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Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2017. október 16. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához 371079 azonosítóval benyújtott pályázata 
alapján a Belügyminisztérium által biztosított 
1.155.700.-Ft összegű vissza nem térítendő, azaz 65 m3 
mennyiségnek megfelelő tűzifa támogatásról kapott 
támogatói okiratot elfogadta. 
 

- A testület hozzájárulását adta, hogy MOL Zöldövezet 
Program keretében közösségi célú zöldfelületek növe-
lésére kerüljön sor a Zánka 314/15 hrsz-ú közterületen (a 
Theodora Étterem és a Kinizsi Bank mögötti területet). 
 

Zánka Község Önkormányzatának 
2017. november 23. napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 
- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadta a 2017. évi költségvetés 1-9 havi teljesíté-
séről szóló tájékoztatót. 
 

- A testület elfogadta a 2017. évi költségvetésről szóló 
3/2017.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet. 
 

- Megtárgyalták és elfogadták a Naná Bt-nek a 2017. 
évi közművelődési tevékenységről készült beszámo-
lóját. A 2018. évi kulturális programtervet a Zánkai 
NAP rendezvény tartalmát pontosítással, a strandi 
gyermek- animációs tér kihasználására vonatkozó ja-
vaslattal, valamint a Borhét rendezvényeinek ismételt 
átgondolásával fogadták el. A „Naná Music Kereske-
delmi és Kulturális Szolgáltató Bt” társasággal 2015. 
december 31-én kötött, 2016. április 15-én módosított 
vállalkozói szerződést 2018. január 1. napjától 
módosították. 

- Jóváhagyták a 2018. évi belső ellenőrzési tervet a 
következő javaslattal:  

Normatív és kötött hozzájárulások elszámolásának 
ellenőrzése. 

A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata 
(kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 
érvényesítés, teljesítésigazolás rendje és gyakorlati 
alkalmazásának ellenőrzése, figyelemmel az ASP 
rendszer alkalmazására). 

Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmé-
nyekben a személyi juttatás előirányzat felhasz-
nálására, az alkalmazottak jogviszonya és juttatásai 
ellenőrzésére. 
 

- Módosították a községi utak burkolatának felújí-
tására vonatkozó szerződést, a 1060 és 1065 hrsz-ú 
közutak kivitelezési határideje 2018. április 30. lett. 
 

- Zánka Község Önkormányzata szükségesnek tartja a 
zánkai Szent Benedek Gyógyszertár épületéhez tartozó 
bejárati korlát, az akadálymentes bejáró sürgős felújí-
tását, az ereszcsatorna és a villanyóraszekrény javítását. 
Ezen túlmenően 2018. évben az épület állagmegóvása 
céljából a nyílászárók cseréje, és az épület külső szige-
telése érdekében kivitelezői ajánlat beszerzéséről dönt. 
 

- A testület döntést hozott Zánka Község Önkormány-
zata és intézményei dolgozóinak jutalmazásáról.  
 

- A képviselő-testület Filep Miklós polgármester 2017. 
évben végzett munkája értékelése alapján döntött a 
polgármester jutalmazásáról. 
 

*** 
 

Közmeghallgatás 
 

2017. november 25-én a Faluházban, mintegy 30-40 
érdeklődő zánkai lakos és üdülőtulajdonos jelenlétében 
és a Zánka TV kamerái által is rögzítetten tartotta ez 
évi közmeghallgatását a zánkai önkormányzat. Filep 
Miklós polgármester beszámolójában ismertette az 
elmúlt év eredményeit, külön is kiemelve az önkor-
mányzat gazdálkodásának kiegyensúlyozottságát és a 
sikeres turisztikai szezon jelentős bevételeit, a strandi 
beléptető rendszer ebben játszott szerepét. Részletesen 
szólt a fejlesztésekről, pályázati nyereményekről és 
jövőre irányuló tervekről is. A küszöbön álló beruhá-
zások közül kiemelte a strandi gyermek animációs tér 
elkezdett építkezését, a Szekeres Károly művészi ha-
gyatékát bemutató kiállítóterem létrehozását és a 
Rákóczi út üdülőfaluhoz méltó rendbetételét. Kérdé-
sekre válaszolva, többi között tájékoztatást adott a 
borhotel építés terveinek támogatásáról, a kerékpár út 
nyomvonalának meghatározásában és fejlesztésében 
játszott korlátozott önkormányzati lehetőségeinkről és 
alternatív javaslatainkról, valamint az egykori Erdért 
üdülő (ma: Zánkazen Kft) 1600 négyzetméteres köz-
ségi tulajdonú parti sávjának közcélú igénybevételéről. 

A közmeghallgatás végén Stróbl Gábor a Zánkai 
Német Nemzetiségi Önkormányzat ez évi tevékenysé-
géről adott tájékoztatást. 
 

Lakossági fórum 
 

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2017. december 19-én tartotta meg a Településképi 
Arculati Kézikönyv és településképi rendelet készí-
tésével kapcsolatos lakossági fórumát. 

T.H.L.

Hírmondó ZÁNKAI 
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„Elfogadott bennünket a közösség” 
- Riport dr. Oláh Kálmán háziorvossal - 

 
- Tisztelettel köszöntöm Doktor Urat az olvasóink nevében! Ígéretünkhöz híven – ideérkezését követően 
egy évre – elbeszélgetünk az eddigi tapasztalatokról. A Zánkai Hírmondó áprilisi számában megjelent egy 
írása: A háziorvos- családorvos címmel, és ebben kifejtette a szakmájához kapcsolódó koncepcióját, 
aminek talán az a lényege, hogy őszinte és szoros együttműködésben a betegekkel és a családjukkal lehet 
eredményesen gyógyítani, illetve a betegséget megelőzni. Megkérdezném, hogy mennyire nyitottak erre a 
koncepcióra a zánkaiak.  

Nyilván nem egyformák a családok, vannak olyan családok, akik kicsit zárkózottak, vannak olyan 
emberek, akik nyitottabbak, ezek nagyon egyéni eltérések. Összességében azt tudom mondani, hogy a 
nagy többség erre nyitott. Volt olyan család, aki meghívott a házába és a látogatásnak csak annyi értelme, 
lényege volt, hogy megismerjük egymást, nyilván orvosi szempontból. Tehát megmutatta az előző 
zárójelentéseket, megbeszéltük neki is, meg a feleségének is a problémáit, betegségeit, meg hát egy jót 
beszélgettünk, megismertük egymást. Aztán van olyan család, akinek ez csak a rendelőnek a területére 
szorítkozik. Ez egy hosszabb folyamat. Amikor már én is itt leszek tíz, húsz, x évig, akkor már én is 
elmondhatom azt, hogy a gyerkőc nálam született és most meg már a saját gyermekét hozza hozzám 
védőoltásra vagy státuszvizsgálatra. Látok egy családot fölnőni, meg gyarapodni. Úgyhogy összességében 
azt tudom mondani, hogy nyitottak az emberek. Bízom benne, hogy az emberek is úgy látják, hogy 
nemcsak a levegőbe beszéltem, hanem tényleg teszek is ezért valamit és nyitott vagyok arra, hogy 
megismerjük egymást.  

- Ezt örömmel hallom, azonban tudok olyan egyénekről és családokról is, akik alternatív 
gyógymódokban hisznek, homeopátiás gyógymódban, természetgyógyászatban, étrend kiegészítőkben, és 
így tovább. Mit üzen nekik? 

Az embernek az egészsége nagyon sok összetevőből áll össze, egy egyensúly gyakorlatilag. Minden 
terápiának, minden természettudományos irányzatnak meg van a maga helye. Azt gondolom, hogy itt a 
háziorvosi rendelőben a tudomány által bizonyított medicinát, eszközöket kell használnunk, 
alkalmaznunk. A homeopátiáról a tudomány számára rendelkezésre álló eszközökkel nem sikerült még 
eddig bebizonyítani azt, hogy bármilyen hatása lenne az emberi szervezetre. Itt direkt nem a betegségről 
beszélek, hanem an blok az emberi szervezetre. Ez nyilván egy sarkos kijelentés, mert nem szabad 
elfelejteni a placebo hatást. A placebo hatásnak tulajdonítjuk azt a hatóanyag nélküli készítményre adott 
reakciót, ami javulást jelent a beteg állapotában. Van ennek egyébként egy ellenkezője, a nocebo hatás, 
ezt szintén nagyon sűrűn lehet tapasztalni itt a rendelőben. Akármilyen gyógyszert adok a betegnek, 
őrületes mellékhatások jelentkeznek. Ennek is lehet bizonyos betegek esetén valós háttere, de nagyon sok 
esetben – a placebo hatásnak megfelelően – ez egy pszichés hátterű jelenség. Szóval, ha a homeopátiáról 
beszélünk, az most jelenleg nem bizonyított, hogy bármilyen hatással rendelkezne. A homeopaták is azt 
mondják, hogy a legjobb homeopátiás készítmény, ami nem rendelkezik hatóanyaggal, hanem itt 
információ átvitelről beszélnek, amit még most nem ismerünk. Ez hipotetikus. 

- Épp a Heti Válasz legfrissebb számában van erről bővebben. Boldogkői professzor úr vitatkozik a 
homeopátiás egyesület országos elnökével és mondhatni nagyon elbeszélnek egymás mellett.  

Én azt szoktam mondani, hogy annak idején Galileit az inkvizíció elé állították az állításai miatt, mert 
annyit mondott, hogy a Föld kering a Nap körül és forog a tengelye körül, nem pedig fordítva. Én azt 
mondom, hogy a tudománynak nem szabad a modern inkvizíciónak lennie. Nyitottnak kell lennie 
különböző alternatív gyógymódok felé is. Adott esetben viszont az alternatív gyógymód képviselőinek is 
be kell látniuk azt, hogy ha a tudományos vizsgálatok nem járnak eredménnyel. Nagyon sokáig tartotta 
magát az a nézet, hogy az állatgyógyászatban is alkalmazták, és ott különféle hatást tulajdonítottak a 
homeopátiás készítményeknek, de ezt is már megcáfolták. A másik fő ellenérv, az hogy a

Hírmondó ZÁNKAI 
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gyógyszercégeket szokták támadni, hogy ők profit éhes szervezetek, akik mérgezik a társadalmat a 
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a több ezer éves múltra visszatekintő távol keleti gyógymódokra, akár az akupunktúrára, akár a 
különböző gyógynövényes, fitoterápiás kezelésekre. Aminek nyilvánvaló, nem csak az adott kezelés a 
lényege, hanem az úgynevezett holisztikus szemlélet ami soha nemcsak a betegséget gyógyítja, hanem a 
beteget egészében szemlélve, a környezetébe belehelyezve próbáljuk meg egységként szemlélni és annak 
megfelelően gyógyítani. Gyakorlatilag azok a háziorvosok próbálnak valami olyasmit képviselni, amivel 
én is napi szinten próbálkozok itt a rendelőben, az valami ilyesmi, hogy a régi távol- keleti holisztikus 
szemléletet ötvözni a modern orvoslásnak a kicsit specializálódott és problémaorientált 
szemléletmódjával. Ezért is jó a családorvoslás, nekem ezért is volt szimpatikus.  

- És a természetgyógyászokkal való kapcsolat, orvosok részéről? 

Ezzel kezdtem, hogy mindennek meg van a helye. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan 
betegségek, hogy ott helye van ennek. Például egy végstádiumú daganatos betegnek az életminősége, 
illetve a maradék élethossza is fontos, és az alternatív gyógyászat, a különböző gyógynövények, azok 
ebben nagyon sokat tudnak segíteni. Csak gondoljunk bele abba, hogy a gyógyszerek nagy része 
eredendően gyógynövényekből lettek kivonva és ebből aztán a vegyiparnak a fejlődésével alakultak ki a 
különböző szintetikus gyógyszerkészítmények. Alapvetően a növények igen is rendelkeznek 
gyógyhatásokkal, aki ezt megfelelően használja, alkalmazza és ismeri ezeket a gyógynövényeket, annak a 
kezében ez nyilván gyógyszer is lehet akár. A másik pedig az, én ezt is el szoktam mondani a főként 
végstádiumú betegnek, hogy az emberélet az nem csak saját magának fontos, hanem élnek körülöttünk 
hozzátartozók stb., akiknek ugyanúgy fontos a mi életünk, sőt bizonyos esetekben, ha nem még fontosabb 
is. Mert még a papa megtudta élni az unokája születését és volt egy közös fotó, ahol még a kezében 
foghatta, ez a családnak egy olyan élmény lehet, ami meghatározó.  

- Mi a véleménye az étrend kiegészítőkről? Sokan hisznek ebben és marékszámra eszik a különböző 
készítményeket. 

Ez attól függ, milyen az étrend. Hát nyilván, hogyha az embernek megfelelő az étrendje, megfelelő a 
rostbevitel, a különböző ásványi anyagoknak, a vitaminoknak a bevitele, van megfelelő folyadék 
mennyiség, a szénhidrátbevitelt lecsökkenti minimumra, annak én azt gondolom, hogy különösebben 
nincs szüksége erre. Csak akkor, hogyha van valami hiánybetegsége, például csontritkulásos - D vitamin, 
vashiányos - vaskészítmény stb., de alapvetően az étrendünk tartalmazza azokat az anyagokat, amire egy 
élő szervezetnek szüksége van. A fő probléma általában az szokott lenni, hogy étrendünkre, meg az 
életmódunkra nem figyelünk oda, és erre próbálunk meg gyors megoldásként keresni különböző 
bogyókat, különböző készítményeket, ami azonnal megoldja. 

- Ami persze csalfa dolog. 

Csalfa persze. 

- Nyilvánvalóan hosszútávon főként.  

Persze. 
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- Térjünk át, éppen aktuális is, hogy mennyire higgyünk az influenza elleni védőoltás hatásában? Én 
magam is elgondolkodtam rajta, hogy a pedagógusoknak és a hatvan év felettieknek kinyílt a lehetőség, 
hogy éljek ezzel az ingyenes lehetőséggel. Mennyire célszerű beadatni? 

A védőoltásokról mondanám azt, hogyha visszagondolunk a történelemre, azért a fertőző betegségek nem 
olyan régen még vezető halál ok volt. Tehát az hogy Európában, ami a világnak nagyon szerencsés része, 
kialakulhatott az a helyzet, hogy a szív- és érrendszeri betegségek, meg a daganatos betegségek vezetik a 
halálozásokat, ebben átütő jelentősége van annak, hogy megfelelő védettség rendelkezik a különböző 
gyermekbetegségekre. Ezt védőoltásokkal tudjuk biztosítani, illetve vannak a megfelelő antibiotikumos és 
egyéb terápiák. Az influenza elleni védőoltást emeljük ki ezek közül! Amikor megkérdezik azt, hogy 
javaslom-e, ez attól függ, hogy mit szeretnénk, ha azt szeretnénk, hogy védett legyen a betegségtől, akkor 
persze, javaslom, ha nem szeretnénk, hogy védett legyen, akkor semmi esetre sem. De komolyra fordítva 
a szót, az influenza elleni védőoltásnál kicsit komplikáltabb a helyzet, ugyanis az influenzavírus törzs az 
rettenetesen sokféle influenzával rendelkezik. Képzeljünk el egy olyan törzset, mintha rovarokat 
képzelnénk el, azt mondom, hogy rovar, nem egy kis állat jut az ember eszébe, hanem millió egyezer féle 
fajta rovar. Na körülbelül így néz ki a vírusok elleni védelem is, tudjuk azt, hogy a hangyairtó szertől nem 
biztos, hogy elpusztul a csótány, stb, stb. A vírusoknál is hasonló a helyzet, egy adott vírus ellen, ha 
adunk védettséget védőoltással, az nem jelenti azt, hogy a másik típusú vírus ellen az védelmet fog 
biztosítani. Viszont, mivel ugyanarról a jószágról beszélünk, ha az influenza vírusról beszélünk, ezért az 
immunrendszer valamilyen féle felkészültséggel fog rendelkezni egy adott fertőzés esetén. Például a 
szövődmények ellen az influenza elleni védőoltás véd. Annak idején, évekkel ezelőtt volt a H1N1 
járvány, akkor a fő szövődményekben meghaltak emberek, az vírusos tüdőgyulladás volt. Ez ellen például 
a védőoltás nagy biztonsággal, vagy nagy valószínűséggel megvédi a beteget. Ilyen komoly szövődménye 
egy felkészült immunrendszernek valószínűleg nem lesz. Viszont magától a betegségtől nem feltétlenül 
védi meg az embert. 

- Esetleg gyengébb lefolyású lesz? 

Elképzelhető, hogy gyengébb lefolyású lesz, nem lesz olyan hosszú időn keresztül magas láz. Azért is 
vannak kijelölve ezek az OEP által finanszírozott betegcsoportok, mert például egy szív- érrendszeri 
beteg, egy asztmás beteg, egy immunrendszeri problémával rendelkező beteg mindig is veszélyeztetett 
lesz. A támogatott betegcsoportoknak javaslom a védőoltás beadását. 

- Aki élni szándékozik a lehetőséggel, az hogy intézze, itt a rendelőben? 

Be kell jönni a rendelőbe! 

- Telefonon jelentkezhet? Időpontot kérjen? 

Azért praktikusabb, hogyha időpontot kér.  

- Van védőanyag elég, vagy le kell igényelni? 

Van, van, azért általában lehet ismerni, hogy általában milyen forgalom szokott lenni. Ezt az ÁNTSZ-nél 
előre lejelentjük, kiküldik nekünk az oltóanyagokat, és ez általában bőven elég szokott lenni. A kimaradt 
oltóanyagot esetleg, ha olyan elő szokott fordulni, azt visszaküldjük az ÁNTSZ-nek. De általában ez elég 
szokott lenni. 

- Engem meggyőzött Doktor úr, úgy hogy én bejelentkezem. Térjünk rá az Egészségnapra. Ez egy 
nagyszabású rendezvény volt. Sajnos nem tudtam rajta részt venni, mert egy sakk versenyen voltam 
elkötelezve, viszont információim szerint nagyon jól sikerült. Ha hallhatnánk bővebben a tapasztalatairól, 
illetve  összegezhetné, hogy milyen eredményességgel zárult ez a nap. 

Kiemelném, hogy a szűrővizsgálatok mellett volt egy véradás és 19-en adtunk vért, ezt erős közepesnek 
minősíteném, nyilván lehetett volna több, a vérből mindig hiány van, de az időt kitöltötte, 9-től délután 2-
ig volt az Egészségnap meghirdetve, gyakorlatilag folyamatosan volt valaki a véradóban. A szűrőnap az 
kifejezetten sikeres volt. Számszerűleg nehéz lenne megmondani, de kb. 100-120 beteg, illetve
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egészségesnek mondható ember volt, aki a szűrésen részt vett. A legnépszerűbb, amit külön kiemelnék, az 
szerintem a bőrgyógyászat és az érsebészeti szűrés volt. 

- Ott sokan sorra sem kerültek. 

Ez így történt, délután 2 volt a határidő és 2-kor még voltak bőven. Úgyhogy 2 órakor muszáj volt azt 
mondanunk, hogy sajnos ennyi fért bele a mai napba. De pont amiatt, hogy ennyire sikeres volt ez a két 
szűrés, mindenféleképpen tervezek majd a jövőbe egy prosztata szűrést, ez egy PSA nevű vérvizsgálaton 
keresztül egy PSA nevű paraméternek a vizsgálatát jelenti, akkor annak kapcsán majd  megpróbálok még 
szervezni érsebészt és bőrgyógyászt.  

- Megismétlődő rendezvények lesznek ezek? 

Igen, mindenképpen szeretném megismételni, ha nem is az egészet, akkor legalább a legnépszerűbb 
bőrgyógyászatot meg az érsebészetet. Azért e mögött nem csak nagyon sok munka volt, ami miatt 
egyébként külön köszönet a két asszisztensemnek, Ildinek őrületesen sok munkája benne volt, illetve 
Zsókának is nagyon szépen köszönöm a sok munkát, amit ebbe bele tett. Amellett, azért volt ennek egy 
költsége is, amire megpróbáltunk szerezni támogatókat, és így állt össze teljes egészében a kép. Úgyhogy, 
ha ez a kettő a jövőben is meg lesz, részünkről a munka az biztosítva van, de hogyha megfelelő 
támogatást erre tudunk szerezni, biztosítani, akkor ezt mindenféleképpen meg fogom szervezni. 

- Esetleg helyi vállalkozói kör is bekapcsolódhat a szponzorálásba? 

Nagyon sokan benne voltak. Helyiek is, az önkormányzat is, sokan. Nem szeretnék név szerint 
megemlíteni embereket, mert annyian voltak és ha véletlenül kihagyok valakit, nem szeretném ezzel 
megbántani őt.  

- Következő témánk az e-recept. A Zánka TV-nek nyilatkozott elég részletesen Doktor Úr erről. Mit 
érdemes tudni egy átlag polgárnak arra vonatkozóan, hogy hogyan történik ennek a bevezetése és milyen 
stádiumban van a bevezetése? 

Inkább ott kezdeném, hogy az egész világban gyakorlatilag az a tendencia van, hogy az elektronikus 
kommunikáció válik az uralkodóvá. Ennek megfelelően az egészségügy is próbálja felvenni ezzel a 
versenyt. Viszont a betegjogoknak, a beteg információnak a védelme az egy nagyon sarkalatos pontja 
ennek az egésznek, és ez az ami egy nagyon komoly informatikai hátteret követel. Gyakorlatilag azok a 
problémák, amivel mi napi szinten találkozunk, hogy lassú a rendszer, ezeknek ez áll a hátterében. De 
alapvetően úgy lett megalkotva a rendszer, hogy nem feltétlenül kell megakasztani a rendelést azzal, hogy 
mi fel akarunk mindenáron vinni egy adatot, hanem ha nem megy fel az adat, akkor mi tovább dolgozunk 
úgy, ahogy eddig is tettük és ebbe az elektronikus térbe való adatküldés utána fog megtörténni. Mi 
gyakorlatilag nem is kellünk, egy automatikus rendszer felteszi mindig a betegeknek az adatát egy 
elektronikus térbe. Az egészet úgy kell elképzelni, mint egy facebook fiókot, amin vannak olyan 
információk, amit mindenki láthat, de vannak olyan információk, amiket mi határozhatunk meg, hogy ki 
láthat. Sőt vannak privát levelezésre is lehetőségek, amit egy-egy emberrel teszünk meg. Nagyon hasonló 
ez a rendszer is ehhez, lesznek olyan információk, amik felkerülnek egy elektronikus térbe és a beteg 
beazonosítását követően bizonyos orvosok ezt láthatják. De lesznek olyan adatok, amiket csak a 
háziorvos vagy az adott kezelőorvos láthat, illetve lesznek olyan adatok, amikről pedig, hogyha a beteg 
úgy dönt, hogy ezt nem láthatja más csak a háziorvosa, vagy csak a kezelőorvosa, akkor erről letiltja a 
rendszer mindet. Gyakorlatilag ez a privát levelezés része, lehet nyilatkoznia a betegnek arról, hogy mik 
azok az adatok, amit ő le szeretne tiltani, csak a kezelőorvosa láthassa. 

- Ez nem vonatkozik persze leletekre, amik feltétlenül szükségesek a háziorvos számára!  

Bármire vonatkozhat, gyakorlatilag, ha a beteg azt kéri, hogy ezt csak a kardiológusa lássa, akkor ez 
lehetséges. Ez pillanatnyilag úgy működik, hogy csak a Kormányablakon keresztül lehet megtenni, 
személyesen kell nyilatkozzon a beteg erről. Egyébként minden államilag finanszírozott egészségügyi 
szolgáltatónak kötelező jelleggel fel kell tennie az elektronikus térbe a beteg adatokat. Ez jelenti a
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recepteket, jelenti a különböző leleteket, beutalókat. Itt az a lényeg, hogy amikor felkerül az adat, akkor a 
beteget be tudjuk azonosítani, hiszen egy adatvédelemnek meg kell felelnie ennek a rendszernek, úgy 
hogy ezt mindenki nem láthatja. Ez úgy történhet, mint ahogy eddig a TAJ szám alapján, vagy az 
elektronikus e-személyi igazolvánnyal. 

- Igen, akinek új személyije van. 

Igen, itt az interjúban pontatlan voltam, mert ott azt mondtam, hogy elektronikus aláírással rendelkező e-
személyi. Az elektronikus e –személyi nem feltétlenül rendelkezik elektronikus aláírással.  

- Csak aki külön bejelentkezett. 

Igen, aki külön bejelentkezett, nem muszáj hozzá elektronikus aláírás, ha az e-személyivel rendelkezik, 
akkor azzal önmagában tudja a beteg igazolni vagy beazonosíttatni. Ha nem rendelkezik ilyennel, a régi 
típusú személyi igazolvánnyal rendelkezik, akkor pedig a TAJ kártyával és a személyi igazolvánnyal 
tudja magát beazonosíttatni. A rendszer én azt gondolom, hogy körülbelül egy év, amire jól működik. 
Eddig mindent papír alapon is muszáj kötelező jelleggel odaadni a betegeknek. Ez évet már megjelölték, 
hogy ez működik gördülékenyen, de nyilván való, hogy a jogalkotó is azért határozta meg 2018. 
november elsejét, mert valószínűleg, hogy az egy év szükséges ahhoz, hogy ez az elektronikus rendszer a 
teljes fejlesztéseivel, infrastruktúrájával kifejlődjön. 

- Befejezésül Doktor Úr összegezzük az elmúlt 1 évet, a család boldogulását tekintve is. 

Hát az én életem azért elég mozgalmas volt ebben az 1 évben. Egyrészt elköltöztünk Szegedről, eljöttem 
egy másik praxisba. A régi praxisom Derekegyházán volt, azzal a közösséggel is nagyon szépen 
megértettük egymást, jól kijöttünk, nagyon sok ismerősöm van, akivel mai napig tartom a kapcsolatot. 
Aztán elkerültünk ide, egy év után kijelenthetem, hogy jók a tapasztalataim összességében, mert én úgy 
látom, hogy elfogadott bennünket a közösség. Nem nagyon tudok úgy végig menni az utcán, hogy 
mindenkinek ne köszönjünk, úgyhogy ez kiváló. 

- És az külön öröm, hogy nem szigetelődött el a család, hanem benne van a közéletben!  

Igen, én faluban nőttem föl, úgyhogy én szeretem a falusi embereket, a falusi légkört. Jászsági faluban 
élnek szüleim, meg ott nőttem föl, úgyhogy én szeretem ezt a dolgot, most például amikor volt ez az 
adventi gyertyagyújtás. Amikor városban kimegy az ember, akkor ott úgy elvan saját magában, esetleg az 
ismerősökkel, akikkel összeverődik, de itt egy faluban amikor kimegy, egy ilyen rendezvényre az ember, 
akkor lép kettőt és már valakivel szóba elegyedik és beszélget. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. 
Aztán ugye született június 5-én a kislányunk, második kislányunk Sarolta, Mesi kislányom elkezdett 
bölcsibe járni. Tavasz óta már bölcsődés, nagyon-nagyon szereti a bölcsit és nagyon jó egyébként a 
zánkai bölcsi. Úgyhogy egy elég mozgalmas év van mögöttem, de hát remélem, hogy ilyen lesz a többi is. 

- Hadd kívánjak áldott karácsonyi ünnepeket a család számára is, Doktor Úr részére is és legalább 
olyan boldog új évet, mint ez a mögöttünk hagyott év! 

Én is mindenkinek békés karácsonyt kívánok, meg boldog új esztendőt! 

- Köszönöm az interjút! 

(Ezután megkaptam az influenza elleni védőoltást is!) 

T. Horváth Lajos 
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Baba Klub 
 

Karácsonyi babaünnep 
„Hóban, fagyban táncol a Télapó” 

Alma együttes 
A legkisebbek is tánccal köszöntötték a telet a 
Faluházban. 

Kis csapatunk november 29-én szerdán 4 
órakor bevette a Faluház nagytermét, játékokkal, 
tánccal és sok finomsággal ünnepelte a tél eljöttét. 

Köszönjük Böhmné Kocsis Szilvinek és a 
faluház egész csapatának a sok segítséget. Nagyon 
jól éreztük magunkat. 

Az előkészületeket sok aprólékos munkával 
töltöttük, ötletes játékok, látványos dekorációk, és 
még ízletesnél ízletesebb finomságok készültek. 

Nagyon jó volt együtt lenni szülőknek, gyere-
keknek. 

A Baba Klub nevében mindenkinek áldott ka-
rácsonyi ünnepeket kívánunk! 

 

A szervezők nevében Pálffy (Jamieson ) Hanna 
és Dedics Detti 

 
*** 

 

Óvoda 
 

Október 16-án a Szegedi Miniszínház művészei 
látogattak el hozzánk, egy érdekes interaktív elő-
adással melynek a címe: Az erdő kincseinek 
nyomában.  

Márton hetében lázas készülődéssel készítettük 
a lámpásokat. November 10-én igazán kedvezett az 
időjárás a felvonuláshoz. A jó időnek köszönhetően 
nagyon sokan részt vettek a rendezvényen, amely 
az iskolában egy jó hangulatú zsúrozással zárult.  

November 16-án Rémusz bácsi meséi címmel, 
az első színházi előadást tekinthettük meg a Falu-
házban.  

November 27-én zenés műsort szervezett szá-
munkra Miklai Zsuzsanna, Belényi Barnabás 
közreműködésével. Zsuzsának ezúton is köszön-
jük a felejthetetlen délelőttöt.  

Már évek óta hagyománnyá vált, hogy a 
Faluházba kapunk meghívást a Mikulás ün-
nepségre, így volt ez az idén december 6-án is. 
Velünk együtt ünnepeltek a leendő bölcsisek, 
ovisok is. Orsi manó kitűnően elszórakozatott 
bennünket dalokkal, versekkel, táncokkal. A 
Télapóvárás remek hangulatban telt.  

December 8-án az óvodában fotózás volt. Ahol 
az egyéni képek mellett családi fotózásra is 
lehetőség adódott. Remélhetőleg az idén is jó 
minőségű képek készültek, amelyek sok örömet 
okoznak majd.  

13-án óvodai játszóház keretében, különböző 
technikákkal készítettek a gyerekek a szüleikkel 
együtt kis ajándéktárgyakat. A kellemes időtöltés 
mellett az anyukák finom süteményekkel és gyü-
mölcsökkel gondoskodtak a remek hangulatról.  

16-án szombaton részt vettünk a Falukarácso-
nyon. Ovisaink egy karácsonyi történetet játszot-
tak el a kis fenyőfáról. A műsor igazi ráhangoló-
dás volt a karácsonyra.  

Az ovikarácsonyt 20-án tartottuk. A karácso-
nyi műsor után már alig várták gyerekeink, hogy a 
csoportban megnézhessék a karácsonyfa alá rejtett 
ajándékokat. Az idén is sok- sok új játékot, 
könyvet kaptunk, amelyekkel még két napig tud-
tak játszani a téli szünet előtt.  

Az óvoda minden dolgozója nevében sze-
retettel kívánok minden olvasónak békés Kará-
csonyi ünnepeket és eredményekben gazdag 
boldog Új évet!  

Kránicz Attiláné 
 

*** 
 

Iskola 
 

Alsós hírek 
 
A tantermek már karácsonyi díszekben pompáz-
nak, az adventi zsákocskában ott lapulnak a reg-
geli apró meglepetések, de én krónikámmal mégis 
az őszi szünet tájékára kanyarodok vissza. Mi az 
alsó tagozatban az iskolai ünnepség után (melynek 
felkészítője Harapu-Kiss Tünde volt), sporttal 
ünnepeltünk tovább. Dobosné Panni néni vezeté-
sével az osztályok váltófutásban 1956 métert 
futottak, majd a nagy kedvenc, a vegyes csapatos 
sorversenyek következtek.  

Október végén, és december elején a DADA 
programban előadást tartott a 3. és 4.osztályo- 
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soknak Szekeres Kornél őrnagy úr. Az órákon a 
biztonságos közlekedéssel, valamint a tél, a 
közelgő karácsony és szilveszter esetleges 
veszélyeivel fogalakoztak. 

A jól megérdemelt őszi szünetről frissen, újult 
erővel tértünk vissza. Mozgalmas időszak követ-
kezett.  

Márton napra nagyon készültek a gyerekek. 
Szeretik, évről-évre várják ezt a napot. A német 
nyelvű műsort, mely Márton püspök életéről szólt, 
a 4. osztályosok adták elő. Köszönjük Siposné 
Bányai Ildikó, és Harapu-Kiss Tünde, - ahogy a 
gyerekek mondják- „németes” tanító néniknek a 
szervezést és a programokat. Ez után következett 
az esti lampionos felvonulás. Csak úgy sorjázott a 
lámpás menet végig a falu utcáin!  Mi felnőttek is 
szeretjük ezeket az alkalmakat, hiszen ekkor van 
lehetőség egy kis kötetlen találkozásra, beszél-
getésre. 

A 2. 3. és 4. osztályos tanuló közül heten 
(Resze Máté, Filep Lili, Györkös Áron, Molnár 
Boglárka, Szabó Csoma, Barátossy Szabolcs, 
Simon Júlia) jelentkeztek a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyre. A megmérettetés majd 
februárban lesz, de a szorgalmas iskolai és otthoni 
gyakorlást már most el kell kezdeni. Hajrá, hajrá, 
szorítunk nektek!  

November 13-án hétfőn a 3. és 4. osztályosok 
közül a bérlettel rendelkező gyerekek Szántó 
Edittel és Balázsné Pintér Ritával Veszprémben, 
a Petőfi Színházban nézhették meg Móra Ferenc 
remekművét, a Kincskereső kisködmön című 
előadást. Nagyon tetszett a gyerekeknek a darab, a 
sok gyermekszereplő különösen elvarázsolta őket. 
„Hű mennyi szöveget kellett megtanulniuk!” - 
ámuldoztak többen is. Azon a héten, csütörtökön 
is színházba mentünk. Zánkán, - szintén bérletes 
előadáson- ámulhatott sok kisdiák Szurokbaba 
történetén. Ez az előadás is zajos sikert aratott. 

A hónap közepén újból izgalmas programban 
lehetett része a gyerekeknek. Golfbemutatón vet-
tek részt, ahol igen csak ügyesen ütögették a 
labdát.  

A következő héten Reider József nézte meg 
kisdiákjaink szemét, ingyenes szemészeti szűré-
sen. Köszönjük a lehetőséget! 

A hónap végén iskolarendőrünk, Márton 
Viktor törzszászlós úr is ellátogatott hozzánk, s a 
biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés 
szabályairól beszélgetett a gyerekekkel.  

A novembert mi felnőttek a kérdőívek hónap-
jának hívtuk, mert 3 alkalommal is elmondhattuk 

véleményünket. Tehetséggondozással, a digitális 
oktatással, valamint az ÁNTSZ inter-aktív tanórá-
jával kapcsolatos kérdésekkel kerestek meg minket. 

December elején a szülők segítségével ünnepi 
díszbe öltöztek az osztályok. Izgalmasak, szépek, 
meghittek ezek a napok. December 6-án az ab-
lakba tett cipőcskékbe rejtette a Mikulás az aján-
dékokat, és személyesen is ellátogatott a Falu-
házba. Ide egy szép programra kaptunk tőle meg-
hívót. Köszönjük szépen Kocsis Szilviéknek a 
szervezést! 

Izgalmas, érdekes feladatot kapott minden 
osztály a DÖK-tól. Osztályállatot választottunk, s 
plakátot kellett készítenünk a választott kedvenc-
cel kapcsolatosan, melyből kiállítás nyílt.  

Pálffyné Szabó Ida, Molnár Katalin és Pálffy 
Hanna vezetésével sok kisdiák készül az iskolai 
és a falusi karácsonyra. Többször felhangzik itt-
ott egy kis versrészlet, vagy ének a műsorból.  

Bár még jó néhány nap van 24-ig, de mun-
kaközösségünk tagjai szeretnének szép, örömteli 
készülődést, majd meghitt ünnepet, a közelgő 
szünetre jó pihenést kívánni gyereknek és 
felnőttnek! 

Balázsné Pintér Rita 
 

*** 
 

Felső tagozat hírei 
 

Seuso kiállítás 
 

A Bozzay Pál Általános Iskola 65 felsős tanulója 
tanáraikkal (Molnár Katalin, Siposné Bányai 
Ildikó, Sánta Lajos, Stumpfné Vass Violetta, és a 
8. osztályosok osztályfőnöke, Csékei Marianna, a 
szervező) november 17-én tanulmányi kirándulás 
keretében elutazott Székesfehérvárra, a „királyok 
városába”, a történelmi Romkert, egy kultúrtör-
téneti áttekintés a belvárosi „Országalmával” és a 
SEUSO-kincsek – országos vándorkiállítás első 
helyszíne a Szent István Múzeumban – meg-
tekintésére. 

Tudásszerzés, közösségerősítés volt a célunk. 
Magyarságunk, történelmünk értékeivel ismerked-
ve nemzeti öntudatunkat erősítő élmény volt ez a 
nap. 

A kultúrára és az utazásra költségmentesen 
biztosítottuk a részvételt - tanári lelkesedéssel, 
amelyet erősített és segített Molnár Sándor, 
valamint a Szent István Múzeum igazgatója és 
dolgozói, a MÁV ügyintézői – és ezúton is 
köszönjük Nekik! 
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az esti lampionos felvonulás. Csak úgy sorjázott a 
lámpás menet végig a falu utcáin!  Mi felnőttek is 
szeretjük ezeket az alkalmakat, hiszen ekkor van 
lehetőség egy kis kötetlen találkozásra, beszél-
getésre. 

A 2. 3. és 4. osztályos tanuló közül heten 
(Resze Máté, Filep Lili, Györkös Áron, Molnár 
Boglárka, Szabó Csoma, Barátossy Szabolcs, 
Simon Júlia) jelentkeztek a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyre. A megmérettetés majd 
februárban lesz, de a szorgalmas iskolai és otthoni 
gyakorlást már most el kell kezdeni. Hajrá, hajrá, 
szorítunk nektek!  

November 13-án hétfőn a 3. és 4. osztályosok 
közül a bérlettel rendelkező gyerekek Szántó 
Edittel és Balázsné Pintér Ritával Veszprémben, 
a Petőfi Színházban nézhették meg Móra Ferenc 
remekművét, a Kincskereső kisködmön című 
előadást. Nagyon tetszett a gyerekeknek a darab, a 
sok gyermekszereplő különösen elvarázsolta őket. 
„Hű mennyi szöveget kellett megtanulniuk!” - 
ámuldoztak többen is. Azon a héten, csütörtökön 
is színházba mentünk. Zánkán, - szintén bérletes 
előadáson- ámulhatott sok kisdiák Szurokbaba 
történetén. Ez az előadás is zajos sikert aratott. 

A hónap közepén újból izgalmas programban 
lehetett része a gyerekeknek. Golfbemutatón vet-
tek részt, ahol igen csak ügyesen ütögették a 
labdát.  

A következő héten Reider József nézte meg 
kisdiákjaink szemét, ingyenes szemészeti szűré-
sen. Köszönjük a lehetőséget! 

A hónap végén iskolarendőrünk, Márton 
Viktor törzszászlós úr is ellátogatott hozzánk, s a 
biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés 
szabályairól beszélgetett a gyerekekkel.  

A novembert mi felnőttek a kérdőívek hónap-
jának hívtuk, mert 3 alkalommal is elmondhattuk 

véleményünket. Tehetséggondozással, a digitális 
oktatással, valamint az ÁNTSZ inter-aktív tanórá-
jával kapcsolatos kérdésekkel kerestek meg minket. 

December elején a szülők segítségével ünnepi 
díszbe öltöztek az osztályok. Izgalmasak, szépek, 
meghittek ezek a napok. December 6-án az ab-
lakba tett cipőcskékbe rejtette a Mikulás az aján-
dékokat, és személyesen is ellátogatott a Falu-
házba. Ide egy szép programra kaptunk tőle meg-
hívót. Köszönjük szépen Kocsis Szilviéknek a 
szervezést! 

Izgalmas, érdekes feladatot kapott minden 
osztály a DÖK-tól. Osztályállatot választottunk, s 
plakátot kellett készítenünk a választott kedvenc-
cel kapcsolatosan, melyből kiállítás nyílt.  

Pálffyné Szabó Ida, Molnár Katalin és Pálffy 
Hanna vezetésével sok kisdiák készül az iskolai 
és a falusi karácsonyra. Többször felhangzik itt-
ott egy kis versrészlet, vagy ének a műsorból.  

Bár még jó néhány nap van 24-ig, de mun-
kaközösségünk tagjai szeretnének szép, örömteli 
készülődést, majd meghitt ünnepet, a közelgő 
szünetre jó pihenést kívánni gyereknek és 
felnőttnek! 

Balázsné Pintér Rita 
 

*** 
 

Felső tagozat hírei 
 

Seuso kiállítás 
 

A Bozzay Pál Általános Iskola 65 felsős tanulója 
tanáraikkal (Molnár Katalin, Siposné Bányai 
Ildikó, Sánta Lajos, Stumpfné Vass Violetta, és a 
8. osztályosok osztályfőnöke, Csékei Marianna, a 
szervező) november 17-én tanulmányi kirándulás 
keretében elutazott Székesfehérvárra, a „királyok 
városába”, a történelmi Romkert, egy kultúrtör-
téneti áttekintés a belvárosi „Országalmával” és a 
SEUSO-kincsek – országos vándorkiállítás első 
helyszíne a Szent István Múzeumban – meg-
tekintésére. 

Tudásszerzés, közösségerősítés volt a célunk. 
Magyarságunk, történelmünk értékeivel ismerked-
ve nemzeti öntudatunkat erősítő élmény volt ez a 
nap. 

A kultúrára és az utazásra költségmentesen 
biztosítottuk a részvételt - tanári lelkesedéssel, 
amelyet erősített és segített Molnár Sándor, 
valamint a Szent István Múzeum igazgatója és 
dolgozói, a MÁV ügyintézői – és ezúton is 
köszönjük Nekik! 
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alkalmából ünnepi, játékos programot szerveztünk 
iskolánk tanulóinak. Alsós kis-diákjaink is 
lelkesen figyelték a megzenésített verseket 
bemutató videókat, ügyesen oldották meg az 
ezekhez kapcsolódó nyelvi feladatokat. A közös 
program után a felsős diákok számára 
csapatversennyel folytatódott a délelőtt, melynek 
során még verset is fabrikáltak vicces téma-
körökben és meghatározott versformában. A cél 
mindig ugyanaz- amelyet reméljük, elértünk-, 
tudatosan ápoljuk és örüljünk gyönyörűséges 
anyanyelvünknek! 

Az Arany János magyarverseny középdön-
tőjébe bejutott tanulóink: Cseh Gábor, Pődör 
Kevin, Sibak Dorottya, Stumpf Attila, Szücs 
Petra, Szabó Nimród, (5. o. ), Kustán Roland, 
Sibak Szamóca, Simon Zsófia, Vincze Hanna (6. 
o.), Borbély Balázs, Dégi Dominik, Horváth 
András, Tóth Dalma (7.). 

Az Országos Honismereti Verseny első 
fordulójának sikeres megoldása után a második 
forduló feladatait folyamatosan oldják meg 
tanulóink: Stumpf Attila, Szabó Nimród, Szücs 
Petra, Stumpf Enikő, Böhm Marcell és Morvai 
Tamás. 

Minden pedagógusunk aktívan részt vett a 
sikeres Márton- napi rendezvénysorozatunkon.  

Az osztályfőnökök irányításával az állatok 
világnapjára versenyplakátokat készítettek 
tanítványaink. 

Megkezdődtek a palotás tánc próbái a 7-8. 
osztály tanulóinak közreműködésével. Reméljük, 
szép élmény és meglepetés lesz a tervezett két 
előadás.  

Nyakunkon a pályaválasztás! 8.-os diákjaink 
részt vehettek a veszprémi Pályaválasztási 
Kiállításon. A környező középiskolák igazgatói 
tájékoztató előadásokat tartottak az osztályfőnöki 
órák keretében. Tanulóink több középiskolai nyílt 
napon vettek részt. Ismereteiket a Nemzeti 
Pályaorientációs Portálon, a pályaválasztási fali-
újságon is bővíthették. Szakszerű tájékoztatót, (7-
8. o.), online- tesztek alapján egyénre szabott 
iránymutatást (8.o.) kaphattak nov. 24-én, amikor 
Csékei Marianna meghívására a Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálattól Linzmayer Judit látogatott 
iskolánkba. Tanulóinknak lehetősége volt egyéni 
időpontot kérni egy alaposabb pályaorientációs 
tanácsadásra a veszprémi szakintézetbe.   

December 17-én 45 tanulónk 5 kísérővel 
(Aradiné Steiner Erika, Balázsné Pintér Rita, 

Csékei Marianna, Stumpfné Vass Violetta 
tanárok), valamint Gaál Tiborné Zsuzsa, SzM 
elnök, a program fő szervezőjével utazik 
Budapestre az Erkel Színházba. Gaálné 
Zsuzsának és Wendler Attila operaénekesnek és 
kedves feleségének, Wendler Baross Juditnak 
köszön-hetjük, hogy ezen a szép, karácsonyváró 
ünnepi előadáson részt vehetünk. Az előadás 
címe: Eagling- Solymosi- Csajkovszkij: Diótörő. 
Közreműködik a Magyar Nemzeti Balett, a 
Magyar Állami Operaház Zenekara, vezényel  
Kollár Imre. Az utazás és a program ingyenes, s a 
gyerekek még ajándékokat is kapnak. 

 

Csékei Marianna, Stumpfné Vass Violetta 
 

*** 
 

Nemzetiségi német nyelvoktatás  
 
„… csak hogy továbbra se unatkozzunk!” 
Programok – rendezvények 
Szent Márton, a katolikus világ emblematikus 
alakja iskolánk számára is fontos személyiség, 
hiszen életével, cselekedeteivel példát állít a 
jelenkor embere elé is együttérzésből és 
könyörületből. Elismerő főhajtás, színes forgatag 
és méltó megemlékezés jellemezte iskolánkban a 
2017-es Márton napi ünnepséget. 

A program a 4. osztályosok bemutatójával 
kezdődött, amely során hangulatos, képes 
beszámolót kaptunk Szent Márton életének fontos 
eseményeiről és jócselekedeteiről. A magával 
ragadó előadást követően a hallgatóság egy TOTÓ 
segítségével játékos formában győződhetett meg 
arról, mennyi információt sikerült megjegyeznie. 

Ezt követően indult az „ereszd el a hajam”, a 
11 helyszínes program kavalkád, ahol mindenki 
megtalálhatta a neki kedves tevékenységet, 
önkifejezési formát. A legnépszerűbb helyszínek 
az idén a kard- és pajzskészítés lett Lajos és Laci 
bácsi nagy örömére, valamint a libás sütik 
készítése, ahol Viol nénivel és Anitával 
bontakoztatták ki tanulóink cukrász tehetségüket. 
A többi helyszínen iskolánk növendékei egyedi, 
modern lampionokat, libás figurákat, vers 
illusztrációkat készíthettek, az ünnephez köthető 
énekeket tanulhattak és filmeket nézhettek. 

Az alkotási vágyak megvalósítását követően 
Erika néni hittanos csoportja műsorának és a 4. 
osztályosok előadásának tapsolhattunk. A körjá-
tékok és a színdarab segítségével az előadók elénk
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varázsolták Szent Márton emlékezetes cseleke-
deteit. 

A rendezvény záró akkordjaként idén is színes, 
méltóságteljes lampionos felvonulással emlé-
keztünk Márton püspökre. Az estét az ünneplő 
nagyközönség jókedvű sütizéssel, teázással zárta. 

A rendezvény szervezéséért és sikeres lebo-
nyolításáért köszönet a Bozzay németes pedagó-
gusainak: Siposné Bányai Ildikónak és Harapu-
Kiss Tündének, valamint az odaadó szerep-
vállalásért iskolánk valamennyi dolgozójának. 

A rendezvény támogatásáért köszönet illeti 
Zánka Német Nemzetiségi Önkormányzatát, és 
köszönjük a szülők és az ovi közreműködését! 
 

„Az Élet a legjobb rendező” – tartja a mondás, és 
milyen igaz! 
A 6. osztályos népismeret tantárgy keretében régi 
használati tárgyakat hoztak tanulóink az otthoni 
padlásokról. Bár a cél a tanórán őseink élet-
körülményeinek megismerése volt, az összegyűlt 
anyag azonban méltónak bizonyult egy iskolai 
kiállítás összeállítására is. A kiállított tárgyak 
megismerésével az egész iskola közössége tanú-
lhat és hozzájárulhat a hagyományok megőrzé-
séhez. A „So lebten…, so wohnten…” - így éltek, 
és laktak - kiállítás felépítését Sipos Ildikó néni 
vezényletével a 6. osztálynak köszönhetjük, akik a 
kiállítás anyagát saját rajzokkal tették még 
színesebbé. Gratulálunk! 

A kiállítás az iskola emeleti aulájában, január 
végéig látogatható, és az érdeklődők számára 
megtekinthető. 
 

„A jó pap is hóttig tanul!” - Továbbképzés 
Veszprémben 
Új tankönyv jelent meg a német nyelvoktatás 
támogatására. A Huber Verlag, könyvkiadó új 
tankönyvvel jelentkezett a német nyelvoktatás 
területén. Iskolánk két német tanára, Siposné 
Bányai Ildikó és Harapu-Kiss Tünde vett részt az 
új tankönyv kiadói bemutatóján Veszprémben. Az 
előadás során megismerhettük az új tankönyv 
felépítését, szó és nyelvtani anyagát, valamint 
útmutatást kaptunk alkalmazásának módszer-
tanához. 
 

„A jobbítás szándékával” – Központi felmérések 
a német nyelv oktatásáról 
Az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok 
Főosztálya 2017 őszén országos felmérést végzett 
170 magyar általános iskola bevonásával az 
idegennyelv-tanítás hatékonysága témakörében. 

A válogatás során a felmérendő intézmények 
körébe került iskolánk is. A mérésben a 7.-es 
bozzaysok vettek részt. A próbatétel nem volt 
egyszerű: 45 perc alatt egy 100 pontból álló (!?!) 
kérdőívet kellett kitölteniük. A válaszadás során a 
tanulók a feltett kérdésekre ötös skálán – a 
rossztól a nagyon jóig - választották ki a számukra 
megfelelő választ. A felmérésben iskolánk német 
tanárai is részt vettek, számukra külön 
összeállított kérdőív kitöltésével. 

A felmérés célja a nyelvoktatás kereteinek 
áttekintése, hatékonyságát befolyásoló tényezők 
felmérése annak érdekében, hogy az elemzés 
segítse az idegennyelv-tanítás stratégiájának 
megalkotását. 

Iskolánk részt vett az Oktatási Hivatal 
felkérésére abban a kutatásban is, amelynek célja 
annak feltárása volt, hogy a nemzetiségi 
iskolákban szükség van-e második idegen nyelv 
kötelező oktatására, vagy a plusz nyelv 
választható legyen. 
Iskolánkban sok éve jó gyakorlat már a második 
idegen nyelv – angol – szabad felvétele tanulóink 
számára. Ennek megfelelően továbbra is ezt az 
álláspontot képviseltük: A jó képességű tanulóink 
szabadidejük terhére dönthessenek második 
idegen nyelv tanulása mellett, de ne tegyük ezt a 
terhet mindenki számára kötelezővé. 
 

„Hajrá egyik, győzzön a másik”! „Auf die 
Plätze! Fertig! Los!” – Gőzerővel folynak a 
német versenyek. 
Az országos német nemzetiségi verseny, a VUK 
első fordulós feladata megérkezett. A tennivaló 
„nem volt piskóta,” komoly kihívás elé állította 
tanulóinkat: 

A feladat megoldása során a versenyzőknek be 
kellett mutatni a németek betelepítését Magyar-
országra a XVIII. században. Honnan indultak, 
hová érkeztek, milyen útvonalat jártak be? A 
verseny pályamunkák összeállítása sok kutató- és 
alkotómunkát igényelt, de megérte az erőfe-
szítéseket, mert nagyon színvonalas anyagokat 
tudtunk beküldeni. 

Versenyen kívül Egyed Laura elkészítette a 
betelepülés során használt közlekedési eszközök – 
„Ulmer Schachtel” (Ulmi skatulya – hajó), 
valamint a lovas szekér makettjét. Elképesztően 
élethűen sikerültek az alkotások. Gratulálunk 
Laura! 

Ezek után izgatottan várjuk a második fordulót! 
Az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai 
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varázsolták Szent Márton emlékezetes cseleke-
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A rendezvény záró akkordjaként idén is színes, 
méltóságteljes lampionos felvonulással emlé-
keztünk Márton püspökre. Az estét az ünneplő 
nagyközönség jókedvű sütizéssel, teázással zárta. 

A rendezvény szervezéséért és sikeres lebo-
nyolításáért köszönet a Bozzay németes pedagó-
gusainak: Siposné Bányai Ildikónak és Harapu-
Kiss Tündének, valamint az odaadó szerep-
vállalásért iskolánk valamennyi dolgozójának. 

A rendezvény támogatásáért köszönet illeti 
Zánka Német Nemzetiségi Önkormányzatát, és 
köszönjük a szülők és az ovi közreműködését! 
 

„Az Élet a legjobb rendező” – tartja a mondás, és 
milyen igaz! 
A 6. osztályos népismeret tantárgy keretében régi 
használati tárgyakat hoztak tanulóink az otthoni 
padlásokról. Bár a cél a tanórán őseink élet-
körülményeinek megismerése volt, az összegyűlt 
anyag azonban méltónak bizonyult egy iskolai 
kiállítás összeállítására is. A kiállított tárgyak 
megismerésével az egész iskola közössége tanú-
lhat és hozzájárulhat a hagyományok megőrzé-
séhez. A „So lebten…, so wohnten…” - így éltek, 
és laktak - kiállítás felépítését Sipos Ildikó néni 
vezényletével a 6. osztálynak köszönhetjük, akik a 
kiállítás anyagát saját rajzokkal tették még 
színesebbé. Gratulálunk! 

A kiállítás az iskola emeleti aulájában, január 
végéig látogatható, és az érdeklődők számára 
megtekinthető. 
 

„A jó pap is hóttig tanul!” - Továbbképzés 
Veszprémben 
Új tankönyv jelent meg a német nyelvoktatás 
támogatására. A Huber Verlag, könyvkiadó új 
tankönyvvel jelentkezett a német nyelvoktatás 
területén. Iskolánk két német tanára, Siposné 
Bányai Ildikó és Harapu-Kiss Tünde vett részt az 
új tankönyv kiadói bemutatóján Veszprémben. Az 
előadás során megismerhettük az új tankönyv 
felépítését, szó és nyelvtani anyagát, valamint 
útmutatást kaptunk alkalmazásának módszer-
tanához. 
 

„A jobbítás szándékával” – Központi felmérések 
a német nyelv oktatásáról 
Az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok 
Főosztálya 2017 őszén országos felmérést végzett 
170 magyar általános iskola bevonásával az 
idegennyelv-tanítás hatékonysága témakörében. 

A válogatás során a felmérendő intézmények 
körébe került iskolánk is. A mérésben a 7.-es 
bozzaysok vettek részt. A próbatétel nem volt 
egyszerű: 45 perc alatt egy 100 pontból álló (!?!) 
kérdőívet kellett kitölteniük. A válaszadás során a 
tanulók a feltett kérdésekre ötös skálán – a 
rossztól a nagyon jóig - választották ki a számukra 
megfelelő választ. A felmérésben iskolánk német 
tanárai is részt vettek, számukra külön 
összeállított kérdőív kitöltésével. 

A felmérés célja a nyelvoktatás kereteinek 
áttekintése, hatékonyságát befolyásoló tényezők 
felmérése annak érdekében, hogy az elemzés 
segítse az idegennyelv-tanítás stratégiájának 
megalkotását. 

Iskolánk részt vett az Oktatási Hivatal 
felkérésére abban a kutatásban is, amelynek célja 
annak feltárása volt, hogy a nemzetiségi 
iskolákban szükség van-e második idegen nyelv 
kötelező oktatására, vagy a plusz nyelv 
választható legyen. 
Iskolánkban sok éve jó gyakorlat már a második 
idegen nyelv – angol – szabad felvétele tanulóink 
számára. Ennek megfelelően továbbra is ezt az 
álláspontot képviseltük: A jó képességű tanulóink 
szabadidejük terhére dönthessenek második 
idegen nyelv tanulása mellett, de ne tegyük ezt a 
terhet mindenki számára kötelezővé. 
 

„Hajrá egyik, győzzön a másik”! „Auf die 
Plätze! Fertig! Los!” – Gőzerővel folynak a 
német versenyek. 
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országra a XVIII. században. Honnan indultak, 
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Versenyen kívül Egyed Laura elkészítette a 
betelepülés során használt közlekedési eszközök – 
„Ulmer Schachtel” (Ulmi skatulya – hajó), 
valamint a lovas szekér makettjét. Elképesztően 
élethűen sikerültek az alkotások. Gratulálunk 
Laura! 

Ezek után izgatottan várjuk a második fordulót! 
Az Oktatási Hivatal Nemzetiségi Pedagógiai 
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Oktatási Központja által meghirdetett rajzver-
senyének keretében hét hatodik osztályos tanulónk 
vállalkozott arra, hogy egy szabadon választott 
rajz technika segítségével bemutatja, hogyan éltek 
és hogyan laktak nagyszüleink és a leszár-
mazottjaik. A magas színvonalú pályamunkák 
elkészültek, a róluk készült fotók a Bozzay 
emeleti galériájának kiállításán meg-tekinthetők. 
Szorítunk a jó eredményért! 

November 21-én került megrendezésre az 
országos nemzetiségi online nyelvi verseny, 
amelyen iskolánk 6 negyedikes tanulója vett részt. 
A verseny az ország valamennyi nevező általános 
iskolájában, egy időben, egy internetes felületen, 
online került megrendezésre. A rendelkezésre álló 
egy óra alatt a tanulóknak az ősz témakörben 
kellett különböző játékos feladatokat megoldani, 
majd egy minimálisan 80 szóból álló fogalmazást 
elkészíteni. Az eredményekről várjuk az értesítést. 
Hajrá Bozzay! 

Az idei Városlődi Nemzetiségi Kulturális 
Találkozó forgatagában iskolánkat Cseh Gábor és 
Barátossy Álmos képviselte vers- és prózamondó 
kategóriában. A fiúk nagyon ügyesek voltak, 
szépen helytálltak, amiért köszönet illeti felkészítő 
tanárukat, Tünde nénit is. 

November második felében fejeződtek be isko-
lánkban a négy fordulós német nyelvi verseny 
küzdelmei. A megmérettetést tanulóink három 
korcsoportban teljesítették. 
Az eredmények: 
I. korcsoport (3-4. osztály):  
I.: Gondos Réka 
II.: Filep Lili 
III.:Simon Júlia, Borbély Eszter, Bácsi Nóra 
csapata 
II. korcsoport (5-6. osztály): 
I.: Molnár Márton, Pődör Kevin csapata 
II.: Szűcs Petra, Németh Virginia csapata 
III.: Stróbl Kornél, Fenyő levente csapata 
III. korcsoport (7-8. osztály):  
I.:Morvai Tamás, Pádár Ákos, Borbély Balázs 
csapata, 
II.:Molnár Fanni, Szász Virág Napsugár, 
Borbély Fanni csapata 
III.:Tóth Dalma, Egyed Laura, Karácsony 
Nikolett csapata 
 

Gratulálunk a győzteseknek és a helyezetteknek! 
Szép munka volt! 
 

„Nyitva van az aranykapu …” – Nyílt napok a 
Bozzayban. 

November utolsó hetében került megrendezésre 
iskolánkban a hagyományos nyílt hét, amelynek 
keretében keddtől csütörtökig a bozzays tanulók 
szülei és családtagjai számára nyíltak meg 
iskolánk kapui. Látogatóink betekinthettek a 
tanórák munkájába, benyomást szerezhettek a 
tanulók órai aktivitásáról, az alkalmazott 
módszertanról, gyermekeik viselkedéséről. 

Német nyelvi órák esetében az idei évben 
Siposné Bányai Ildikó a 3. és 6 osztályban, 
Harapu-Kiss Tünde pedig 1. és 4. osztályban tárta 
szélesre az osztályajtót. Az órák jó hangulatban 
teltek, a visszajelzések alapján szülők, gyermekek 
és pedagógusok egyaránt pozitív benyomásokkal 
gazdagodtak. 
 

„Wonderful life” – avagy csodák a köbön: 
Budapesten kirándult a Bozzay 
November 26-án egy csepergős, hűvöskés 
vasárnap reggelen nagy várakozással gyüle-
kezetek a résztvevők a budapesti kirándulásra a 
Bozzay suli előtt. A Zánkai Nemzetiségi Önkor-
mányzat által támogatott jutalom kiránduláson 
az iskola legjobb németesei és néptáncosai 
vehettek részt a felnőtt kísérőkkel együtt. 

Egy „rövid” autóbuszozást követően Óbudán 
landolt a csoport, ahol a Csodák Palotája izgal-
mas világa kínált ismeret- és élménygazdag kikap-
csolódást. Tanulóink azonnal a legextrémebb él-
ményelemre, a 9D-s mozielőadásra csaptak le. A 
nagyjából 15 perces program kellően zajosra sike-
redett, hiszen a 9D koncepciója szerint nem csak 
láttuk ami történik, hanem éreztük is. A szé-
künkkel „kisodródtunk” a kanyarban, a 
felfreccsenő vízpermet az arcunkon landolt, és a 
hullámvasúton is liftezett a gyomrunk, akár csak a 
valóságban. 

„Igazi játszóház volt, ahol minden korosztály a 
megtapasztalás útján gyermeki rácsodálkozással 
fedezhette fel, hogy a világ érdekes.” – hirdeti az 
intézmény prospektusa, és az utolsó szóig állja is a 
szavát, mert a Csodák Palotája valóban az ország 
tudományos szórakoztató központja. 

Számtalan attrakció segítségével mutatják be 
az embert körülvevő világot: Tudósok csarnoka, 
felfedezések, a mágnesesség csodája, a születés 
világa, vizuális illúziók, Newton felfedezései, 
érintőképernyős asztalok, megannyi lehetőség 
arra, hogy játékos úton megismerjük a 
tudományok világát. 

A nap második csodáját a Vígszínházban 
élhette át a csoport, amikor megtekintette az Óz a 
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csodák csodája című zenés darabot. Fantasztikus 
környezetben felejthetetlen előadásnak lehettünk 
szemtanúi. 

Az élménygazdag nap záró csodája a 
Gastland éttermében várta a résztvevőket, ahol a 
büfé-asztalokon elhelyezett bőséges kínálatból 
minden-ki igényeinek megfelelő mennyiségben 
lakmároz-hatott. Ínycsiklandozó levesek, íz-
gazdag sültek és saláták, valamint kihagy-
hatatlan sütemények és fagylaltok csábították a 
vendégeket. 
Igazi csodanap volt ez! Amolyan Gyermelyi: 
Kérünk még! 
 

Mert:„Amit élvezettel tanulunk, azt nehezen felejtjük 
el.” 

(Mercier) 
 

*** 
 

DÖK hírek: 
 

Az „osztály-állat” problémakörének gordiuszi 
csomóját vágtuk át egy elegáns megoldással: 
Minden osztály választott osztály-állatot és 
plakátot készített róla, amit aztán problémamen-
tesen kitehet az osztályban. A beérkezett mun-
kákból szervezett iskolánk diákönkormányzata 
kiállítást a suli-könyvtárban. 

A legkedvesebb állatok: farkas, tyúk, ló, 
majom, csacsi, kutya, panda, hópárduc, mormota. 
Az elkészült plakátokat versenyre bocsátottuk az 
iskola tanulói körében. A beérkezett szavazatok 
alapján a következő eredmény született: 

1. A tyúk 
2. A hópárduc 
3. A csacsi és a mormota holtversenyben. 

Természetesen a többi pályamű is oklevél juta-
lomban részesült. 
 

*** 
 
Iskolánk labdarúgó csapata december 4-én, 
Balatonfüreden a Szabadidő Központban vett részt 
futsal teremlabdarúgó torna körzeti versenyén. A 
járás hét iskolájának csapata közül öten vettek 
részt a tornán, amelyen két győzelemmel és két 
vereséggel a harmadik helyezést szereztük meg. 
Előttünk végzett az Eötvös és Radnóti iskola és 
magunk mögé tudtuk utasítani a tihanyi bencés és 
a balatonfüredi református tanintézmények 
csapatait. Csapattagok: Cseh András, Tóth 

Levente, Lakosi Péter, Molnár Richárd, Takács 
Flórián, Dégi Dominik, Horváth András, Kustán 
Roland, Stróbl Kornél.  
 

*** 
 

 
FALUHÁZ -  
    EGYESÜLETI ÉLET 
 

Rovatvezető: Kocsis Szilvia 
 

Hírek a Faluházból 
 

Az őszi rendezvények két utolsó programja közül 
elsőként említjük az Október 23-ai megem-
lékezést, melyet 2017-ben a Magyar Tenger 
Népdalkör, a Zánkai Színjátszókör és pár tehet-
séges szereplő adott. A színvonalas megemlékezés 
nagyon jól sikerült, sokan eljöttek, és remél-
hetőleg egyre többen tartják majd fontosnak, hogy 
az ilyen, és ehhez hasonló ünnepeken együtt 
emlékezzünk. 
 

A Márton napi libavacsorát és a 2017-es Újbor 
Mustrát a Theodora Étteremben szerveztük meg. 
A finom libáról Kamondi Tamás, míg a borokról a 
borosgazdák gondoskodtak. A bormustrát Varga 
Zoltán igen szakszerűen vezette le, melynek 
keretében minden gazda szót kapott, hogy be-
mutassa saját borát. A vacsora és a borkóstoló után 
jót beszélgettek a résztvevők. Közben egy rövid 
meglepetés, Bácsi Konstantina sztepptánc bemu-
tatója lepte meg a közönséget, mely nagy sikert 
aratott. 
 

Nagy örömünkre november 29-én egy új generáció 
lépett be a Faluház életébe, mégpedig a Zánka Baba 
Klub! Adventi Baba Bulira érkeztek a picúrok és 
szüleik ezen a délutánon. Hanna Jamieson nagy-
szerű szervezésének köszönhetően, a buli ferge-
tegesre sikerült, örülünk neki, hogy jól érezték 
magukat nálunk! 
 

A december közeledtével lázasan készülődtünk az 
adventi ünnepekre, melyről a következő gon-
dolatok jutottak eszünkbe az első gyertya-
gyújtáskor: 
„Advent a várakozás ideje, a kereszténység második 
legnagyobb ünnepének előestélye. Négy hét, mely a 
vásárlási láz ellenpontjaként – ha mi is úgy akarjuk. 
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– népi hagyományaink felé irányíthatja 
figyelmünket. Egy adventi koszorú és négy szál 
gyertyája éppúgy, mint a Betlehemes ház. Jelképek 
ezek, az örömteli várakozás ünnepi kellékei. 
Advent az a négy hetes időszak, amely felvezeti 
számunkra az ünnepet, ráhangol és felkészít minket a 
karácsonyra. Vasárnaponként hétről hétre 
meggyullad egy-egy gyertya az ádventi koszorún, 
ezzel egyre nagyobb fényt sugározva otthonunkba. A 
karácsonyi hangulat megváltoztat bennünket. 
Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra. 
Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a 
hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe 
szorulnak. 
A fényekbe öltözött házak és utcák szépen kifejezik a 
ránk bízott hagyományt. A fény tradícióját. 
Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, 
amelynek hangja a családot, az otthon melegét 
juttatja eszünkbe. Ismét gondolhatunk szeretteinkre, 
barátainkra, és figyelhetünk arra, hogy mit 
nyújthatunk azoknak, akik fontosak a számunkra. 
Nem a drága ajándékok jelentik a fényt a 
lelkünkben, hanem a szándék, hogy önmagunktól mit 
adhatunk önzetlenül.” 
 

A Faluház is ünnepi díszbe öltözött és Advent első 
vasárnapján kedves kis műsor, kirakodó vásár, 
finom forralt bor, zsíros kenyér és tea kíséretében, 
ünnepélyesen meggyújtottuk az első adventi 
gyertyát. A műsort idén is a Bokafogó Nép-
táncegyüttes és a Magyar Tenger Népdalkör adta. 
Az adventi készülődésből ismét kivették a klubok a 
részüket. Az adventi koszorút az Életmód Klub, míg 
a Betlehemes ház figuráit a Nőklub tagjai készítették 
ügyes kezeikkel. Köszönetet mondunk a Falu-
gondnokságnak, akik új koszorú vázat, és új 
Betlehemes házat építettek a falunak. A fény-
dekoráció is megújult, sikerült idén lecserélni a már 
kiégett fénykábeleket az önkormányzat, valamint 
Péringer Miklós kezdeményezésére a Német 
Nemzetiségű Önkormányzat segítségével. A 71-es 
út mentén is felkerültek a karácsonyi hópihék, bízva 
abban, hogy jövőre talán már a Rákóczi út mentén is 
érzékelhetjük a karácsonyi hangulatot. Évről-évre 
egy kicsit mindig több díszítést szeretnénk, hogy jó 
érzés legyen végig sétálni a falun. 
 

December 6-án délelőtt megérkezett a várva-várt 
Mikulás! Az ovisok, kisiskolások, valamint 
kistestvéreik, nagy izgalommal érkeztek a Falu-
házba ezen a napon. A Mikulás ajándékosztását 
Molnár Orsi interaktív Télapó műsora kísérte, 
melyet a gyerekek nagy örömmel fogadtak. 

A 2017-es évben még két izgalmas program vár 
ránk, ami pedig nem más, mint a Falukarácsony és 
a Szilveszteri mulatság. 
2017. december 16-án délután 16 órakor meghitt 
karácsonyi hangulattal várjuk a falu apraját és 
nagyját, hogy együtt ünnepeljük meg az év legszebb 
ünnepét, a Karácsonyt. A műsort ezúttal is a helyi 
közösségek adják, mégpedig az Óvoda, a Bozzay Pál 
Általános Iskola, a Magyar Tenger Népdalkör, 
végül pedig a Zánkai Színjátszó Kör műsorával 
zárjuk az ünnepséget. 
Az év végéről sem feledkeztünk meg, december 31-
én fergeteges szilveszteri parti várja a 2017-es év 
búcsúztatására, a szórakozni vágyókat. 
 

Ez az év is eltelt. Így visszagondolva sok minden 
történt, de ami a legfontosabb, hogy Zánka egy 
hihetetlenül jó közösség. Csak egy szó, egy apró 
kérés, máris özönlenek a segítők a Faluházba. Ez 
óriási dolog, hiszen összefogás nélkül, bizalom 
nélkül semmi nem működik. 
Sokan kérdezték már tőlünk, hogyan tudunk ilyen 
nagy tömegeket megmozgatni egy-egy rendezvény 
alkalmával? 
Ennek csak egyetlen magyarázata van: Zánka 
lakosságának összetartó ereje példa értékű! Ezúton 
szeretnénk megköszönni minden támogatást, amit 
egész évben kaptunk! Külön köszönjük a 
klubvezetőknek, és a klubok minden egyes tagjának 
a segítségét, amit a Faluházért, a rendezvényekért 
tettek! Köszönjük a bizalmat Zánka Képviselő-
testületének, valamint az önkormányzati dolgozók, 
és a Falugondnokság segítségét! 
 

Reméljük 2018-ban is izgalmas, érdekes prog-
ramokkal várhatjuk Önöket!  
 

Az ünnepek alkalmával a következő sorokkal 
szeretnénk zárni sorainkat: 
„Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensőséges 
kapcsolatokra épülő közösséget lehet teremteni. 
Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak 
néhány napig, az ünnep idején éljen a szívünkben, 
hanem a hétköznapokon is megmaradjon az izzása! 
Éljünk úgy, hogy szeretettel fordulunk egymás iránt, 
hogy életünkben ne legyen helye a haragnak és a 
gyűlölködésnek!” 
 

Kellemes karácsonyi Ünnepeket és  
Nagyon Boldog Új Évet Kívánunk  

Mindenkinek! 
 

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás, Bácsiné 
Bogáncs Nikoletta, Zánka Faluház 
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Őszirózsa Nyugdíjas Klub  
2017. Második félévi tevékenysége 

 
Az év eleji tevékenységünkről már tájékoztattuk 
az olvasókat, nem szeretnék ismétlésekbe esni, 
ezért kezdem a második félévvel.  

Május 1 –jén Falu Majálison vettünk részt, 
közös főzéssel a Népdalkörrel, Herceg Magda és 
segítői megfőzték a nagyon finom töltött ká-
posztát. 

Május 25- én Igal – Fürdő kirándulás, útköz-
ben megálltunk Andocson és megtekintettük a 
Nagyboldogasszony Búcsújáró kegytemplomát, 
történetét megosztotta velünk Tamás atya, majd 
bemutatta a Mária ruhák Múzeumát, amely több 
mint 300db- ból áll. Két három hetente 3-4 
asszony mindig más – más ruhában öltöztetik 
Mária szobrát. Megérintett bennünket a gyönyörü 
látvány, vissza léptünk a templomba, elénekeltük 
Boldogasszony Anyánk /Régi Magyar 
Himnuszát/. Tudomásunkra jutott, hogy régen 
nagyszüleink a Nivegy völgyből is elza-
rándokoltak erre a szent helyre. Többen hálásan 
köszönték, és szívesen vették a kitérőt. Igal 
Fürdőben mindenki megtalálta a kedvenc 
medencéjét ahol ellazulhatott. Hazafelé tartva 
Balatonszentgyörgyön a Csillagvár Étteremben 
bőséges estebéddel vártak bennünket, a gyors 
kiszolgálás is közre játszott hogy maradt időnk a 
Kis – Balaton megtekintésére, azok örömére, akik 
még nem látták. Kellemesen elfáradva tértünk 
haza. 

Június: Klubnapunkat Nyílt Nappal hirdettük. 
Téma: Kedvenc verseim, mondókáim, előadók 
Klubtagok. Tagjaink közül voltak bátor jelent-
kezők, örömmel hallgattuk őket. Nyílt Nap alkal-
mából páran eljöttek és betekinthettek Klubunk 
életébe. 

Július: Előadó: Filep Miklós Polgármester Úr 
tájékoztatott bennünket az ez évi Önkormányzati 
Tervekről, majd ezt követően szívesen válaszolt 
kérdéseinkre. 

Augusztus: Nyílt Napot hirdettünk. Téma: 
Lecsófőzés csoportokban, kiállítás saját Termény 
és Termékből, végül kisorsolásra kerültek a 
jelenlévők között. A nagy meleg ellenére szép 
számmal voltunk, öröm volt nézni, hogy mindenki 
segédkezett, és akart csinálni valamit, ezért voltak 
olyan finomak a lecsók. A Tagság eldöntötte, 
hogy minden évben megfőzzük a Klub Lecsóját. 
Észrevételem szerint, szükség van, és kell ilyen 
összejövetel nyugdíjasainknak. 

Augusztus 24-én Zalaszentgrót – Fürdő kirán-
dulás, kellemes szép időben mindenki ellazul-
hatott kedvenc medencéjében. 

Szeptember 14. Téma: Ki Tud többet 
Zánkáról? Csoportos Teszt kitöltés. A Teszt 
kérdések összeállításában segítők voltak György 
Péter és Albert Ferencné Mária. 

Október 12 –én E. a.: Zánka Díszpolgára, 
Kocsis Ervinné Ila néni kedves emlékeit, 
történeteit örömmel hallgattuk, majd ezt követően 
Klubunk által meghirdetett Senior Tánctanfolyam 
elkezdődött. Minden csütörtökön este Kilenc 
héten át 29 fővel, ebből 25 fő Klubtag, nagyon 
lelkes kis csapat. Igény esetén jövőre is 
szervezhetünk hasonlót a tagság támogatásával, 
mert tudjátok a „ Mozgás Öröm, a Zene Simogatja 
a Lelket.”  

Október: A Magyar Szabadidősport Szövetség 
Országosan meghirdette, a „Világ Gyalogló Nap 
egész Októberben „ Programot, Nyugdíjas 
Klubok részére, melyre Klubunk benevezett. 
Október 26-án 19 fővel. Zánka falu megtekintése 
a Mindenszentek és Halottak napja alkalmából. 
Útvonalunk: Ifjúsági- Lakótelep – Villasor 
kereszteződésénél fel a Rákóczi úton- Péter bolt 
mellett elhaladva, kiértünk a temetőbe, az egy éve 
átadott Kálvária megtekintése, majd ezt követően 
a Mindenki Keresztjénél közösen mécseseket 
gyújtottunk, emlékeztünk az elhunytakra, 
felkerestük az itt nyugvó halottaink sírját és egy-
egy mécsest gyújtottunk. 
Novemberben: Klubunkban is emlékeztünk az 
elhunytakra, nevük felolvasásával, gyertyagyúj-
tással, és versel. 

December 14. Klub Karácsony. 
Minden hónapban köszöntjük a név és 

születésnaposokat, egy-egy versel kedveskedve. 
Ebben a hónapban külön köszöntjük, és 
megajándékozzuk a Jubileumi Születésnapo-
sainkat akik ebben az évben töltik be a 65., 70., 
75., 80., 85., 90. évüket. Igen Klubunknak tagja 
Csipszer László, Laci bácsi, aki ebben az évben 
töltötte be a 90. évét. Jó egészséget kívánunk neki, 
hogy sokáig köszönthessük Klubunkban. 
Karácsonyi Ünnepségünk alkalmából meghívott 
vendégszereplők a Magyar Tenger Népdalkör, és 
a Senior Tánc Tanfolyam résztvevői bemutatják a 
tanultakat. 

Klubunk színvonalas működéséhez Köszönöm 
a Tagságnak, az egész évben való részvételt, 
hozzáállást, és a segítséget. Köszönöm Klubunk 
támogatóinak az önzetlen segítő jóindulatot, akik  
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Őszirózsa Nyugdíjas Klub  
2017. Második félévi tevékenysége 

 
Az év eleji tevékenységünkről már tájékoztattuk 
az olvasókat, nem szeretnék ismétlésekbe esni, 
ezért kezdem a második félévvel.  

Május 1 –jén Falu Majálison vettünk részt, 
közös főzéssel a Népdalkörrel, Herceg Magda és 
segítői megfőzték a nagyon finom töltött ká-
posztát. 

Május 25- én Igal – Fürdő kirándulás, útköz-
ben megálltunk Andocson és megtekintettük a 
Nagyboldogasszony Búcsújáró kegytemplomát, 
történetét megosztotta velünk Tamás atya, majd 
bemutatta a Mária ruhák Múzeumát, amely több 
mint 300db- ból áll. Két három hetente 3-4 
asszony mindig más – más ruhában öltöztetik 
Mária szobrát. Megérintett bennünket a gyönyörü 
látvány, vissza léptünk a templomba, elénekeltük 
Boldogasszony Anyánk /Régi Magyar 
Himnuszát/. Tudomásunkra jutott, hogy régen 
nagyszüleink a Nivegy völgyből is elza-
rándokoltak erre a szent helyre. Többen hálásan 
köszönték, és szívesen vették a kitérőt. Igal 
Fürdőben mindenki megtalálta a kedvenc 
medencéjét ahol ellazulhatott. Hazafelé tartva 
Balatonszentgyörgyön a Csillagvár Étteremben 
bőséges estebéddel vártak bennünket, a gyors 
kiszolgálás is közre játszott hogy maradt időnk a 
Kis – Balaton megtekintésére, azok örömére, akik 
még nem látták. Kellemesen elfáradva tértünk 
haza. 

Június: Klubnapunkat Nyílt Nappal hirdettük. 
Téma: Kedvenc verseim, mondókáim, előadók 
Klubtagok. Tagjaink közül voltak bátor jelent-
kezők, örömmel hallgattuk őket. Nyílt Nap alkal-
mából páran eljöttek és betekinthettek Klubunk 
életébe. 

Július: Előadó: Filep Miklós Polgármester Úr 
tájékoztatott bennünket az ez évi Önkormányzati 
Tervekről, majd ezt követően szívesen válaszolt 
kérdéseinkre. 

Augusztus: Nyílt Napot hirdettünk. Téma: 
Lecsófőzés csoportokban, kiállítás saját Termény 
és Termékből, végül kisorsolásra kerültek a 
jelenlévők között. A nagy meleg ellenére szép 
számmal voltunk, öröm volt nézni, hogy mindenki 
segédkezett, és akart csinálni valamit, ezért voltak 
olyan finomak a lecsók. A Tagság eldöntötte, 
hogy minden évben megfőzzük a Klub Lecsóját. 
Észrevételem szerint, szükség van, és kell ilyen 
összejövetel nyugdíjasainknak. 

Augusztus 24-én Zalaszentgrót – Fürdő kirán-
dulás, kellemes szép időben mindenki ellazul-
hatott kedvenc medencéjében. 

Szeptember 14. Téma: Ki Tud többet 
Zánkáról? Csoportos Teszt kitöltés. A Teszt 
kérdések összeállításában segítők voltak György 
Péter és Albert Ferencné Mária. 

Október 12 –én E. a.: Zánka Díszpolgára, 
Kocsis Ervinné Ila néni kedves emlékeit, 
történeteit örömmel hallgattuk, majd ezt követően 
Klubunk által meghirdetett Senior Tánctanfolyam 
elkezdődött. Minden csütörtökön este Kilenc 
héten át 29 fővel, ebből 25 fő Klubtag, nagyon 
lelkes kis csapat. Igény esetén jövőre is 
szervezhetünk hasonlót a tagság támogatásával, 
mert tudjátok a „ Mozgás Öröm, a Zene Simogatja 
a Lelket.”  

Október: A Magyar Szabadidősport Szövetség 
Országosan meghirdette, a „Világ Gyalogló Nap 
egész Októberben „ Programot, Nyugdíjas 
Klubok részére, melyre Klubunk benevezett. 
Október 26-án 19 fővel. Zánka falu megtekintése 
a Mindenszentek és Halottak napja alkalmából. 
Útvonalunk: Ifjúsági- Lakótelep – Villasor 
kereszteződésénél fel a Rákóczi úton- Péter bolt 
mellett elhaladva, kiértünk a temetőbe, az egy éve 
átadott Kálvária megtekintése, majd ezt követően 
a Mindenki Keresztjénél közösen mécseseket 
gyújtottunk, emlékeztünk az elhunytakra, 
felkerestük az itt nyugvó halottaink sírját és egy-
egy mécsest gyújtottunk. 
Novemberben: Klubunkban is emlékeztünk az 
elhunytakra, nevük felolvasásával, gyertyagyúj-
tással, és versel. 

December 14. Klub Karácsony. 
Minden hónapban köszöntjük a név és 

születésnaposokat, egy-egy versel kedveskedve. 
Ebben a hónapban külön köszöntjük, és 
megajándékozzuk a Jubileumi Születésnapo-
sainkat akik ebben az évben töltik be a 65., 70., 
75., 80., 85., 90. évüket. Igen Klubunknak tagja 
Csipszer László, Laci bácsi, aki ebben az évben 
töltötte be a 90. évét. Jó egészséget kívánunk neki, 
hogy sokáig köszönthessük Klubunkban. 
Karácsonyi Ünnepségünk alkalmából meghívott 
vendégszereplők a Magyar Tenger Népdalkör, és 
a Senior Tánc Tanfolyam résztvevői bemutatják a 
tanultakat. 

Klubunk színvonalas működéséhez Köszönöm 
a Tagságnak, az egész évben való részvételt, 
hozzáállást, és a segítséget. Köszönöm Klubunk 
támogatóinak az önzetlen segítő jóindulatot, akik  
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2017 évben a következők: Kiemelten Zánka 
Önkormányzatának, a Faluháznak mint alap-
ellátóinknak. Egyéni és Céges támogatóinknak: 
Er- Csavar bolt, Szabó Péter bolt, Boróka 
Kertészet, Tóth László virágbolt, Marika Papír 
bolt Tapolca,Tóth Istvánné, Forrás A.B.C. 
Zánka, Réfi Vendelné, Tapolca Pacsirta úti 
Zöldséges, Magyar Ákosné, Sólyom Olga, Végh 
Tamásné Óbudavár Polgármester, Dr. Varga 
Sándor. 

Minden Támogatónak, Klubunk Tagjainak, 
egész Falu Népének, Zánka Hírmondó olvasóinak, 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Sikerekben 
Gazdag, Boldog Új Évet kíván az Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub. 

Nagy Pálné  Klubvezető  
 

*** 
 

Dr. Okályi Ivánra emlékeztek. 
 

Virággal köszöntötte Taródyné dr. Okályi 
Erzsébetet -Dr. Okályi Iván lányát- Dr. Hegedűs 
Attila a Corvinus Egyetem Kertészettudományi 
Karának dékánja, Budapesten a III. Entz-napok 
keretében megtartott előadása kezdetén. 

Az előadásokat az egyetem alapítóira 
emlékezve és legendás elődeik tiszteletére rendez-
ték meg az egyetem könyvtárában. 

Dr. Hegedűs Attila örömmel emlékezett a nyá-
ron Zánkán tett látogatására, amikor először 
találkozott dr. Okélyi Erzsébettel. Ezen a nyári na-
pon felkeresték a tusakosi dűlőben még megtalál-
ható mandulafákat, amelyeket még Dr. Okályi 
Iván telepített. Az itt még meglévő fákról, augusz-
tusban a NAKI Gyümölcstermesztési Kutatóintézet 
érdi kutatóállomás munkatársai szemző hajtá-
sokat szedtek és leszaporították azokat. Ezekből 
jövőre új facsemeték lesznek. 
Az elhangzó előadások méltatták Dr. Okályi Iván 
szakmai jelentőségét, vezetői érdemeit és emberi 
nagyságát. 

Varga Zoltán Zánka alpolgármestere, felkért 
hozzászólóként tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
Zánkán miként őrzik Okályi Iván emlékét, és 
beszélt egy készülő emlékparkról. 
Végezetül a Dr.Okályi Iván Kertbarát Kör fenn-
állásának ötvenedik évfordulója kapcsán közös 
zánkai előadásban és megemlékezésben álla-
podtunk meg. 
 

Mészáros Géza 

A Kertbarát kör 2017. évi budapesti 
kirándulása 

 
Az előzetes terveknek megfelelően reggel 7 
órakor indult az autóbusz 50 fővel a ránk jellemző 
pontossággal. Az idén egynaposra tervezett utunk 
célja a Vajdahunyad várában megrendezett Ma-
gyarországi Újbor és Sajtfesztivál volt. Jó 
hangulatban a tervezett pihenőket beiktatva 
érkeztünk a helyszínre. Az idei kedvező időjárás 
hatása érződött a kínált borokon. A történelmi 
környezetben eltöltött négy óra alatt kiváló 
sajtokkal is megismerkedhettünk. Sokan vásárol-
tak a sajtokból. A Balatoni régióból sajnos kevés 
volt a felhozatal. A program része volt a vadászati 
és halászati rész megtekintése tárlatvezetéssel, 
ahol szép trófeákat láthattunk, szinte az ország 
teljes vadállományát bemutatta a kiállítás.  

Kis pihenő és ebédszünet után irány Budafok. 
A történelmi pincerendszer egyik jellegzetes 
pincészete látott vendégül bennünket. A Lics 
Pincészetet 1989-ben alapította Lics László és 
felesége. A 1100 m2-es érlelő pince a jellegzetes 
földalatti pincerendszer része, amely valaha 
óvóhely szerepét töltötte be. Ma kiváló minőségű 
borok érlelésére alkalmas. A pincészet szőlő-
ültetvényei Szekszárdon, Pákozdon és Etyeken 
találhatóak 60 ha nagyságban. Jelenleg a család 
gyermekei irányítják a gazdaságot. A három órás 
program alatt 7 fajta bor megkóstolása mellett 
kaptunk egy finom vacsorát jellegzetes sváb 
harmonikás zene kíséretében. A házigazdánk, 
Judit nagy szakértelemmel megtartott borkóstolója 
mellett hamar eltelt az idő és a jó hangulat hazáig 
megmaradt. A buszon még előkerültek a maradék 
borok és borkorcsolyák.   

A korszerű és kényelmes busszal, baleset-
mentesen, a késő esti órákban érkeztünk Zánkára. 
Megint baráti környezetben, sok élménnyel 
lettünk gazdagabbak. 

Sólyom Jenő 
 

*** 
 

Községi könyvtár 
 

Mikulásváró délután 
 

November 30-án Mikulásváró foglalkozást 
rendeztünk a Községi Könyvtárban. A program 
diafilm vetítéssel indult. Télapó és Ezüstmackó 
című mesét nézhették, hallgathatták meg az 
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érdeklődők. A mese után kézműveskedtünk: 
készültek csilingelős rénszarvasok, az apró 
tenyerekből Télapó bácsik. Ezután még 
színezhettek, kirakózhattak, játszhattak a 
gyerekek. Jó hangulatban telt a délután, Mikulás 
dalokat hallgatva, énekeltek is a gyerekek.  
Búcsúzásként kapott Télapós könyvjelzőnek 
mindenki örült.  

Filepné Kovács Julianna 
könyvtáros 

 
*** 

 
Magyar Tenger Népdalkör 

 
Elkezdtük a felkészülést az „adventi várako-
zásra”. A Faluház parkjában köszöntöttük Ad-
venti koszorún égő első gyertyagyújtás ünnepét.  

December 6-án Székesfehérvárra kirándul-
tunk, a történelmi belváros legszebb látnivalóit, 
titkait legendáit tekintettük meg. Gyönyörködtünk 
karácsonyi díszbe öltözött belváros barokk 
épületeiben, az adventi vásárban.  

A kellemes időjárás, csodálatos fényfüzérek, a 
karácsonyi dallamok, a finom mézeskalács, és for-
ralt bor illat meghozta a karácsonyi hangulatunkat. 
A kirándulás szervezésben segített Bácsi Krisz-
tina, és Paulin Györgyné, közreműködésüket 
ezúton is nagyon köszönjük. Mindannyian sok 
szép élménnyel gazdagodva tértünk haza, hogy 
itthon is készüljünk a közelgő szép ünnepre.  

Közismert karácsonyi dalokkal idézzük fel 
gyermekkorunk karácsonyát, a nyugdíjas klub 
évzáró ünnepi rendezvényén. Egy új Karácsonyi 
dalcsokrot fogunk előadni a Zánkai Falu Kará-
csonyán és Nagyvázsonyban a harmadik gyertya-
gyújtás ünnepén. Némethy Kornélia művészeti 
vezetőnk és kísérőnk ebben az évben különösen 
nagy gonddal állította össze a karácsonyi műso-
runk programját. Karácsonyi műsorunk egyben a 
búcsúkoncert is lesz. Némethy Kornélia egészségi 
állapota miatt 2018. évtől nem vállalja népdal-
körünk vezetését. Némethy Kornéliának elsősor-
ban jó egészséget kívánunk, továbbá tisztelettel 
megköszönjük lelkiismeretes munkáját, a sok 
szép dalt, amit a népdalkörünknek írt és tanított. 

Közönségünknek, a falunk lakóinak és az 
üdülő tulajdonosainak kívánunk áldott karácso-
nyi ünnepeket és boldog újévet. 

 
Albert Ferencné 

klubvezető 

Az életmód klub  
2017. évi működéséről 

Programjainkat a munkatervnek megfelelően 
valósítottuk meg ebben az évben is.  

Egyre fontosabbnak érezzük a mozgás fontos-
ságát életünkben, ezért főképpen a tornára, 
túrázásokra helyeztük a fő hangsúlyt. Klubnap-
jaink színesek, hiszen hasznos előadásokat 
hallgattunk, megosztottuk egymással tapasztala-
tainkat, főleg egészséges életmóddal kapcsolatos 
étkezési szokásainkat. Tornagyakorlatainkat 
továbbra is Rédlingné Csilla, gyógytornász nagy 
türelemmel és hozzáértéssel vezette, amit ezúton 
is köszönünk neki. 

Az olívaolaj étkezésünkben való fontosságáról 
hallgattunk előadást Zsupán Norberttől, aki még e 
mellett cukor hozzáadása nélküli rostos gyümölcs-
levekből készített kóstolót is tartott számunkra. 

Kőszeginé Ticz Mariann természetgyógyász is 
minden évben tart számunkra fontos előadásokat 
az egészségünk természetes úton történő gyó-
gyítása érdekében. 

Rózsa Gabriella és Kovácsné Szíjjártó Ildikó 
vérnyomás,- és vércukormérést tartott részünkre. 

Túráinkat Szajkiné Cs. Klára vezette, a 
szokásos téltemető túránkat Aszófőre, majd 
májusban az új tihanyi kilátót néztük meg.  

Ebben az évben kirándulásunk útvonala Szent-
endre-Budapest volt. Élményekben gazdag prog-
ramon vettünk részt, Németh Albertné szerve-
zésében.  

Május végén a Gyógynövény-völgyben töltöt-
tünk el egy délutánt, segítve ezzel Feri bácsiék 
munkáját.  

Faluházzal közös programjaink: Főzés a Majá-
lison, Falu és a faluház díszítése a Szüreti felvo-
nulásra, Adventi koszorú készítése, valamint süte-
ményekkel járultunk hozzá a rendezvényekhez.  

Köszönjük az önkormányzat anyagi támoga-
tását, a faluház dolgozóinak segítségét, hogy ilyen 
színes, tartalmas klubéletet tudtunk fenntartani.  

Szeretnénk a következő évben is ezt a hagyo-
mányt folytatni, sok új, hasznos ismeretet szerezni.  

Egészségben, szeretetben gazdag Boldog Új 
Évet Kívánok az Életmód Klub Vezetősége 
nevében. 
 

Takács Andrásné 
klubvezető 
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érdeklődők. A mese után kézműveskedtünk: 
készültek csilingelős rénszarvasok, az apró 
tenyerekből Télapó bácsik. Ezután még 
színezhettek, kirakózhattak, játszhattak a 
gyerekek. Jó hangulatban telt a délután, Mikulás 
dalokat hallgatva, énekeltek is a gyerekek.  
Búcsúzásként kapott Télapós könyvjelzőnek 
mindenki örült.  

Filepné Kovács Julianna 
könyvtáros 

 
*** 

 
Magyar Tenger Népdalkör 
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klubvezető 
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Nőklub 

 
Október 27 –én a Faluházban „Róma az örök 
város” címmel élménybeszámolót tartott római 
útjairól Gere György a budapesti Pannónia Sacra 
Katolikus Általános Iskola nyugalmazott igazga-
tója. Az előadó által összeállított kisfilm többek 
közt Verdi zenéjével, valamint 150 kiállított 
képpel tette teljessé az előadást. Akik már jártak 
Rómában azok is újra ott érezhették magukat, akik 
még nem, azoknak pedig kedvcsináló volt ez az 
alkalom. Ezt az estét az Önkormányzattal és a 
Faluházzal közösen szerveztük.  

Éppen ma – amikor ezt a cikket írom – gyulladt 
fel az első gyertya a Faluház kertjében az adventi 
koszorún. Klubunk a betlehem berendezésével 
járult hozzá az ünnephez. Idén az Önkormányzat 
egy új betlehemi házikóval készült, mi pedig az 
újonnan megalkotott 3 királlyal. Igazi össznépi 
munka volt, sok anyagot kaptunk még az Életmód 
klub tagjaitól is, lehetett miből válogatni a 
ruhatárat. Akik szorgoskodtak: Kruczlerné Erzsi, 
Kocsisné Ila, Szajkiné Klári, Horváthné Zsófi, 
Szabó Hortenzia és Marosszékyné Mari. 
Köszönjük az Albert házaspárnak az újabb 
barikákat. Ez a mai ünnepség is közelebb hozza 
egymáshoz az embereket. Jó volt részt venni!  

Megtartottuk évzáró utolsó klubnapunkat. 
Kiértékeltük a lassan elmúló évet, nagy tervekkel 
vágunk neki az újnak. Kívánunk minden Kedves 
Olvasónak boldog Új Évet!   
 

Marosszékyné Csósza Mária  
klubvezető 

 
*** 

 

 
 

Helytörténet- 
               honismeret 
 

 
Rovatvezető: György Péter 

 
Bozzai Pál humora 

 
A tragikus sorsú költő, forradalmár és katona 

élete még az érdeklődő közönség számára is 
megismerhetőbb, mint költészete. Ez nem vélet-
len, hiszen műveinek eddigi egyetlen és hiányos 
kiadása 1886-ból való, gyakorlatilag hozzáfér-

hetetlen. Az interneten megtalálható újabban, de 
valljuk be, ki az, aki ezen a felületen 19. századi 
költeményeket olvas. Másrészt Bozzai Pál zánkai 
kultusza, amely a kezdetektől fogva a helyi 
általános iskolához kötődik és nagyrészt nevelési 
célzatú, a költő 1848-as szerepvállalására, hősies 
önfeláldozására és Zánkán bekövetkezett halálára 
koncentrál. 

Ezen okoknál fogva a gyermek Bozzai, az 
életvidám fiatalember teljesen ismeretlen előttünk. 
Az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára 
azonban olyan publikálatlan verseket és leveleket 
is őriz költőnktől, amelyek a korábbinál sokkal 
árnyaltabb kép megrajzolását teszik lehetővé.  

Az év végi mulatságokhoz közelítve bemutatok 
két olyan könnyed hangvételű verset ezek közül, 
melyek öniróniájukkal, humorukkal egy eddig 
homályban maradt arcot világítanak meg. 

 
Az első vers 1847. április 12-én született 

Veszprémben. 
 

Ki vagyok én? 
 

Ki vagyok én, mi vagyok én 
Mindössze egy szegény legény 
Szegény vagyok örömökben 
Gazdag vagyok keservekben 
Ez vagyok én 
 
Ha örömemet töltenék 
Egy pohárba, nem vón' elég 
Eloltani szomjuságom 
Legyen erre bizonyságom 
A föld és ég 
 
De bánatom lenne tenger 
Feneketlen széles tenger, 
Ennek véges végtelenjén 
Nem tudna átuszni mint én 
Minden ember. 

 
A költő ekkor éppen hogy betöltötte 18. évét, 

és viharos gyorsasággal kellett távoznia Késmárk-
ról, a jogi főiskoláról. Diplomát kapott, de annyira 
égett a lába alatt a talaj, hogy a végzést követő 
tivornyákon sem vett részt, ezekről Lévay József 
barátja számolt be neki levélben. Hogy mit köve-
tett el, nem tudjuk, csak annyi bizonyos, hogy ba-
rátai nagyon enyhe feddést kaptak, így neki is 
megbocsájthatunk a késő utókor nevében. 

A következő vers 1851 tavaszán született 
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Teplicz városában, Csehországban. Bozzai ekkor 
második évét szolgálta az osztrák hadseregben, 
ahová nyolc évre sorozták be büntetésül. Szenve-
dett a honvágytól, gyakran volt beteg. Leveleiből 

azonban kitűnik, hogy a szolgálat meglepően laza 
volt. Kijárt a városba könyveket, folyóiratokat 
vásárolni. Megírta, hogy elöljárói soha egyetlen 
durva szóval sem illették, ugyanakkor megértésre 

sem számíthatott. A könyvtáron kívül gyakran 
ellátogatott társaival egy másik típusú 
intézménybe is. Erről és hatásairól szól az alábbi 
fájdalmasan őszinte beszámoló. 
 

Tablean – K. 
 

1. 
Korán reggel 

 
Vitézek voltunk az éjszaka 
Sok sert és pálinkát megittunk 
Ittunk, daloltunk, – utójára 
Még hazamenni sem tudtunk 

 
2. 

Délben 
 

Neked talán a gyomrod émelyeg 
Nekem a fejem szörnyen fáj 
Az ördög vigye azt az estét 
Nekem nem kell illy mulatság 
 
Az italról végkép lemondok 
A vizre adom fejemet 
A viz sem kell – ez undoritó 

Adjatok nékem ecetet! 
 

3. 
Későn este 

 
Én itt ülök, te szembe vélem 
Egymás szemébe pislogunk 
Miért nem alszunk? Vagy mi ördög? 
Már megint kocsmában vagyunk? 

 
A vers befogadása komoly nehézségeket 

támaszt a 21. század olvasója számára. Úgy tűnik, 
hogy egy mára már kihalt népi szokásról számol 
be a szerző, ugyanis a lírai én sört ivott pálinkára. 
Mindezt a hazájától távol, idegen környezetben. A 
mai olvasó elrémül a gondolattól, hogy talán 
Becherovkára kényszerült Staropramen után, 
esetleg fordítva. A vers harmadik részében 
megfigyelhető homályos tudat és akaratvesztés 
nyilván ennek köszönhető. 

Befejezésül leszögezhető, sőt bizton állítható, 
hogy ha Bozzai Pál Magyarországon szolgál és 

zánkai bort fogyaszt, nem kerül ilyen helyzetbe. 
 

György Péter 
 

Bronz érem Ászáron 
 
Az ászári Jászai Mari Általános Iskola 2017. 
november 17-19. hétvégéjén adott otthont az V. 
Magyar Sakkvilág Kupának, amelyen a zánkai 
sakkozók is rendszeresen részt vesznek, ezúttal is 
a Bárczay Sándor, Szabó Benjamin, Horváth 
Lajos, Kiss Gergely összetételű csapattal 
küzdöttünk a pontokért. 

A Kárpát-medence 2000 főnél kisebb magyar 
településeinek kiírt verseny idén 28 megye 
győztes, meghívott, Felvidékről, Kárpátaljáról, 
Erdélyből és Délvidékről összesereglett csapatot 
állított rajthoz. A verseny évről-évre fokozódó 
nívóját az is lehetővé teszi, hogy 2000 főig egy 
megyén belül több település is összeállhat 
ütőképesebb csapattá. Mi is úgy gondoltuk, hogy 
Zánka Mindszentkállával (Istvándi Lajos 
nemzetközi mesterrel) erősítve, akár a végső 
győzelemre is esélyes lehet, de a sors mást 
rendelt. Időközben Isvándit megválasztották a 
Tapolcai VSE Sakkszakosztálya vezetőjének, a 
visszavonuló, legendás Paréj József helyére. Ezért 
a Pelion Kupa megrendezési kötelezettségéből 
fakadóan nem jöhetett a Magyar Sakkvilág 
Kupára. 

Nagy kár, mert 1 ponttal maradtunk le az első 
helyről, igy megszerezve a bronzérmet, a vele 
járó kupát, oklevelet, könyvjutalmakat, és egyéb 
ajándékokat. 

Ezzel együtt is nagyon jó és izgalmas 
versenynek lehettünk a részesei, hiszen a 9 
fordulós rapid (20 perces) partik bőséges 
élményben részesített bennünket. Végül is 6 
győzelemmel, 1 döntetlennel és a győztes Uszód 
és az ezüstérmes erdélyi Farkaslakától 
elszenvedett minimális (I2,5:1,5) arányú 
vereséggel harmadiknak futottunk be. A 
helyezésünk értékét mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy a győztes csapatnak első két tábláján az 
OB I-es Paks nemzetközi mestere és mestere 
villogott, az erdélyiek is jó kvalitású aktív 
sakkozók, míg a 4. helyezett házigazda Ászár, I. 
OB II-ben szereplő játékosaival és a 7. helyezett  
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fordulós rapid (20 perces) partik bőséges 
élményben részesített bennünket. Végül is 6 
győzelemmel, 1 döntetlennel és a győztes Uszód 
és az ezüstérmes erdélyi Farkaslakától 
elszenvedett minimális (I2,5:1,5) arányú 
vereséggel harmadiknak futottunk be. A 
helyezésünk értékét mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy a győztes csapatnak első két tábláján az 
OB I-es Paks nemzetközi mestere és mestere 
villogott, az erdélyiek is jó kvalitású aktív 
sakkozók, míg a 4. helyezett házigazda Ászár, I. 
OB II-ben szereplő játékosaival és a 7. helyezett  
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Szigliget (Lakos Nikoletta női nemzetközi 
nagymester, egykori válogatottal és Kosztolánczy 
Gyula FIDE mesterrel felálló csapata mögöttünk 
végzett. 

Csapatunkból különösen büszkék lehetünk 
Szabó Benjámin teljesítményére, mivel a 2. táblán 
a verseny második legjobb teljesítményét 
produkálta veretlenül 8 ponttal, 7 győzelemmel, 
csupán 2 döntetlent engedélyezve ellenfeleinek. 
Ezzel kiérdemelte a verseny legjobb ifjúsági 
versenyzőjének járó díjat is. A hab a tortán pedig 
az volt, hogy a villámversenyen elinduló 58 
versenyző közül – több nemzetközi mestert és 
mestert is maga mögé utasítva –második lett! Kiss 
Gergely- szintén egykori bozzay-s diákként –
remekelt, 9 pontból 7-et gyűjtve a 4. táblán. 
Egykori tanáraikként és csapattársaikként is 
örültünk kirobbanó formájuknak. Ha nem is 
ennyire fényesen, azért Bárczay tanár úrral mi is 
megálltuk a helyünket. Istvándival erősítve jövőre 
nagy terveink lesznek!    

 
T. Horváth Lajos 

 
*** 

 
 

Harangszó 
 

Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 
 

Karácsonyi istentiszteleti rend 
falunkban. 

Az evangélikus imaházban  24-én 10-kor 
gyermekkarácsony, 25-én 8.30-kor, 26-án 11-kor 
úrvacsorás istentisztelet, 31-én 8.30. Január 1-jén 
8.30-kor, 7-én 8.30-kor.  
Katolikus templomunkban 24-én 21.30-kor 
karácsonyéjjeli szentmise. Karácsony első napján 
Balatonszepezden 9.30-kor, Révfülöpön 11-kor 
lesz szentmise. Nálunk pedig karácsony más-
napján, 26-án a szokott időben fél tízkor. 
A református templomban 24-én 15.30-kor 
gyermekkarácsony, 25-én és 26-án 11-kor 
úrvacsorás istentisztelet, 31-én 18 órakor óévzáró 
istentisztelet.  
 
Egyházi események  
Az imaházban kissé korábban a megszokottnál 
került sor az idei  adventi hangversenyre. Kedves 

ismerőként jött már hozzánk Elischer Balázs 
győri orgonaművész, aki tavaly is egy nagy sikerű 
hangversenyt adott. Idén sajnos a koncert 
időpontja egybeesett a színházi járattal, így 
valamivel kevesebben voltunk. Ám ezúttal is 
élvezhettük a művész úr játékát, az előadott 
Händel és Bach műveket, a művekhez fűtött 
mondanivalót.  Köszönjük a szervezést, hogy így 
is ráhangolódhattunk az ünnepekre.  
Az Eucharisztikus Világkongresszust 4 évente 
rendezi meg a katolikus egyház. Magyarországon 
Budapesten 1938-ban volt. Ferenc pápa a 
legutóbbi Fülöp-szigeteki kongresszus zárásakor 
a következő világkongresszus helyszínéül Buda-
pestet jelölte ki. Ennek értelmében nálunk 
rendezik 2020 szeptemberében. Egy ilyen ren-
dezvény célja az oltáriszentség megismerésének 
és tiszteletének, végső soron a hitéletnek az el-
mélyítése. Erre az eseményre már megkezdődött 
a felkészülés. A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia november 25-ét jelölte ki egy 
országos imaóra megtartására. Plébániánk 
területén ezen alkalomra Balatonszepezden került 
sor.  
 

*** 
 

Ünnepi istentisztelet 
 

Dr. Tóth Kálmán születésének 100. 
évfordulójára 

 
2017. november 25-én (szombaton) ünnepi 
istentisztelet részesei lehettünk a zánkai refor-
mátus templomban. Az Árpád-kori műemlék 
templomunk  harangjai  ezen  a napon a reformá-
ció 500. évfordulójának ugyanúgy szóltak, mint 
dr. Tóth Kálmán teológiai professzor, egykori 
zánkai lelkész (1942-1950) 100. születési 
évfordulójára.  

Az ünnepi istentisztelet igehirdetésében dr. 
Steinbach József a Dunántúli Egyházkerület 
püspöke, mint egykori tanítvány megidézte dr. 
Tóth Kálmán alakját és teológiai felkészültségét: 
„…Aki nemzedékeket nevelt, oktatott a szent 
tudományra és készített fel a lelkészi szolgálatra. 
Dr. Tóth Kálmán professzor úrról, ezzel 
összefüggésekben szól hozzánk a 90. zsoltár. S én 
most szeretném úgy magyarázni ezt a jól ismert 
zsoltárt, ahogy ezt annak idején szeretett 

Hírmondó ZÁNKAI 



26 27. évfolyam 7-8. szám 
 
professzorunk egzegetálta, majd gyakorlati 
bibliamagyarázatban elénk tárta és az óra végére 
ott állt előttünk a kész igehirdetés. Én ott ültem 
mindig az első padban és buzgón jegyzeteltem. 
Így maradt meg bennem ez a gondolatmenet 
azóta is. Mert ez a zsoltár, a 9o. zsoltár gyönyörű 
tagolásban, és szent egységben szól az örökké 
való istenről, a halandó emberről és kettejük 
üdvözítő találkozásáról… S legyen áldott az élő 
isten, legyen áldott az ő igéje, legyen áldott a mi 
urunk, Jézus Krisztus, az evangélium örömhíre, 
amelyet felfedezett a reformáció, amelyre olyan 
kristálytisztán rámutat ez a zsoltár, istennek igéje 
és legyen áldott dr. Tóth Kálmán professzor úr, 
akitől annyit tanultunk, akit annyira szerettünk és 
akiről megemlékeztünk az ünnepi közgyűlésünkön 
is, Pápán az ótemplomban, és itt is meg fogunk 
emlékezni, hogy ezeket az üzeneteket is – sok más 
mellett – tovább adta nekünk, hogy helyesen és 
Krisztusi módon értsük az ószövetséget! Ámen.” 

Az igehirdetés után Gondos Gábor zánkai 
lelkész visszavéve a házigazdai szerepkört 
köszöntötte a vendégeket és a gyülekezetet, 
valamint ismertette, hogyan fogunk megem-
lékezni jeles elődjéről: „Elhangzott itt többször, 
hogy több megemlékezés is volt az elmúlt 
időszakban a Budapesti Teológián és Pápán a 
Közgyűlésen is, ahol nagyon sok minden 
elhangzott dr. Tóth Kálmán professzor úrral 
kapcsolatban. Az én gondolatom és elképzelésem 
azt volt, hogy ez az itteni megemlékezés ne 
annyira a tudományos munkásságról szóljon, 
hanem sokkal inkább egy személyesebb 
találkozás legyen az ő személyével. Azt a 2-3 
dolgot, ami most itt elhangzik, igyekeztünk, ezt 
így összeállítani. S ebből az első, a dunántúli 
református lelkészek megjelent önéletrajzi 
kötetéből egy felolvasás. Kálmán bácsinak az 
életrajza is olvasható benne, ami a háború idején 
íródott. Megérintett benne a féltő szeretet, ami a 
kicsi gyülekezetek iránt megjelent, konkrétan 
Zánka iránt, de nemcsak a zánkai gyülekezet 
iránt. Minden kicsi gyülekezet iránt, ahol 
lélekszámban az emberek kevesebben vannak, de 
mégis élni akaró közösségek, olyan, amilyen a 
zánkai volt, és amilyen azt gondolom ma is…” 
Tóth Kálmán 1943-ban íródott önéletrajzi írását 
Polákné Gecsei Gyöngyi gondnok olvasta fel.  

Ezt követően a házigazda dr. Kocser 
Miklósnak, a Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Kara dékánjának méltató sorait 
olvasta fel dr. Tóth Kálmánról. Gondos Gábor két 
gondolatot fűzött hozzá: „újra és újra előjött egy 
mondat: nekem is a tanárom volt, én is tanítványa 
vagyok, lehetne folytatni a sort püspök úrral, 
főjegyző úrral, én is nála tanultam az ószövetséget 
és a héber nyelvet…a másik gondolat, az Ő 
munkásságából, életéből mi maradt az utókornak? 
Nagyon sok hittanosunk van: ezeknek a 
gyerekeknek szeretném megtanítani, ha kinyitják a 
bibliát az ószövetségnél, akkor az az Ő keze 
munkáját viseli…” 

A megemlékezés helytörténetileg is fontos 
mozzanata volt Vass Gyulának (Zánka TV) 
köszönhetően olyan archív felvételek bejátszása, 
amikor is már elhunyt egykori gyülekezeti 
tisztségviselők, tagok emlékeztek vissza jó szívvel 
lelkészükre (Sütő Istvánné Vass Lidus néni, dr. 
Kátai Imréné Gizus néni, Simon Károlyné 
Herczeg Ilona és Pálffy Jenő). 

Az ünnepi megemlékezés legszemélyesebb 
vonatkozása Tóth Kálmán lánya (Éva) 
visszaemlékező pillanatképei voltak. Eszerint a 
gondviselés élő példája volt az édesapja élete, 
nagyon sok érdekes és értékes részlettel. 
Komolyságában is rendkívül derűs, tragédiákban 
és felemelő pillanatokban is gazdag, hosszú, 
tartalmas életről tett tanúbizonyságot. 

Az ünnepi istentisztelet méltó zárásaként dr. 
Steinbach József püspök úr felavatta a 
reformáció 500. évfordulójára a templomban 
elhelyezett emléktáblát, majd a házigazda 
meghívására a szomszédos Gyógynövény-völgybe 
szeretetvendégségre hívták meg a résztvevőket. 
Köszönet az ünnepi istentisztelet megszer-
vezőinek, szereplőinek, házigazdáinak, hogy hitet 
és közösséget erősítő felemelő rendezvény 
részesei lehettünk! 

T. Horváth Lajos  
 

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 
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professzorunk egzegetálta, majd gyakorlati 
bibliamagyarázatban elénk tárta és az óra végére 
ott állt előttünk a kész igehirdetés. Én ott ültem 
mindig az első padban és buzgón jegyzeteltem. 
Így maradt meg bennem ez a gondolatmenet 
azóta is. Mert ez a zsoltár, a 9o. zsoltár gyönyörű 
tagolásban, és szent egységben szól az örökké 
való istenről, a halandó emberről és kettejük 
üdvözítő találkozásáról… S legyen áldott az élő 
isten, legyen áldott az ő igéje, legyen áldott a mi 
urunk, Jézus Krisztus, az evangélium örömhíre, 
amelyet felfedezett a reformáció, amelyre olyan 
kristálytisztán rámutat ez a zsoltár, istennek igéje 
és legyen áldott dr. Tóth Kálmán professzor úr, 
akitől annyit tanultunk, akit annyira szerettünk és 
akiről megemlékeztünk az ünnepi közgyűlésünkön 
is, Pápán az ótemplomban, és itt is meg fogunk 
emlékezni, hogy ezeket az üzeneteket is – sok más 
mellett – tovább adta nekünk, hogy helyesen és 
Krisztusi módon értsük az ószövetséget! Ámen.” 

Az igehirdetés után Gondos Gábor zánkai 
lelkész visszavéve a házigazdai szerepkört 
köszöntötte a vendégeket és a gyülekezetet, 
valamint ismertette, hogyan fogunk megem-
lékezni jeles elődjéről: „Elhangzott itt többször, 
hogy több megemlékezés is volt az elmúlt 
időszakban a Budapesti Teológián és Pápán a 
Közgyűlésen is, ahol nagyon sok minden 
elhangzott dr. Tóth Kálmán professzor úrral 
kapcsolatban. Az én gondolatom és elképzelésem 
azt volt, hogy ez az itteni megemlékezés ne 
annyira a tudományos munkásságról szóljon, 
hanem sokkal inkább egy személyesebb 
találkozás legyen az ő személyével. Azt a 2-3 
dolgot, ami most itt elhangzik, igyekeztünk, ezt 
így összeállítani. S ebből az első, a dunántúli 
református lelkészek megjelent önéletrajzi 
kötetéből egy felolvasás. Kálmán bácsinak az 
életrajza is olvasható benne, ami a háború idején 
íródott. Megérintett benne a féltő szeretet, ami a 
kicsi gyülekezetek iránt megjelent, konkrétan 
Zánka iránt, de nemcsak a zánkai gyülekezet 
iránt. Minden kicsi gyülekezet iránt, ahol 
lélekszámban az emberek kevesebben vannak, de 
mégis élni akaró közösségek, olyan, amilyen a 
zánkai volt, és amilyen azt gondolom ma is…” 
Tóth Kálmán 1943-ban íródott önéletrajzi írását 
Polákné Gecsei Gyöngyi gondnok olvasta fel.  

Ezt követően a házigazda dr. Kocser 
Miklósnak, a Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Kara dékánjának méltató sorait 
olvasta fel dr. Tóth Kálmánról. Gondos Gábor két 
gondolatot fűzött hozzá: „újra és újra előjött egy 
mondat: nekem is a tanárom volt, én is tanítványa 
vagyok, lehetne folytatni a sort püspök úrral, 
főjegyző úrral, én is nála tanultam az ószövetséget 
és a héber nyelvet…a másik gondolat, az Ő 
munkásságából, életéből mi maradt az utókornak? 
Nagyon sok hittanosunk van: ezeknek a 
gyerekeknek szeretném megtanítani, ha kinyitják a 
bibliát az ószövetségnél, akkor az az Ő keze 
munkáját viseli…” 

A megemlékezés helytörténetileg is fontos 
mozzanata volt Vass Gyulának (Zánka TV) 
köszönhetően olyan archív felvételek bejátszása, 
amikor is már elhunyt egykori gyülekezeti 
tisztségviselők, tagok emlékeztek vissza jó szívvel 
lelkészükre (Sütő Istvánné Vass Lidus néni, dr. 
Kátai Imréné Gizus néni, Simon Károlyné 
Herczeg Ilona és Pálffy Jenő). 

Az ünnepi megemlékezés legszemélyesebb 
vonatkozása Tóth Kálmán lánya (Éva) 
visszaemlékező pillanatképei voltak. Eszerint a 
gondviselés élő példája volt az édesapja élete, 
nagyon sok érdekes és értékes részlettel. 
Komolyságában is rendkívül derűs, tragédiákban 
és felemelő pillanatokban is gazdag, hosszú, 
tartalmas életről tett tanúbizonyságot. 

Az ünnepi istentisztelet méltó zárásaként dr. 
Steinbach József püspök úr felavatta a 
reformáció 500. évfordulójára a templomban 
elhelyezett emléktáblát, majd a házigazda 
meghívására a szomszédos Gyógynövény-völgybe 
szeretetvendégségre hívták meg a résztvevőket. 
Köszönet az ünnepi istentisztelet megszer-
vezőinek, szereplőinek, házigazdáinak, hogy hitet 
és közösséget erősítő felemelő rendezvény 
részesei lehettünk! 

T. Horváth Lajos  
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