülete a zánkai Közösségi és Tömegsport Klub 
(képviseli: Török Gyuláné elnök) kérelmét és 
pályázatát megismerte. A dokumentáció alapján 
nyilatkozik, hogy a sportszervezetnek a Magyar 
Labdarúgó Szövetség kivitelezésével megvaló-
suló, futballpálya fejlesztésre szóló, nyertes 
pályázata esetén önrész céljára 660.000.-Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2017. 
évi költségvetés tartaléka terhére. 

- Az önkormányzat a Zánka 968 hrsz-ú tájház 
műemlék melléképületének felújítására pályáza-
tot kíván benyújtani, amennyiben a pályázati 
feltételeknek való megfelelésről visszaigazolás áll 
rendelkezésre. Az 50%-os mértékű önrészt a 
2018. évi költségvetésében biztosítja. 
 

*** 
 

 
Intézményeink életéből 

 
Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

Óvoda 
 

A meleg nyári napok után hűvös idővel kö-
szöntött minket a szeptember az óvodában. 
Nagy izgalommal és várakozással töltött el 
bennünket, hogy szeptembertől új kiscsoportos 
gyerekeket és bölcsődéseket fogadhattunk be az 
intézménybe. Nagy és középső csoportosaink 
velünk együtt szeretettel és gondoskodással 
vették körbe a kicsiket, akiknek hamarosan 
sikerült beilleszkedniük mindennapjainkba.  

Szeptember 5-én szülői értekezletet tartottuk, 
ahol a tanév rendjének ismertetésén túl sikerült 
a Szülői Munkaközösség új tagjait is megvá-
lasztani. Szerepvállalásukat, az óvoda munká-
jának segítését ezúton is köszönjük.  

Szeptember 19-én a balatonfüredi nevelési 
tanácsadó munkatársai részképesség vizsgála-

Hírmondó ZÁNKAI 
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tot tartottak az óvodában. 11 nagycsoportos 
gyermek vett részt a játékos mozgásos felada-
tokon. Az eredmények kiértékelését Kiss- 
Németh Anna logopédus október 4-én ismer-
tette a szülőkkel.  

Szeptember hónap a hagyományok szerint is 
a betakarítás és a szüret időszaka. Ennek je-
gyében a Micimackó csoporttal szüretelni in-
dultunk, egy gyönyörű kertbe, ahol szőlőt, diót, 
almát, fügét kóstoltunk. Egy másik séta alkal-
mával ellátogattunk egy zöldségeskertbe, ahol a 
gyerekek maguk szedhették a finom házi zöldsé-
geket, amit később meg is kóstolhattak. Ezekben 
a hetekben bent az óvodában mindenféle tech-
nikával készültek a remekművek. Nap mint nap 
ragasztották, festettek, gyurmáztak, „répaföl-
det”, almafát, sünikéket, rókákat, baglyokat… 

Természetesen a dalokról, versekről, és ami a 
legfontosabb, a nagyszülőkről sem feledkeztünk 
meg. Az Idősek napjára ebben az évben is 
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Éva néni 
 

*** 
 

Iskola 
 

Alsós híreink 
 

„Riadó, riadó! Itt a suli híradó!” rikkantotta 
szeptember 1-jén vidáman az 1. osztályos 
Rédling Bogi, aki társaival együtt, (Dégi 

Dominik, Filep Sára, Filep Lili, Gaál 
Zsuzsanna, Gondos Réka, Illés Andris Illés 
Janka, Illés Léna, Molnár Boglárka, Molnár 
Fanni, Molnár Márton, Simon Júlia, Simon 
Zsófia) már augusztus utolsó heteiben 
szorgalmasan tanult, próbált azért, hogy vidám 
tanévnyitó ünnepéllyel lephessék meg társaikat. 
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köszöntötte kis elsőseinket a szokásos 
Schultütével, és a Tihanyi mesék című mese-
könyvvel Dobosné Varró Anna tanító néni, és 
Horváth Lajos igazgató úr. 

A tanév első két hónapja sok-sok programot, 
elfoglaltságot hozott számunkra. Szép számmal 
jelentkeztek tanulóink a különböző levelezős 
versenyekre, (szervezők: Filepné Kovács Juli-
anna, Pálffyné Szabó Ida, és Szántó Edit). 

Rekordot döntöttünk a színházi jelentke-
zéseknél is. Szinte minden kisdiák jelentkezett 
valamelyik meghirdetett előadásra, de sokan 
voltak, akik 2-3, sőt 4 lehetőséget is válasz-
tottak.  

Szeptember 30-án a Magyar Népmese napját 
„Az ördög három aranyhajszála” című színházi  
előadással ünnepeltük a Faluházban. Köszönjük 
a szervezést! 

Október 5-én, az Idősek Napján 22 tanuló 
köszöntötte a megjelenteket az iskolások 
nevében. Tánccal, versekkel, és Rábaközi Rita 
gitár-kíséretével három szép dallal lepték meg 
nagy-szüleiket. A műsorra Dobosné Varró 
Anna és Szántó Edit készítette fel a 
gyermekeket.  

A hónap elején Filepné Kovács Julianna az 
Országos Könyvtári Napok keretén belül, 
„Kincsünk a víz” címmel rajzpályázatot 
hirdetett. Az alsó tagozaton minden kisdiák 
készített szebbnél szebb rajzokat.  

Október 6-án az alkalomhoz méltó műsorral 
emlékeztek az Aradon kivégzett 13 tábornokra a 
2. és 3. osztályos tanulók, valamint Molnár 
Fanni. Nagy dicséret illeti őket, mert a 
számukra még kissé nehezen érthető, 
értelmezhető verseket, szövegeket pontosan 
megtanulták, szépen mondták. Sántáné Magda 
Márta és Balázsné Pintér Rita készítették fel a 
gyerekeket, a technikai eszközök működteté-
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sében pedig Sánta Lajos volt a segítségünkre.  

Diákjaink iskolán kívül is sokféle sportot 
űznek. A versenyek elkezdődtek a különböző 
sportágakban, s már sikerrel is büszkélked-
hetünk, mert Simon Júlia 4. osztályos tanuló 
párbajtőr versenyen, az október 7-én megren-
dezett, Veres-egyház Kupán II. helyezést ért el 
korosztályában.  

Október 16-án délután kisdiákjaink Vesz-
prémbe látogattak, hogy bérletes előadáson 
(Dobosné Varró Anna, Harapu-Kiss Tünde és 
Balázsné Pintér Rita kíséretében), megnézzék a 
Hamupipőke című előadást. A darab zajos 
sikert aratott, s mindenkit megnyugtathatok, a 
fél pár cipellő ismét gazdára talált!  

S még mindig nincs vége a programoknak, 
mert a hónap közepén eljött hozzánk Márton 
Viktor törzszászlós úr, az iskolarendőrünk. A 
BIKE-SAFE programot ismertette a tanulókkal, 
valamint regisztrálta azokat a bicikliket, 
melyeket a gyerekek és felnőttek behoztak az 
iskolába.  

Hagyományos őszi gyalogtúránk idén Bala-
tonszepezdre vezetett. A reggeli párában a szebb-
nél szebb pókhálókban gyönyörködtünk, szed-
tünk makkot, gesztenyét, csodálatosabbnál cso-
dálatosabb színekben pompázó leveleket. Verő-
fényes napsütésben fociztunk a szepezdi foci-
pályán. Utolsó állomásunk az Inhof család birto-
ka volt, ahol megnézhettük a különböző állato-
kat, és még selyemkakast is simogathattunk.  

Október 19-én gyermekeink az ÁNTSZ által 
szervezett játékos egészségprogramon vehettek 
részt, mely nagyon tetszett a gyerekeknek. 

Természetesen a komoly munka, a rendszeres 
tanulás sem maradhat el. Remélem, hogy a min-
dennapos készülés mellett jut idő a kicsinyeknek 
arra is, hogy minél több időt töltsenek el a 
szabadban, élvezzék az őszi nap simogató su-
garait! 

Balázsné Pintér Rita 
 

*** 
 

Lelkes kezdés 
 

A 2017/2018-as tanévben 12 kis elsős kezdte 
meg tanulmányait az iskolában.  

Számuk kicsi, de lelkesedésük annál 
nagyobb. Hamar beilleszkedtek, kedvesek, cser-
fesek, vidámak. 

Szorgalmasan tanulnak, ismerkednek a 
számokkal és a betűkkel is. A néhány hét alatt 
vettek már részt (a tanuláson kívül) kiállításon, 
kiránduláson, színházi előadáson, rajzpályáza-
ton és „próba” tűzriadón is. 

A délutánjaik is szorgalmasan telnek, hiszen 
többen járnak szakkörökre (sakkra, judóra, 
képzőművész foglalkozásra és zeneoktatásra). 

Remélem a szorgalmuk, lelkesedésük meg-
marad és büszkék lehetünk majd rájuk a tanév 
végén. 
 

Dobosné Varró Anna  
osztályfőnök  

 
*** 

 
„Itt van az ősz, itt van újra…” 

 

A nyári napközis tábor sikeres lebonyolítása 
után fokozott figyelmet fordítottunk a 
2017/2018-as tanév feltételeinek mind teljesebb 
biztosítására, amelyben segítségünkre volt a 
Tankerületi Központ. A tankerületünkkel a kap-
csolatunk jó, de a központból érkező bürok-
ratikus nyomás nagy.  

Vizes blokkok javítására, tornaterem bizton-
ságával, iskolabútorok felújításával kapcsolatos 
problémákat stb. kellett megoldanunk, a sze-
mélyi feltételek terén pedig új némettanárt vet-
tünk fel – a veszprémi munkahelyre váltó 
Kruczler Ágnes helyére Harapu-Kiss Tünde 
személyében. Részmunkaidős napközis nevelő-
ként dr. Horváth Tivadarné érkezett hozzánk, 
az új óraadó tanárainkkal pedig teljessé tettük a 
szakos ellátásunkat. Bakos Péterné angolta-
nárként, Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra 
énektanárként, Lipovszky Dreschler Mária 
rajztanárként, Juhos Szilveszterné gyógype-
dagógusként kapcsolódott be a Bozzay életébe.  

Tanévnyitó ünnepségünket követő napon 
Sárovits Hajnalka balatonfüredi könyvtárve-
zetőtől, a zánkaiak barátjától búcsúztunk 
többen, a városi köztemetőben. Reméljük, hogy 
a könyv-tárral való szakmai együttműködés – a 
folyamatban lévő pályázatainkat is ide értve – a
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Hajni által kijelölt úton folytatódik tovább. 

Bemutatkoztak az iskolavezetésnél a tan-
kerület iskolánkkal együttműködő gyógype-
dagógusai, és a pedagógiai szakszolgálat is 
szakmai megbeszélésre jött hozzánk, átbeszélve 
konkrétan is az egyes nevelési-tanulási prob-
lémákkal küzdő gyermekekkel kapcsolatos 
teendőket. A Szekeresné Bucsy Piroska vezette 
szakszolgálattal hagyományosan jó a kap-
csolatunk, ennek ellenére, a megyei központtal 
való levélváltás után sem tudtuk elérni, hogy 
heti 2 órában a helyszínen segítsen pszichológus 
tanulóink lelki problémáin.  

Tanulóink részt vesznek településünk ren-
dezvényein: az Iskola utca avatóünnepségén, 
az Idősek Napján éppúgy, mint a község Szüre-
ti Felvonulásán. Az idén külön ünnepeltük 
ugyan október 23-át, azonban a soron következő 
nagyszabású március 15-i ünnepségünket pél-
dátlan összefogással készítjük elő. Ezen együtt-
működéseket – a munkatervünkben is rög-
zítetten – Szülői Munkaközösség támogatja, s 
maga is aktívan és eredményesen részt vesz 
iskolánk életében.  

Az 1956-os forradalom 61. és a harmadik 
magyar köztársaság kikiáltásának 28. évfor-
dulóját új kolléganőnk, Harapu-Kiss Tünde 
rendezésében iskolai keretek között nívósan 
ünnepeltük, bevetítve tanulóinknak Taródyné 
dr. Okályi Erzsébetnek ’56-ban, egyetemis-
taként viselt kokárdáját is, amelyről a felvételt 
közzétesszük az iskolánkról szóló fotó össze-
állításban. Az ünnepség után az alsósok sport-
versenyekkel és 1956 m-es futással, a felsősök a 
„Szabadság, szerelem” c. film megtekintésével 
készültek az ünnepi, hosszú hétvégére. 

Október 16-án az egész iskolánk tartalmas 
előadás résztvevője lehetett a Faluházban: Pitti 
Katalin Opera Nagykövet fellépése felejthe-
tetlen volt. 

A rovatunkban tényszerűen felsorolt sok-sok 
tanórán kívüli munka után feljogosítva érezheti 
magát minden Bozzay-s – tanulók, szülők, 
pedagógusok – hogy önbizalommal vágjunk 
neki a téli félévnek. 

 
Horváth Lajos 

intézményvezető 

Nemzetiségi német nyelvoktatás  
 

Ami késik, nem múlik – nyelvvizsga eredmé-
nyek 

2017. július közepén nagyot csengetett a 
postás iskolánk kapujában: Megérkeztek a 
nyelvvizsga bizonyítványok! Egyenesen Német-
országból, német miniszteri aláírással és minisz-
tériumi pecséttel!!! 

Történt ugyanis, hogy az előző tanév 
tavaszán 4 jelentkezőből 3 tanulónk – Rózner 
Máté, Pál Kata, Pálfalvi Klaudia – sikeres 
DSD 1, nemzetközi komplex német nyelvvizsgát 
tett. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen a 4 
órás írásbeli maratont követő fél órás szóbeli 
vizsga komoly megterhelést jelentett. A 
példamutató küzdés és kitartás meghozta 
megérdemelt gyümölcsét. Dicséret illeti 
negyedik tanulónkat, Szabó Rebekát is, hiszen 
egy kiemelkedő írásbeli teljesítmény után, a 
szóbeli megmérettetésben maradt alul – egy 
kicsit. Gratulálunk a tavalyi nyelvvizsgá-
zóinknak és szurkolunk az idei jelentkezőknek. 
Toi, Toi, Toi! 
 
Hajrá egyik, győzzön a másik! Auf die Plätze!! 
Los! – elindultak a német versenyek 

Bozzaysok nagy lelkesedéssel vetették 
magukat a német nyelvi versenyek és vetél-
kedők csatamezejére. Az országos német nem-
zetiségi verseny, a VUK felhívására is-
kolánkból 7 csapat, összesen 21 fő jelentkezett. 
Az online verseny első fordulójára már megér-
keztek a feladatok, a csapatok gőzerővel 
dolgoznak a briliáns megoldásokon. Úgy tűnik, 
jó buli lesz! 

Igazi mélyvíz, nemes vetélkedés a HEBE 
által meghirdetett országos német nyelvi 
verseny, amelyre iskolánkból egy csapat és négy 
egyéni versenyző adta le a nevezését. Komoly 
megmérettetés elé néznek tanulóink, hiszen az 
eddigi tapasztalatok szerint elmélyült 
kutatómunkát, nagy türelmet és kitartást igényel 
ez a próbatétel. Ez egy igazán nehéz verseny, de 
a helyzet nem reménytelen. Hajrá Bozzay! 

A 4 osztályos tanulók számára meghirdetett 
országos nemzetiségi online nyelvi verseny 6 
tanuló érdekélődését keltette fel, akik bene- 
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veztek a versenyre. A verseny online lebonyo-
lítással november 21-én kerül megrendezésre. 
Sok sikert kívánunk! 

Rendhagyó vetélkedésre hívta tanulóinkat az 
Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai Okta-
tási Központja. Hét hatodik osztályos tanulónk 
vállalkozott arra, hogy egy szabadon választott 
rajz technika segítségével bemutatja hogyan 
éltek és hogyan laktak nagyszüleink és a 
leszármazottjaik. 

Októberben indítottuk útjára az egykoron oly 
sikeres, négyfordulós házi német nyelvi 
versenyt. A játékos, szövegértésre és szókincsre 
épülő versengésbe 47 tanulónk adta le ne-
vezését. A hetente érkező feladatokat csapatban 
vagy egyénileg nagy lelkesedéssel oldják a részt 
vevők. 

November 24-én a városlődi Nemzetiségi 
Kulturális Találkozón iskolánk 3 tanulóval 
képviselteti magát a versmondó kategóriában. 
Nagyon szurkolunk a jó szereplésért. 
 
Jó pap is „hóttig” tanul – továbbképzések a 
német nyelvi területen 

Harapu-Kiss Tünde iskolánk új német tanára 
szeptember 25-én rész vett Veszprémben az alsó 
tagozatos tanítók számára szervezett „Dalok 
szerepe az alsó tagozatos nyelvoktatásban” 
című továbbképzésen. 

Siposné Bányai Ildikó október 19-21-ig DSD 
vizsgáztatói tanfolyamon vett részt. 
 
„Érik a szőlő, hajlik a vessző” – őszi 
rendezvények 

November 10-én ismét megrendezzük isko-
lánk hagyományőrző rendezvényét, a Márton 
napi megemlékezéseket. Az előkészületek a 
Zánkai Német Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásával folynak. A hagyományos lam-
pionos, lélekemelő felvonulásra várunk minden 
érdeklődőt. 
 
Csodás novemberi vasárnap – Budapesti 
kirándulás 

A Zánkai Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében és támogatásával 
iskolánk 33 tanulója – legjobb németesek és 
néptáncosok – november 26-án, vasárnap 
Budapesti kiránduláson vesz részt, ahol a 

résztvevők megtekintik a Csodák Palotája 
prezentációit a jövő technológiáiról, résztvevői 
lehetnek egy 9D-s bemutatónak, illetve a 
Vígszínházban megtekintik az „Óz a csodák 
csodája” című előadást. Várhatóan életre szóló 
élmény lesz! 
 
És a jó elnyeri méltó jutalmát … ! – Ausztriai 
nyári nyelvi tábor 

Iskolánk pályázatot nyújt be az Emberi 
Erőforrás Minisztériumhoz egy nyári, ausztriai 
német hagyományőrző, nemzetiségi, nyelvi 
tábor megvalósítására. A sikeres pályázat 
esetén a legjobb németes bozzays diákok 
részvételével egy hetes, térítésmentes ju-
talomtáborozást szervezünk. A táborozás során 
tanulóink német nyelvi környezetben gya-
korolhatják az itthon tanultakat, valamint 
bővíthetik nyelvi, történelmi, földrajzi és 
néprajzi ismereteiket. Szurkoljunk a pályázat 
sikeréért! 
 
„ez a mi munkánk; és nem is kevés.” 
 

Siposné Bányai Ildikó 
 

*** 
 

Zöld Hírek 
 
Iskolánk 2017. január 1-től három éven át 
viselheti az „Ökoiskola” címet. 

A tanév Ökoiskolai munkaterve az isko-
lavezetés, a szaktanárok, a tantestület és a 
Diákön-kormányzat egyeztetése alapján készült 
el. 

A tanév során megvalósult programjaink a 
következők: 

Szeptember 
 Az iskola tantermeinek dekorálása újra-

hasznosított anyagokkal az osztályfő-
nökök vezetésével. 

 „Ökosarok” kialakítása használtelem- és 
műanyagkupak gyűjtővel, természettu-
dományos folyóiratokkal, faliújsággal 
Molnár Katalin vezetésével. 

 Az iskolaudvar takarítása, szemétszedés 
a napközis nevelők irányításával a 
Takarítási világnap alkalmából. 

Hírmondó ZÁNKAI 
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 A „Kincsünk a víz” rajzpályázat meg-
hirdetése – Filepné szervezésében. 

 Részt vettünk a BikeSafe országos ke-
rékpár regisztrációban Márton Viktor 
iskolarendőr segítségével szeptember 28-
án az alsó tagozatosokkal. 

 
Október 

 Pádár Tibor ökológus „A víz az élet 
forrása” címmel október 3-án előadást 
tartott felsős tanulóinknak Filepné 
Kovács Julianna szervezésében. 

 2017. október 4-5-én Bősz Imre földrajz 
szakos tanár és ásványgyűjtő minden 
osztálynak előadást tartott a közvetlen 
környezetünkben fellelhető ásványokról, 
kőzetekről. Előadását bemutatóval tette 
élményszerűbbé. 

 A „Kincsünk a víz” rajzpályázat ered-
ményhirdetése október 5-én. 

 Az alsó tagozatosok környezetismereti 
sétája Balatonszepezdre október 12-én. 

 Október 24-én a 3. és 4. osztályos tanú-
lóink a DADA program keretében 
bűnmegelőző előadásokon vehettek részt 
Szekeres Kornél vezetésével a Balaton-
füredi Rendőrkapitányság szervezésében 

 Hulladékpapír gyűjtése az egész tanév 
folyamán a teljes iskola részvételével 

 Regisztráltunk az áprilisban sorra kerülő 
„Fenntarthatósági témahét”-re. 

 
Loch Ildikó 

 
*** 

 
Őszi atlétika verseny 

 

Már hosszú évek óta rendszeres résztvevői 
vagyunk az októberenként megrendezésre 
kerülő Köztársaság Kupa megyei atlétikai 
versenynek Veszprémben. Hét alap atlétikai 
versenyszámban mérhetik össze tudásukat a 
gyerekek, a diákolimpiai kiírásokhoz képest itt 
évfolyamonkénti korcsoportokban. A megjelenő 
iskolák és tanulók száma is évről-évre bővül. 
Idén már hétszáz résztvevője volt a versenynek, 
így egy-egy versenyszám rajtjához 30-40 tanuló 
is odaállt. Iskolánkat 10 diákunk képviselte, 

akik közül a legjobb eredményeket a követ-
kezők érték el: 

 
Gaál Zsuzsanna  60 m futás 3. hely 
Molnár Richárd súlylökés 4. hely 
Stróbl Kornél távolugrás 5. hely 
Gaál Botond távolugrás 6. hely 
Molnár Boglárka kislabdahajítás 7. hely 
Gaál Zsuzsanna távolugrás 9. hely 
Morvai Tamás távolugrás 9. hely 
 
4x100 váltó (hetedik osztályos korosztályban, 
egy hatodikossal kiegészítve) 5. hely 
A váltó tagjai: Gaál Botond, Borbély Balázs, 
Takács Flórián, Morvai Tamás 

 
A részvétel fontos támpont lehet a tavaszi 
diákolimpiai versenyekre való felkészüléshez. 
Az eredményekhez gratulálunk! 
 

Kereszturi László  
 

*** 
 

Az egészség a legfontosabb! 
 
A Nemzeti Tanulói Fittségi Teszt a 2017/2018. 
tanévben immár negyedik alkalommal méri fel 
országosan az általános iskola felső tagozatos és 
a középiskolás tanulók fittségi állapotát (több 
mint 700 ezer fő). Kilenc féle diagnosztikus 
mérési–értékelési rendszer (végtagok és a törzs 
izomzatának erejét, ruganyosságát, ízületek haj-
lékonyságát a szervezet oxigén hasznosításának 
képességét, test izomszövet és zsírszövet vala-
mint testmagasság és testsúly arányát). Képet ad 
a fiatalok fizikai állapotáról, hogy elérik-e az 
egészség megőrzéséhez szükséges minimum-
értéket vagy sem. Magyarország nemzetközi 
összehasonlításban is rossz pozíciókat foglal el a 
felnőtt lakóság szív- és érrendszeri, anyagcsere-
betegségeinek előfordulását illetően. Ezen a 
helyzeten úgy tudunk változtatni, hogy mi 
pedagógusok a tanulóinkat és a szülők gyer-
mekeiket rendszeres testmozgásra és egészséges 
táplálkozásra ösztönözzük. Ezért is lényeges, 
hogy tisztában legyünk iskoláskorú gyermekein 
fittségével, egészségével.  

Hírmondó ZÁNKAI 
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Az elért eredmények szerint a gyerekek 
„Egészségzónába”, „Fejlesztés szükséges zó-
nába” vagy „Fokozott fejlesztés szükséges 
zónába” kerülhetnek. Ezek az adatok szenzitív 
jellegűek, melyeket nem osztályozunk és 
nyilvánosságra sem kerülnek. A regisztrált 
eredmények alapján sem a gyerekek, sem az 
intézmények közt nincs versenyzés. A 
tanulóknak, a szülőknek és a pedagógusokat 
nyújtanak információkat egy testi állapotról, 
lemaradás esetén a fejlesztendő területekről a 
hosszú távú egészség megőrzése céljából. 
Ezeket a méréseket a tanév rendjében meg-
határozott (január-április) időszakban hajtjuk 
végre. Iskolánkban február és március hónapban 
történik ez meg. A legutóbbi mérés eredményeit 
a következő táblázat mutatja: 

A felső tagozat létszáma 66 fő, ebből 33 fiú 
és 33 lány. A fejlesztésre szoruló és fokozottan 
fejlesztésre szoruló tanulók a táblázatban össze-
vontan szerepelnek. A táblázat adataiból látható, 
hogy egy mérés kivételével diákjaink az orszá-
gos átlagnál magasabb százalékban kerültek az 
egészségzónába. A fejlesztésre szoruló gyerme-
kek egyénileg érdekeltek abban, hogy minden 
mérésben elérjék az egészségzóna szintjét. A 
szülők a https://www.netfit.eu/reg.php hon-
lapon, néhány lépésben regisztrálva, nyomon 
követhetik saját gyermekük mérési 
eredményeit, információkat, ajánlásokat 

olvashatnak. A regisztrációhoz szükséges 
mérési kódot az iskolától megtudhatják az 
érdeklődők. 

Az egészség megőrzése az iskolai testmozgás 
és testnevelés mellett a szülők felelőssége is! A 
gyermekek szabadidejükben is sokat mozog-
janak, sportoljanak és egészségesen táplálkoz-
zanak! 
 

Kereszturi László 
 

*** 
 

Iskolai könyvtár 
 
Október elején rendezték meg az Országos 
Könyvtári Napokat. Az eseménysorozat idén a 
„Csak tiszta forrásból” összefoglaló címet 
kapta. A „tiszta forrás” környezetünk 
szépségeinek védelmére és megbecsülésére is 
utal.  

A programsorozat keretén belül október 3-án 
az iskola felső tagozatosainak „Víz, az élet 
forrása” címmel tartott előadást Pádár Tibor 
környezetvédelmi ökológus, kertészmérnök A 
gyerekek, és felnőttek érdeklődéssel hallgatták 
az érdekes előadást. A kivetített ábrák, képek 
élveze-tesebbé tették az elhangzottakat.   

A víz az egyik legalapvetőbb elem, mely az 
embert a Földdel összeköti. A víznek köszön-
hetjük az életünket, hiszen testünk 70%-a víz. 
Láthattunk képeket a víz keletkezéséről, körfor-
gásáról, elhelyezkedéséről. Az ivóvíz egyre 
nagyobb kincs, egyre nagyobb érték, hiszen 
vannak olyan területek, országok, ahol nagyon 
kevés embernek áll rendelkezésére tiszta for-
mában. Láthatunk arra példát, hogy Afrikában 
miként jutnak vízhez az emberek. Számunkra 
fontos, hogy Magyarország jelentős mennyi-
ségű, kiváló minőségű ivóvízzel rendelkezik. Az 
előadás végén a globális környezeti problé-
mákra (túlzott vízfogyasztás, mezőgazdaság 
mérhetetlen vízfelhasználása, ivóvízhiány, vizek 
szennyezettsége…) hívta fel a figyelmet a 
szakember, és egy bölcs indiántól származó 
idézettel zárta a programot:  

"A földet nem apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön" 

 Egészségzóna Fejlesztés-
re szorul 

Mérés Országos 
átlag 

Intézmé- 
nyi átlag Intézmény 

BMI index 73% 80% 13 fő 
Testzsír 68% 82% 12 fő 
Állóképesség 56% 81% 12 fő 
Hasizom 91% 97% 2 fő 
Hátizom 53% 65% 23 fő 
Kéz szorítóerő 88% 95% 3 fő 
Karizom-
fekvőtámasz 69% 64% 24 fő 

Helyből 
távolugrás 72% 89% 7 fő 

Hajlékonyság 63% 68% 21 fő 

Hírmondó ZÁNKAI 



10 27. évfolyam 5-6. szám 
 

Az elért eredmények szerint a gyerekek 
„Egészségzónába”, „Fejlesztés szükséges zó-
nába” vagy „Fokozott fejlesztés szükséges 
zónába” kerülhetnek. Ezek az adatok szenzitív 
jellegűek, melyeket nem osztályozunk és 
nyilvánosságra sem kerülnek. A regisztrált 
eredmények alapján sem a gyerekek, sem az 
intézmények közt nincs versenyzés. A 
tanulóknak, a szülőknek és a pedagógusokat 
nyújtanak információkat egy testi állapotról, 
lemaradás esetén a fejlesztendő területekről a 
hosszú távú egészség megőrzése céljából. 
Ezeket a méréseket a tanév rendjében meg-
határozott (január-április) időszakban hajtjuk 
végre. Iskolánkban február és március hónapban 
történik ez meg. A legutóbbi mérés eredményeit 
a következő táblázat mutatja: 

A felső tagozat létszáma 66 fő, ebből 33 fiú 
és 33 lány. A fejlesztésre szoruló és fokozottan 
fejlesztésre szoruló tanulók a táblázatban össze-
vontan szerepelnek. A táblázat adataiból látható, 
hogy egy mérés kivételével diákjaink az orszá-
gos átlagnál magasabb százalékban kerültek az 
egészségzónába. A fejlesztésre szoruló gyerme-
kek egyénileg érdekeltek abban, hogy minden 
mérésben elérjék az egészségzóna szintjét. A 
szülők a https://www.netfit.eu/reg.php hon-
lapon, néhány lépésben regisztrálva, nyomon 
követhetik saját gyermekük mérési 
eredményeit, információkat, ajánlásokat 

olvashatnak. A regisztrációhoz szükséges 
mérési kódot az iskolától megtudhatják az 
érdeklődők. 

Az egészség megőrzése az iskolai testmozgás 
és testnevelés mellett a szülők felelőssége is! A 
gyermekek szabadidejükben is sokat mozog-
janak, sportoljanak és egészségesen táplálkoz-
zanak! 
 

Kereszturi László 
 

*** 
 

Iskolai könyvtár 
 
Október elején rendezték meg az Országos 
Könyvtári Napokat. Az eseménysorozat idén a 
„Csak tiszta forrásból” összefoglaló címet 
kapta. A „tiszta forrás” környezetünk 
szépségeinek védelmére és megbecsülésére is 
utal.  

A programsorozat keretén belül október 3-án 
az iskola felső tagozatosainak „Víz, az élet 
forrása” címmel tartott előadást Pádár Tibor 
környezetvédelmi ökológus, kertészmérnök A 
gyerekek, és felnőttek érdeklődéssel hallgatták 
az érdekes előadást. A kivetített ábrák, képek 
élveze-tesebbé tették az elhangzottakat.   

A víz az egyik legalapvetőbb elem, mely az 
embert a Földdel összeköti. A víznek köszön-
hetjük az életünket, hiszen testünk 70%-a víz. 
Láthattunk képeket a víz keletkezéséről, körfor-
gásáról, elhelyezkedéséről. Az ivóvíz egyre 
nagyobb kincs, egyre nagyobb érték, hiszen 
vannak olyan területek, országok, ahol nagyon 
kevés embernek áll rendelkezésére tiszta for-
mában. Láthatunk arra példát, hogy Afrikában 
miként jutnak vízhez az emberek. Számunkra 
fontos, hogy Magyarország jelentős mennyi-
ségű, kiváló minőségű ivóvízzel rendelkezik. Az 
előadás végén a globális környezeti problé-
mákra (túlzott vízfogyasztás, mezőgazdaság 
mérhetetlen vízfelhasználása, ivóvízhiány, vizek 
szennyezettsége…) hívta fel a figyelmet a 
szakember, és egy bölcs indiántól származó 
idézettel zárta a programot:  

"A földet nem apáinktól örököltük, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön" 

 Egészségzóna Fejlesztés-
re szorul 

Mérés Országos 
átlag 

Intézmé- 
nyi átlag Intézmény 

BMI index 73% 80% 13 fő 
Testzsír 68% 82% 12 fő 
Állóképesség 56% 81% 12 fő 
Hasizom 91% 97% 2 fő 
Hátizom 53% 65% 23 fő 
Kéz szorítóerő 88% 95% 3 fő 
Karizom-
fekvőtámasz 69% 64% 24 fő 

Helyből 
távolugrás 72% 89% 7 fő 

Hajlékonyság 63% 68% 21 fő 

Hírmondó ZÁNKAI :

Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Óbudavár, Szentantalfa,
 Szentjakabfa, Tagyon lakosai számára az önkormányzatok

előzetes egyeztetést követően szállítást biztosítanak 
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A központi intézkedések mellett, mindenki 
egyénileg is sokat tehetne közös kincsünk, a 
vizek védelméért. A takarékos vízfelhasználás, a 
természetes vizek tisztaságával, védelmével 
kapcsolatos felelősségérzet nem pénz, hanem 
felismerés és szándék kérdése. Jó lenne, ha 
sokan hinnének abban, hogy amennyiben 
közösen megtaláljuk azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel naponta tehetünk is közvetlen 
környezetünkért, az életünk szebb, tartalmasabb 
és egészségesebb lesz.  

Mindenki kapott egy kis ajándékot, a XXI. 
század tízparancsolatát, illetve egy boldog, 
tartalmas élet receptjét: 
XXI. század tízparancsolata: 

 Ne ölj, ne fegyverkezz, ne háborúzz! 
 Szeresd a családodat, segíts embertársaid-

nak! 
 Szeresd a természetet! 
 Védd a környezetet! 
 Légy önkéntes! 
 Élj egyszerű életet! 
 Mondj igazat, állj ki az igazságért! 
 Olvass! 
 Minden nap sportolj! 
 Gondolkodj pozitívan! 

 
Kivételes, tartalmas, boldog élet receptje:  

 Tudatosság 
 Mérsékletesség  
 Egyensúly 
 Harmónia 
 Boldogság 
 Elégedettség 
 Egészség 
 Fenntarthatóság 
 Önkéntes egyszerűség 

 
*** 

 
A vízhez kapcsolódóan „Kincsünk, a víz” 
címmel rajzpályázatot hirdetett a könyvtár a 
gyermekek részére. Az iskolások mellett, az 
óvodások közül is jelentkeztek néhányan a 
felhívásra. A legjobban sikerült rajzokból 
kiállítást rendeztünk, és az első három 
helyezettet, valamint az ovisokat is jutalmaztuk: 
oklevelet és rajzeszközöket kaptak.  

A rajzpályázat eredménye: 

Óvodások: 
Dancs Réka  Szabó Izabella 
Végh Bernadett  Rédling Benedek János 

 
Alsó tagozat: 

1.osztály 2. osztály 
1. Stumpf Réka 1. Nagy Anna Boglárka 
2. Illés András 2. Scher Gergely 
3. Illés Léna 3. Sirsom Celesztina 

Szabó Márton  Horváth Johanna Janka 
 

3. osztály 4. osztály 
1. Endresz Vivien 1. Nagy Sándor Levente 
2. Mörk Andrea 2. Antal Klaudia 

Molnár Boglárka 3. Pődör Leila Roxána 
3. Filep Lili  Simon Júlia 

Mörk Attila 
 

Felső tagozat: 
1. Sibak Dorottya Lilla 2. Barátossy Botond 

Szücs Petra 
 

Filepné Kovács Julianna 
könyvtáros 

 

*** 
 

 
FALUHÁZ -  
    EGYESÜLETI ÉLET 
 

Rovatvezető: Kocsis Szilvia 
 

Hírek a Faluházból 
 

Beköszöntött az ősz, de még kanyarodjunk egy 
kicsit vissza a nyári programokhoz, hisz 
legutóbbi híradásunkban csak júniusig jutottunk 
el. 

Július 8-án a gyermekeket vártuk a strandi 
szabadtéri színpadra, ahol a Szegedi 
Miniszínház előadását, a Heurékát tekinthették 
meg. A kissé szeles időben jól szórakoztak az 
érdeklődő gyermekek és szüleik. 

A Zánkai Borhétvégéket hagyományos 
felvonulással kezdtük. A júliusi hétvégéken 
színpadi programokkal, kézműves kirakodó-

Hírmondó ZÁNKAI 
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vásárral és Nivegy- völgyi pincészetek boraival 
vártuk a látogatókat. 

Lovasok, a Vonyarcvashegyi Mazsorett 
csoport, néptáncosok, a Balatonvin Bor-
lovagrend tagjai, a Népdal- és a Színjátszó 
kör képviselői a Zalai Balaton-part Ifjúsági 
Fúvószenekar muzsikájára a Faluháztól vo-
nultak a strandbejáratnál felállított rendez-
vénysátorhoz. Itt a Színjátszó kör rövid zenés- 
táncos produkciót adott elő, majd Filep Miklós 
polgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket. 

A rendezvényt Varga Zoltán a Balaton-
füred- Csopaki Borvidék elnöke nyitotta meg. 
A műsor a borlovagok avatásával folytatódott. 
Ezen az estén volt a júniusi borverseny 
eredményhirdetése is. A versenyen indult száz 
tételből tizennyolc arany és egy nagyarany érem 
született. Ezt a Péringer Családi Pince késői 
szüretelésű félédes Olasz rizlingje kapta. 

Az eredményhirdetés után Détár Enikő 
énekelt, majd az est a Griff Együttes Utcabál-
jával ért véget. Az elkövetkező hetekben 40 féle 
helyi bort lehetett megkóstolni. Péntektől pedig 
ismét rengeteg programmal és koncerttel vártuk 
a látogatókat. Köszönetet mondunk minden 
szereplőnek, segítőnek, kitelepülőnek, és nem 
utolsó sorban a biztonsági szolgálatnak, akik 
végig nagyszerű munkát végeztek, és biz-
tosították a nyugodt, biztonságos szórakozást. 

Augusztus 4-én nyílt meg a Faluházban 
Simonné Seprenyi Terézia textilszobrász kiál-
lítása, mely nagy népszerűségnek örvendett. A 
kiállítás alatt nagy volt az érdeklődés a 
különleges technikával készült tárgyak, képek 
iránt. A kiállítást Varga Zoltán alpolgármester 
úr és Pauluszné Seprenyi Erzsébet nyitotta 
meg, meghívott művész vendég pedig Simon 
Brigitta énekes volt. 

Augusztus 10-én Lecsófőző parti volt a 
Faluház udvarán az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
szervezésében. A vidám délutánon isteni lecsók 
készültek, mellette pedig ki-ki bemutathatta a 
saját maga által termelt zöldségeket gyü-
mölcsöket, de volt aki lekvárt és savanyúságot is 
hozott a szépen feldíszített terménykiállító 
asztalra. 

Augusztus 20-án ünnepi műsorral 
készültünk, melyben a Magyar Tenger 
Népdalkör, és a Zánkai Színjátszókör az 

„Isván a Király” egy részletét adta elő, majd 
tűzijáték, és The Beat Bulls ünnepi koncert zárta 
az estét.   

Szeptember 23-ára meghívást kaptunk a 
Paloznaki Falunapokra és Szüreti Felvo-
nulásra. Két csoport lépett fel Paloznakon a 
Magyar Tenger Népdalkör és a Bokafogó 
Néptáncegyüttes. A délelőtti gulyásfőző ver-
senyre is beneveztünk Dél Jenő vezetése alatt, 
és Jenő bácsinak köszönhetően a második 
helyezést értük el a finom zánkai gulyással, amit 
aztán el is fogyasztottunk. A csoportot elkísérte 
Filep Miklós polgármester úr is. 

Szeptember végén a Népmese Napja alkal-
mából a kicsiket vártuk a Faluházba „Az ördög 
három aranyhajszála” című népmesével. 

Elérkezett az október, bár szerencsére az idő 
inkább tavaszra emlékeztetett bennünket. 

Október 5-én ünnepeltük meg az Idősek 
Napját a Faluházban. A zsúfolásig megtelt 
teremben Filep Miklós polgármester úr kö-
szöntötte a „Szépkorúakat”, majd az ovisok és 
az iskolások műsora következett. A kedves 
vesek és énekek után egy kellemes nosztaliga 
műsor szórakoztatta a vendégeket, egy igazi 
táncdalfesztivál hangulattal. A műsor közepén 
megérkezett Kontrát Károly országgyűlési 
képviselőnk is, aki köszöntötte a megjelenteket, 
és minden jót kívánt a zánkaiaknak. 

Egyik program érte a másikat, még ki sem 
hűlt a Faluház, már is elérkezett az idei Szüreti 
Mulatság. 2017-ben is óriási munka előzte meg 
a felvonulást, a civil szervezetek készítették a 
helyszíneket, díszítették a Faluházat. Idén is 
négy megálló várta a szomjas felvonulókat a 
helyi és környékbeli borászok finom boraival, a 
civil szervezetek által sütött finom süte-
ményekkel, majd a Faluháznál isteni finom 
gulyás várta a vendégeket. Hogy honnan jött 
ennyi ember, lovas, lovaskocsi, traktor, kamion, 
hajó??? Nem tudjuk, mindenesetre jó mulatság 
volt, mely hajnalig tartott, és talán emlékezetes 
volt. Nehéz lenne felsorolni a sok segítő kezet, a 
szereplőket, a borosgazdákat, a szakácsokat, a 
hangulat felelősöket, a lovasokat, és minden 
résztvevőt, ezért egy szónak is száz a vége, 
 

KÖSZÖNET MINDENKINEK! 
 

Zánka Faluház 
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Magyar Tenger Népdalkör 
 
Tagjai 2017. II. félévben is aktívan próbáltak, 
mert folyamatos felkéréseik voltak. 

Július 8-án Balatonakali borhéten szere-
peltünk, bordalcsokrot adtunk elő. Köszönetül 
megvendégeltek bennünket.  

Július 15-én, a Zánkai borhéten felvo-
nultunk, elénekeltük a borhimnuszt. 

Július 28-án Zánkai borhét keretein belül 
Férfinapon előadott műsorral léptünk fel a 
színjátszókkal együtt. Műsorban népszerű 
operett betétdalokat énekeltünk.  

Július 29-én „Lányok, lányok, lányok a 
faluban” kezdetű Bordalcsokrot adtunk elő 
újszerű stílusban, jól megszervezett koreográ-
fiára, vidáman énekeltünk, táncoltunk. 

Augusztus 13-án Tagyoni Falunapon szintén 
a bordalcsokrot adtuk elő. Tagyon polgármes-
tere ajándékkal jutalmazott meg bennünket és 
finom vacsorával látta vendégül a dalkört.  

Augusztus 14-én Zalaapáti VIII. Katonada-
los Fesztiválon vettünk részt, 24 népdalkör lé-
pett színpadra. Nagy sikerünk volt Katonadalos 
összeállításunkkal. Vastapsot kaptunk, az utolsó 
két dalt a közönség velünk együtt énekelte. (Saj-
náljuk, hogy ezt a dalcsokrot a zánkai közön-
ségnek nincs alkalmunk előadni.) A fellépés 
után megvendégeltek bennünket. A jól szerve-
zett, színvonalas, jó hangulatú rendezvényt a 
meghívott együttesek közös műsora követte. 
Három katonadaltól zengett a rendezvény 
záróéneke: „Honvéd banda szól a Stefánián”. 
...Kellemes nap után késő este indultunk haza. 

Augusztus 20-án: Zsúfolásig megtelt stran-
don, este: Államalapító Szent István királyunk 
tiszteletére rendezett ünnepi műsorban is 
közreműködtünk.  

Szeptember 20-án: Részt vettünk Arany 
János születésének 200. és Kodály Zoltán 
halálának 50. évfordulójára rendezett Veszprémi 
Generációs Dalfesztiválon. Nagyon sok szép 
ismert és ismeretlen, Kodály Zoltán és Arany 
János gyűjtésű dal hangzott el a meghívott 
népdalkörök előadásaiban. Végül elismerő 
oklevél mellé megkaptuk emlékül az elhangzott 
dalokat összegyűjtve, lefűzve. 

Szeptember 23-án  Paloznaki Falunapon Zán- 
ka a díszvendég. Többen a szüret miatt nem tud-
tunk részt venni a műsorban, lelkes kis csapat és 
egy vendégénekes (Takácsné Kati) vállalta a 
fellépést és nagy sikert aratott a népdalkörünk. 

Október 7-én Balatonfüredi Szüreti Felvo-
nuláson nagy vendégszeretettel fogadtak ben-
nünket. Meglepetés volt a többi fellépő dalkör-
nek a zánkai dalkör újszerű előadásmódja, 
sokan gratuláltak. A fellépő népdalkörök 
zárásként, két bordal - csokrot együtt énekelt, 
közösen a nagy színpadon -, nagyon hangulatos 
volt. Végül, szíves vendéglátásban részesültünk. 

Október 14-én a Zánkai szüreti felvonulást 
hangulatos sétavonaton utazva tudtuk követni. I 
állomáson bekapcsolódtunk a „kacsatáncba”, II. 
állomáson eladtuk a „falu legszebb lányát”, III. 
állomáson az ABC parkolóban mi is házigazdák 
voltunk. Elénekeltük, eljátszottuk a „Bor, bor, 
bor, de jó zánkai bor” bordalcsokrot. A végén 
még táncra is perdültünk a közönségből kivá-
lasztott táncpartnereinkkel. 

Október 23-án részt vettünk az ünnepi meg-
emlékezésen, a Faluházban. Hazafias dalokat 
énekeltünk a műsorban. Nagy izgalommal ké-
szültünk az előadásra.  

Egész éves munkánk jutalmaként december 
6-án szeretnénk egy adventi kirándulásra menni. 
A kirándulás szervezése folyamatban van. 

Köszönjük tisztelettel a Zánka Község Önkor-
mányzatnak az 2017. évben nyújtott anyagi 
támogatását. 

 
Albert Ferencné  

klubvezető 
 

 
*** 

 
Nőklub 

 
Nyáron szünetet tart klubunk.  Az októberi 
szüreti felvonuláson a pizzériánál volt a mi 
helyszínünk, ahol is Jankó és Rozi a tavalyi 
bábu - mátkapár, mint menyasszony és vőlegény 
jelent meg, tekintve hogy a felvonulás napján 
volt a lakodalmuk. El is énekeltük a Pávakörrel  
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és a nézőkkel közösen a „Lakodalom van a  mi 
utcánkban…” c. dalt. Itt lépett fel a Bokafogó 
néptáncegyüttes is, így tökéletes volt az 
„illúzió”.A szépséges menyasszonyi ruha 
Bácsiné Jutkát dicséri, a vőlegény ünnepi 
gúnyája pedig Kruczlerné Erzsit. A helyszíneken 
mindig kínálunk, idén Olgi, Irmus, Marika, 
Hortenzia, Erzsi, Zsófika, Jutka finom sütijét, 
pogácsáját kapta a nagyérdemű.  
 

Marosszékyné Csósza Mária  
klubvezető 

 
*** 

 
 
 

 

Helytörténet- 
               honismeret 
 

 
Rovatvezető: György Péter 

 
A reformáció 500. évfordulója 

 
A reformáció a keresztyén egyház történetének 
folyamatos kísérője. Az egyházban mindig két 
tendencia figyelhető meg, az egyik a világ 
divatjainak, igényeinek való megfelelés vágya, a 
másik a Krisztus művéhez való ragaszkodás, ha 
tetszik a világnak, ha nem. Valahányszor a 
Krisztushoz való hűség és az Ő tanításához való 
visszafordulás jelét adta az egyházban, 
annyiszor reformációról (a szó jelentése vissza-
formálódás) beszélhetünk. A sivatagi remeték, a 
szerzetesrendek, több előreformációs folyamat, 
mind-mind ilyen volt.  

Amit azonban nagybetűs reformációnak 
nevezünk az egyrészt a Luther Márton fellépése 
nyomán keletkezett evangélikus reformáció, 
másrészt a Zwingli Ulrich és Kálvin János 
munkássága nyomán kialakuló svájci református 
reformáció, valamit az újrakeresztelő 
mozgalmak, amelyeknek a jelenlegi utódaik a 
baptisták, de ide kell sorolni a római egyház 
trentói zsinattal párhuzamos megújulását, 

amelynek a jezsuita rend volt a zászlóshajója. 
Előzményei voltak a könyvnyomatás feltalálása, 
amelynek következtében könnyebbé vált széles 
körben terjeszteni tanításokat. De például az 
oszmán birodalom hódításai következtében sok 
keresztyén tudós menekült a görög keletről 
nyugat Európába és magukkal vitték a nyugaton 
eddig nem ismert ősi dokumentumaikat. A 
szerzetesrendeken belül kialakultak az ún. 
obszerváns ágak, amelyek az alapítók 
szándékához ragaszkodva szigorúbb életformát 
követtek. De a Medici és Fugger bankházak 
Európa és az egyházszervezet jelentős részét 
adósságláncon tartó dicstelen tevékenysége is 
változásért kiáltott.  
A reformáció közismert nyitánya 1517. október 
31. amikor a hagyomány szerint Luther a 
wittenbergi vártemplom kapujára kitűzte 95 
tételét, amelyet ezzel párhuzamosan a mainzi 
érseknek is elküldött. Ezek a tételek, amelyeket 
feltehetőleg teológiai vita alapjának szánt az 
akkori egyház evangéliumtól való elhajlásait 
tárta fel. De ki volt Luther? Egy bányász, 
bányabérlő fiaként született a német földön 
Eislebenben. Tehetséges ifjúként az erfurti 
egyetem jogi karára iratkozott be, majd egy 
sorsfordító élménye nyomán kolostorba vonult, 
ahol buzgón követte a szerzetesi élet rendjét. 
Itteni tanulmányai során lelkét egyre inkább 
megindította a Szentírás. Ennek professzoraként 
került a frissen alapított wittenbergi egyetemre, 
ahol előadásaira készülve Pál apostol római 
levelében megtalálta a választ személyes lelki és 
egyben legfontosabb teológiai kérdésére. 
Ráébredt, hogy Isten jóindulatát nem kiér-
demelni kell aszkézissel, vagy jócsele-
kedetekkel, és főleg nem megvásárolni 
búcsúcédulával, hanem elfogadni. Majd ennek 
következményei a jócselekedetek. Innentől 
fogva nem ismert félelmet a wormsi birodalmi 
gyűlésen nem volt hajlandó a császár 
kívánságára visszavonni tételeit, törvényen 
kívül helyezték, Bölcs Frigyes szász válasz-
tófejedelem wartburgi várába mentette, ahol 
lefordította az újszövetséget német nyelvre. 
Majd visszatérve a wittenbergi egyetemre annak 
legnépszerűbb tanára lett, akihez özönlöttek a 
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*** 
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tanítványok, többek közt Magyarországról is, 
az ő munkájuk nyomán kezdett kibontakozni a 
reformáció hazánkban is. Ezzel párhuzamosan 
folytak Zürichben később a Genfben refor-
mációs mozgalmak. A reformáció megújította 
a teológián kívül Európa társadalmi és 
gazdasági arculatát, de művészetek is új 
inspirációt meríthettek a következtében. A 
reformáció két fő irányzata az úrvacsoráról 
szóló tanítás kérdésében nem tudott közös 
nevezőre jutni, így nem egyesült. A reformáció 
következtében a nyugati keresztyénség három 
nagy ága kialakult. Az evangélikusok, Luther 
tanításának követői, a reformátusok a svájci 
reformátorok működésének eredményeképpen, 
és a trentói zsinat által kikristályosodott a 
római katolikus egyház. Ez felfogható részekre 
szakadásnak, tehát negatív folyamatnak, de 
gondolhatunk rá úgy is, mint amikor egy 
fatörzs három ágat növeszt, amelyek tudják, 
hogy egy tőről fakadnak, és lelki kincseikkel 
gazdagíthatják egymást. A fontos, hogy arra 
figyeljünk, amit Jézus Krisztus tesz és mond: 
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők…”  
 

Németh Szabolcs  
evangélikus lelkész 

 
*** 

 
’56-os kokárda 

 
Ez a kis kopott, elszürkült kokárda sokat tudna 
mesélni. 1956. október 23-án, keddi napon 
tűztem fel, akkor még fekete rátét nélkül. 
Reggel, az első óra után megbeszéltük az 
Állatorvosi Egyetemen, hogy délben 
átmegyünk Budára, a Műegyetemre, ahonnan 
velük együtt megyünk a Bem szoborhoz, a 
lengyelek melletti szimpátiatüntetésre. Ekkor 
hazamentem, levágtam egy nemzeti színű 
szalagról egy darabot és feltűztem. Rajtam volt, 
míg aggódva vártuk társainkat, akik a 
minisztériumba mentek, hogy kérjék a tüntetés 
betiltásának feloldását, majd akkor is, mikor a 
Fő utcán a hatalmas, rendezetten vonuló 
tömeggel a szoborhoz igyekezve énekeltük: 

„Éljen a magyar szabadság, éljen a haza”. 
Éjfélig a Kossuth téren már mindenkin volt 
kokárda. A fekete szalag két nap múlva, a 
„véres csütörtökön” került rá, mikor délelőtt 
az Országház előtt békésen tüntető tömegre 
géppuska-tüzet zúdítottak és csak órák múlva 
engedték be a mentőket. November 4. után a 
kis szalag a kabát alá került, majd idővel az 
imakönyvembe, de az évfordulókon mindig 
hordtam. 

 
Taródy Istvánné dr. 

 
*** 

 
1956 Zánkán 

 
Nagy Imre 1953-as enyhítései sokat 

jelentettek a zánkai parasztság helyzetének 
javulásában, de Rákosi visszatérésével 
gyakorlatilag folytatódott a sztálinizmus. Ilyen 
körülmények között jött el Zánkára 1956 
októberében a forradalom szele. A környező 
falvakban a lakosság szinte egy emberként állt a 
felkelés oldalára, mivel döntő részét még 
mindig erős sanyargatás érte. Az 
elégedetlenségből előbukkant forradalom 
nagyobbrészt kimerült a forradalmi bizottságok 
megszervezésében, a közrend biztosításában. 
Zánkán is fegyelmezetten, vérontás nélkül, 
reményekkel teli magabiztossággal ment végbe 
újkori történelmünk egyik legfontosabb 
eseménye. Az 1952-ben kényszer alatt 
létrehozott "II. Kongresszus" termelő-
szövetkezet, mint életképtelen tákolmány, 
azonnal felbomlott. A Tanács-háza ablakába 
kirakott rádiókészülék felhangosítva közvetítette 
a Szabad Kossuth és a Szabad Európa Rádió 
adásait, amelyek tájékoztatták a helybelieket a 
fővárosi eseményekről és a Nyugat 
ígérgetéseiről. Az egykori "kulákok" egy része – 
"a három hangadó" – tettlegesen is le kívánt 
számolni a volt tanácstitkár Kiss Ferenccel, de a 
református lelkész, Tar Tamás józan érveléssel 
megállította őket.  

Zánkán is, mint szerte az országban, a 
gyűlölt tanács és vezetői helyett az október 27-i 
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szabadtéri nagygyűlésen nyílt szavazással 
forradalmi nemzeti bizottságot választottak. 
Habár Zánkán volt egy, ekkor még erősnek hitt 
pártszervezet, a nagygyűlésen atrocitás nem 
történt. Az egykori "kulákok" és más 
parasztgazdák közötti ellentétek által kiváltott 
vitában végül is megegyeztek abban, hogy a 
bizottság elnöke a pártsemleges, 61 éves Czilly 
Károly legyen, aki intézkedéseivel biztosította 
a közrendet és megakadályozta a szélsőséges 
kilengéseket. November 7-én aztán a hatalomra 
juttatott Kádár-kormány utasítására Városi 
Lajos tanácselnököt visszahelyezték po-
zíciójába. 

Megtorlásra nem került sor, de néhány 
zánkai "a lábával szavazott" az új hatalomra. 
"Fifikus" Siffer Sándor megszökött a révfülöpi 
rendőrörsről, ahova ártatlan gúnyversei miatt 
bevitték, és meg sem állott Svájcig (az 1962-es 
amnesztia után hazatért). A fiatal Bácsi László 
Ausztriába menekült, majd onnan Dél-
Afrikába került, ahol ipari üzemet alapított. Az 
Antal fiúk egy mozdonyon távoztak 
Franciaországba, ahol letelepedtek, családot 
alapítottak. Aki meg tudta teremteni egzisz-
tenciáját, az még a rendszerváltás után sem tért 
vissza Zánkára.  

Mára már lelepleződtek az 1956-os 
forradalom körülötti politikai hazugságok. 
Közismert, milyen súlyos örökséget kapott az 
ország az 1956 előtti szektás kommunista 
vezetéstől, s bátran elmondhatjuk, hogy a 
vezetés torz, sztálinista politikája a legmélyebb 
sebeket a parasztságon ejtette. Az ország 
adottságait és tradícióit figyelmen kívül hagyó 
voluntarista gazdaságpolitika megalapozatlan 
célkitűzések hajszolásával a zánkai 
parasztságot is tönkretette. 

Az 1956-os forradalom tanulságait levonva 
a magyar kommunisták nevet változtatott pártja 
intézkedéseket tett a korábban ellenségnek 
tekintett középparasztság irányába. A kötelező 
begyűjtés eltörlése, a termelési kedvezmények 
biztosítása növelte a falubeli gazdálkodók 
termelési kedvét, a jövőben való bizakodását. 
Ám a megnyomorított zánkai parasztság 

ezekben az években még nagyon szegény volt. 
Egy 1958-ban készült, az életszínvonal 
fejlődését igazolni hivatott tanácsi jelentés 
szerint a 730 lélekszámú községben 160 
lakásból 140-ben van benn a villany, "ház rádió 
nélkül csak elvétve akad... televíziós készüléke 
még a kultúrháznak sincs". Ami a járműveket 
illeti, mindössze 58 db. kerékpár és 28 db. 
motorkerékpár található, személygépkocsi egy 
sem. 44 gazda rendelkezik vetőgéppel, 64 pedig 
modern szőlőpréssel, kádakkal és kisebb 
gépekkel. Hozzátesszük, hogy ezeket a 
mezőgazdasági felszereléseket még a Hangya 
Szövetkezet idejében szerezték be a zánkai 
gazdák. 

 
Poór Ferenc 

 
*** 

 
A rezi vár visszafoglalása és egyéb 

barangolások 
 
Megdőlni látszott egy hagyomány a Honis-
mereti kör június 17-i kirándulásán: a szervező 
garanciája ellenére borús, szeles idő fogadta a 
buszra váró társaságot. A részvevők hamar 
meggyőzték magukat, miszerint a jó kirán-
dulóidő pont ilyen, kinek kell a fullasztó hőség, 
csak eső ne legyen. 

Bemelegítésként megtekintették a megle-
petésnek szánt, de már mindenki által ismert 
tapolcai új sétányt a tó és az elkerülő úti nagy 
parkoló között, majd a Keszthelyi-hegységet 
átszelve Zalaszántóra érkeztek. Első prog-
ramként a sztupa melletti parkolóba állt be a 
busz. A sztupáról dióhélyban annyit, hogy 
buddhista kegyhely, eredetileg jellegzetes alakú 
halomsír, Buddha ereklyéi számára, tömör 
építmény, nem lehet a belsejébe jutni. A 
zalaszántói sztupa a Dunántúl egyetlen ilyen 
építménye, dél-koreai anyagi támogatással 
épült, és a dalai láma avatta fel magyarországi 
látogatása alkalmából. A csoport meg-
érkezésekor hatalmas készülődés folyt a hely-
színen, ugyanis pont a sztupa fennállásának 25. 
évfordulójára rendezendő ünnepség meg- 
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Megtorlásra nem került sor, de néhány 
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amnesztia után hazatért). A fiatal Bácsi László 
Ausztriába menekült, majd onnan Dél-
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vissza Zánkára.  
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Ám a megnyomorított zánkai parasztság 

ezekben az években még nagyon szegény volt. 
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modern szőlőpréssel, kádakkal és kisebb 
gépekkel. Hozzátesszük, hogy ezeket a 
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gazdák. 

 
Poór Ferenc 

 
*** 

 
A rezi vár visszafoglalása és egyéb 

barangolások 
 
Megdőlni látszott egy hagyomány a Honis-
mereti kör június 17-i kirándulásán: a szervező 
garanciája ellenére borús, szeles idő fogadta a 
buszra váró társaságot. A részvevők hamar 
meggyőzték magukat, miszerint a jó kirán-
dulóidő pont ilyen, kinek kell a fullasztó hőség, 
csak eső ne legyen. 

Bemelegítésként megtekintették a megle-
petésnek szánt, de már mindenki által ismert 
tapolcai új sétányt a tó és az elkerülő úti nagy 
parkoló között, majd a Keszthelyi-hegységet 
átszelve Zalaszántóra érkeztek. Első prog-
ramként a sztupa melletti parkolóba állt be a 
busz. A sztupáról dióhélyban annyit, hogy 
buddhista kegyhely, eredetileg jellegzetes alakú 
halomsír, Buddha ereklyéi számára, tömör 
építmény, nem lehet a belsejébe jutni. A 
zalaszántói sztupa a Dunántúl egyetlen ilyen 
építménye, dél-koreai anyagi támogatással 
épült, és a dalai láma avatta fel magyarországi 
látogatása alkalmából. A csoport meg-
érkezésekor hatalmas készülődés folyt a hely-
színen, ugyanis pont a sztupa fennállásának 25. 
évfordulójára rendezendő ünnepség meg- 
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nyitójára várt a szépszámú egybegyűlt tömeg. 
Mondhatnánk, hogy a szervezés remek időzí- 
téséről volt szó, de ez nem lenne igaz, egysze-
rűen csak szerencséjük volt a zánkaiaknak. 
Ennek eredményeként csodálkozhattak rá az 
egyenesen Nepálból vagy Tibetből érkezett tán-
cosok és zenészek egzotikus népviseletére. Az 
évfordulónak köszönhetően a sztupát frissen 
hófehérre festették, mindenhová friss és színes 
zászlókat és szent szövegeket aggattak, meg-
nyitották a nemrég átadott buddhista imahelyet 
és közösségi teret. Így a kirándulás első része 
várakozáson felüli élményeket hozott.  

Nem szerepelt a tervben, de az idő végleg 
elromlott, esni kezdett az eső. Ez nem szegte a 
társaság kedvét, meglátogatták a helyi Kotsy 
vízimalmot, remélve, hogy az épületen belül 
nem éri őket a víz. A malomról kiderült, hogy 
méretét tekintve inkább egy darálóüzem lehetett, 
amíg volt vize. A helyi tsz ugyanis ma már 
kifürkészhetetlen közérdekekre hivatkozva 
elterelte a malmot mozgató patak vizét, így az 
üzemet visszaszerző Kotsy család egy dízel-
motorral lehel életet a szerkezetbe. A kul-
túrprogram után a társaság „kávézni” indult a 
helyi mindenes vendéglátóhoz, a fogyasztás 
végére gyönyörűen kisütött a nap, és abba sem 
hagyta estéig.  

Szükség is volt a jó időre, mert következett a 
Rezi vár. A várrom és környéke hatalmas 
változáson ment át az utóbbi időben. A 
parkolótol a várig vezető sétautat tanösvénnyé 
alakították terméskő szerkezetű ismertető 
táblákkal, a várnál szépen parkosított pi-
henőhely várja az eddig feljutókat. Az 
elhanyagolt romok helyén a rekonstruált 
főbejárat fogadja a látogatókat. A kilátáson nem 
kellett javítsanak, változatlanul lenyűgöző. A 
tiszta időben hőseink elláttak egészen a 
Kőszegi-hegységig, Sümeg és Tátika vára és a 
Balaton ehhez képest karnyújtásnyi távol-
ságúnak tűnt. A Honismereti kör tagjai a 
helyszínen megismerkedtek a Rezi vár 
történetével, csalódottan vették tudomásul,  
hogy a törökök sosem akarták elfoglalni, meg 
sem ostromolták, így a vár tervezett vissza-

foglalása logikai bukfenc. 
Mindezért azonban kárpótolt a ragyogó idő, a 

felújított vár és a pazar kilátás, nem beszélve a 
Gyöngyösi csárdában elfogyasztott ételről-
italról. Az estebéd után az elégedett társaság 
Hévízre hajtatott, a buszt elhagyva rövid sétával 
megközelítették az egregyi középkori műem-
léktemplomot. A csoport vezetőjétől megtudták, 
hogy az otthoni templom miatt vannak itt. 
Ugyanis az egregyi templom és a zánkai 
templom nyugati tornya egyaránt az Atyusz 
nemzetség megrendelésére, nagyjából egy 
időben épült, melynek látványos bizonyítékai a 
teljesen hasonló kialakítású ikerablakok. A 
buszhoz sétálva még megnézték az út mellett 
nemrég feltárt és szépen bemutatott római kori 
katonasírt, és udvariasan elutasították a 
csoportvezető további kultúrprogramokra 
vonatkozó ajánlatát. Inkább azt választották, 
hogy kisebb csoportokra szakadva fagyizni, 
kávézni és kirakatokat nézni mennek.  

Hazafelé buszozva az elégedett társaság 
megfogadta, hogy ősszel ismét összejönnek, és 
hagyományaikat folytatva egy kirándulással 
kezdik az új évadot. És úgy is lőn.  

Az új célpont Balatonalmádi ősi városrésze, 
Vörösberény, korábbi nevén Szárberény. 
Október 11-én, a lebukó nap arany sugaraiban 
fürdő erőd-templomban kezdtük az ismerkedést 
az Árpád-kori település nevezetességeivel. 
Kovács István helyi lokálpatrióta szórakoztató 
és ezernyi ismeretet ránk zúdító vezetésével 
ezután a jezsuita kolostor és templom legapróbb 
részleti tárultak fel előttünk. Kirándulásunk a 
Magtár impozáns épületében ért véget. Amikor 
hálánk jeléül Kovács úrnak átadtuk a Zánkai 
értéktár díszes kötetét, a szemében megvillanó 
öröm és elismerés láttán úgy éreztük, mi sem 
vagyunk akárkik, érdemes folytatni ezt a 
szórakoztató és egyben értékes tevékenységet. 
 

György Péter 
 

*** 
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Harangszó 

 
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 
 

Egyházi események – hírek – 
istentisztelet 

Vasárnapi istentiszteleti rend falunkban: 
evangélikus ½ 9-kor,  
katolikus ½ 10-kor,  
református 11-kor. Október 31-én a reformáció 
emléknapján az evangélikus imaházban ½ 9-kor, 
a református templomban este 6-kor ünnepi 
istentisztelet.  

*** 
Novemberben emlékezünk elhunyt család-
tagjainkról. Gyújtsunk gyertyát azok emlékére 
is, akiknek már a hozzátartozóik is eltávoztak és 
esetleg nincs, aki gondját viselje a síroknak. 

 
*** 

Ez az év kiemelkedő a protestáns egyházak 
életében, hisz a reformáció 500 éves 
évfordulóját ünneplik.  Az Evangélikus Élet 
c. újságban bukkantam a következő hírre. 
Megjelent egy könyv „Kedves Márton testvér! 
Kedves Ferenc testvér! Levélváltás” címmel 
Hermann – Joseph Frisch szerző tollából. 
Egypár sort idéznék a könyv beharangozójából: 
„Luther Márton reformátor és Ferenc pápa 
között a fiktív levélváltás történelmileg is 
lehetetlen. Ugyanakkor nagyon izgalmas, ha a 
kereszténységnek ez a két kiemelkedő egyéni-
sége – akik a nagy felekezetek közül kettőt kép-
viselnek – párbeszédre lép egymással. Vajon mit 
írna egymásnak ez a két valójában nagyon is 
eltérő vérmérsékletű ember?....Derű, türelem, 
komolyság és békességre törekvés jellemzi 
ezeket az írásokat. Bárcsak a reformáció idején 
a konfliktusban részt vevők ilyen derűt, türelmet, 
komolyságot és békülékenységet tanúsítottak 
volna egymás iránt! Mennyi szenvedést 
kerülhettek volna el az európai emberek, de a 
keresztény egyházak is világszerte!”  

A katolikus egyházközség kirándulást szer-
vezett Türje – Celldömölk úticéllal. A Szent 
László emlékév kapcsán megtekintettük a türjei 
templomban a Szent László freskókat. Meg-
tudtuk, hogy hamarosan felújítás következik a 
templomban és környékén, sőt a faluban is 
komoly beruházások várhatók. Ezzel remél-
hetőleg Türje szakrális helyei is komolyabb 
látogatottságnak örvendenek majd.  

 
*** 

A Csodatevő Boldogságos Szűz Mária 
tiszteletére szentelt templom Celldömölk 
központjában található közvetlen szomszéd-
ságban a Bencés Apátsági épülettel, a Kálvária 
épületével és a Szentháromság szoborral. Ez a 
hármas épületegyüttes a magyarországi zarán-
doklatok és a bencés szerzetesek egyik leg-
jellegzetesebb emlékcsoportja. Természetesen a 
katolikusok elsősorban a hely szakrális volta 
miatt keresnek fel egy búcsújáró helyet. Mi is. A 
templomban szentmisét mutatott be Csizmazia 
Sándor plébános úr. Szentgyónási lehetőség is 
volt. Mondhatni, hogy ez a nap komoly lelki és 
kirándulási élményt nyújtott a résztvevőknek.  

 
*** 

Anyakönyvi hírek 
Akiktől búcsút vettek a családtagok, a barátok, a 
falubeliek: 
Kis Bálint Józsefné (1935), Csonka Péterné 
(1933), Horváth Barnabás (1934). Bíró 
Gyuláné, Margit (1935) alapító és igen aktív 
tagja volt a Pávakörnek. Dalostársai nyug-
helyénél Kodály Zoltán Esti dalával vettek tőle 
végső búcsút. Az elhunytak emlékét őrizzük!  

 

*** 
 
Felelős szerkesztő: T. Horváth Lajos Tel.: 06/20/262-
1608*Felelős kiadó: Lukács Ágnes jegyző*Kiadja: Zánka 
Önkormányzata*Szerkesztő bizottság címe: Zánka Faluház, 
8251 Zánka, Rákóczi u.32. Tel.: 87/468-482*Zánka Üdülő-
gazdák  Egyesülete 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 10. Tel.: 
06-30-937-3172, e-mail: pista.basa@gmail.hu*Készült: 650 
példányban a zánkai Klepeisz Kft-ben. Felelős vezető: Klepeisz 
Zoltán Tel.: 06/70/424-0010,      e-mail: zoltan@klepeisz.hu 

Hírmondó ZÁNKAI 



22 27. évfolyam 5-6. szám 
 

 
Harangszó 

 
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 
 

Egyházi események – hírek – 
istentisztelet 

Vasárnapi istentiszteleti rend falunkban: 
evangélikus ½ 9-kor,  
katolikus ½ 10-kor,  
református 11-kor. Október 31-én a reformáció 
emléknapján az evangélikus imaházban ½ 9-kor, 
a református templomban este 6-kor ünnepi 
istentisztelet.  

*** 
Novemberben emlékezünk elhunyt család-
tagjainkról. Gyújtsunk gyertyát azok emlékére 
is, akiknek már a hozzátartozóik is eltávoztak és 
esetleg nincs, aki gondját viselje a síroknak. 

 
*** 

Ez az év kiemelkedő a protestáns egyházak 
életében, hisz a reformáció 500 éves 
évfordulóját ünneplik.  Az Evangélikus Élet 
c. újságban bukkantam a következő hírre. 
Megjelent egy könyv „Kedves Márton testvér! 
Kedves Ferenc testvér! Levélváltás” címmel 
Hermann – Joseph Frisch szerző tollából. 
Egypár sort idéznék a könyv beharangozójából: 
„Luther Márton reformátor és Ferenc pápa 
között a fiktív levélváltás történelmileg is 
lehetetlen. Ugyanakkor nagyon izgalmas, ha a 
kereszténységnek ez a két kiemelkedő egyéni-
sége – akik a nagy felekezetek közül kettőt kép-
viselnek – párbeszédre lép egymással. Vajon mit 
írna egymásnak ez a két valójában nagyon is 
eltérő vérmérsékletű ember?....Derű, türelem, 
komolyság és békességre törekvés jellemzi 
ezeket az írásokat. Bárcsak a reformáció idején 
a konfliktusban részt vevők ilyen derűt, türelmet, 
komolyságot és békülékenységet tanúsítottak 
volna egymás iránt! Mennyi szenvedést 
kerülhettek volna el az európai emberek, de a 
keresztény egyházak is világszerte!”  

A katolikus egyházközség kirándulást szer-
vezett Türje – Celldömölk úticéllal. A Szent 
László emlékév kapcsán megtekintettük a türjei 
templomban a Szent László freskókat. Meg-
tudtuk, hogy hamarosan felújítás következik a 
templomban és környékén, sőt a faluban is 
komoly beruházások várhatók. Ezzel remél-
hetőleg Türje szakrális helyei is komolyabb 
látogatottságnak örvendenek majd.  

 
*** 

A Csodatevő Boldogságos Szűz Mária 
tiszteletére szentelt templom Celldömölk 
központjában található közvetlen szomszéd-
ságban a Bencés Apátsági épülettel, a Kálvária 
épületével és a Szentháromság szoborral. Ez a 
hármas épületegyüttes a magyarországi zarán-
doklatok és a bencés szerzetesek egyik leg-
jellegzetesebb emlékcsoportja. Természetesen a 
katolikusok elsősorban a hely szakrális volta 
miatt keresnek fel egy búcsújáró helyet. Mi is. A 
templomban szentmisét mutatott be Csizmazia 
Sándor plébános úr. Szentgyónási lehetőség is 
volt. Mondhatni, hogy ez a nap komoly lelki és 
kirándulási élményt nyújtott a résztvevőknek.  

 
*** 

Anyakönyvi hírek 
Akiktől búcsút vettek a családtagok, a barátok, a 
falubeliek: 
Kis Bálint Józsefné (1935), Csonka Péterné 
(1933), Horváth Barnabás (1934). Bíró 
Gyuláné, Margit (1935) alapító és igen aktív 
tagja volt a Pávakörnek. Dalostársai nyug-
helyénél Kodály Zoltán Esti dalával vettek tőle 
végső búcsút. Az elhunytak emlékét őrizzük!  

 

*** 
 
Felelős szerkesztő: T. Horváth Lajos Tel.: 06/20/262-
1608*Felelős kiadó: Lukács Ágnes jegyző*Kiadja: Zánka 
Önkormányzata*Szerkesztő bizottság címe: Zánka Faluház, 
8251 Zánka, Rákóczi u.32. Tel.: 87/468-482*Zánka Üdülő-
gazdák  Egyesülete 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 10. Tel.: 
06-30-937-3172, e-mail: pista.basa@gmail.hu*Készült: 650 
példányban a zánkai Klepeisz Kft-ben. Felelős vezető: Klepeisz 
Zoltán Tel.: 06/70/424-0010,      e-mail: zoltan@klepeisz.hu 

Hírmondó ZÁNKAI 



ZÁNKAI
HÍRMONDÓ

Zánka Község Önkormányzata és a 
Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

2017. OKTÓBER 27. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM

Fotó: T. Horváth Lajos


