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Filep Miklós polgármester ünnepi beszéde 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Gyerekek! 

 

1848 március 15-e, a forradalom és szabadságharc ünneplésekor eszünkbe jutó helyszínek, fogalmak: 

Pilvax-kávéház, Petőfi, Jókai, Landerer, Táncsics, Nemzeti dal, 12 pont, márciusi ifjak, Zánkán Bozzay Pál 

és a temetőben nyugvó hősi halottaink. Ünneplünk és emlékszünk a forradalomra, szabadságharcra, 

hőseinkre, mártírjainkra. Emlékezünk azokra az ismeretlenekre, ismertekre, zánkaiakra, akik sírját 

koszorúzzuk és a mai nap Közép-Európa – sajnos – már más államaiban nyugvó hőseire. 

Nemzeti ünnepünket a médiát nézve, olvasva, az egész magyarság ünnepel lélekben és ténylegesen 

ünnepi ruhát húz, kokárdát tűz ki a szíve fölé. 

 Talán ez a legnagyobb ünnepünk, amely megítélésében hovatartozástól függetlenül egyetértünk, habár 

sajnos sok szempontból külön ünnepelünk. A szabadsághoz és minden országos sorsfordító eseményhez 

vezetők, a népet magukkal ragadni tudó vezetők kellenek. Így volt ez az újkori és mai történelmünkben is. 

A valamikori nevek egy részét felsoroltam és végtelenül lehetne sorolni a hős vezetőket, a Batthyányi-

kormány tagjait, hős hadvezéreinket és a névtelen hősöket. Nemzetünk, népüktől, lakóhelyüktől függetlenül 

összetartozott. A valamikori dicsőség a mai napig aktuálissá teszi Petőfi szavait:  

„Bárkié a dicsőség, a hazáé a haszon.”  

Ismerjük az 1848-as forradalmi hullám kitörésének okait: az elnyomást, az önkényt, a nemzetiségi 

jogok sárba tiprását. Vajon mit változott a világ azóta? Gondoljunk csak valamikori határainkon kívül 

rekedt honfitársainkra és a határainkon kívül uralkodó állapotokra! Mindenekelőtt ’48 dicsőségét, a nemzet 

akkori egységét, hősiességét és mind annyiszor, a hősi önfeláldozást követő megtorlás, gyász emlékére 

tisztelettel, főhajtással kell emlékeznünk. 

A kis nemzeteknek és minden más nemzetnek is nyilván, figyelembe kell venniük a környezetükben, 

Európában, a világban zajló politikai, gazdasági törekvéseket, hatalompolitikai szándékokat. Ahogy 171 

évvel ezelőtt politikai vagy gazdasági háborús folyamatok indultak el, úgy a történelem ismétli önmagát. 

Az eltelt évszázadok alatt volt alkalmunk megtanulni, kitapasztalni a nemzet elleni támadások természetét, 

azok mikéntjét, az esetleges ellenválaszokat. Egységesen meghatározott súllyal egy egységes nemzet állhat 

szemben.  

Ha ez az egység a legkisebb közösségtől az ország és a magyarság egészében megvan, akkor 

lehetünk sikeresek.  

Ezt 1848-ban és napjainkban is figyelembe kellett venni. 

Látjuk, érezzük az ünnepeinkre való felkészülésen is, hogy ez az egység, mintha nem mindig lenne 

meg, napjainkban is ezt tapasztaljuk. És talán én is unos-untalan ismétlem az ilyen megemlékezésekkor, 

ünnepi beszédekben, hogy a nemzeti ünnepek tiszteletét, egységes ünneplését, illetve annak egységét meg 

kell teremteni.  

Egységesen, nyilván elvszerű vitákkal, kompromisszumokkal, de végre meg kellene teremteni az 

emberek nyugalmát.  

És úgy gondolom, ez kis közösségekre és az országra is igaz. Kötelez minket erre a múlt tapasztalata, 

fájdalmas emlékei. 

Méltónak kell lennünk ’48 történelmi hagyományaihoz. A mai megemlékezés és az ezt követő 

megemlékezések erre kiváló alkalmat teremtenek. Az elkövetkező ünnepre békés, méltóságteljes ünneplést 

kívánok valamennyiünknek! És egy Kossuth nótának egy sorával befejezve:  

„Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!”  

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

Hírmondó ZÁNKAI 
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A 2019. évi költségvetésünkről 

– Riport Filep Miklós polgármesterrel – 
 

T. Horváth Lajos: Tisztelettel köszöntöm polgármester Urat a Zánkai Hírmondó nevében és arra kérem, 
hogy beszélgessünk egy kicsit a 2019. évi költségvetésünkről. Zánka Község Önkormányzata 2019. február 
26-ai nyilvános ülésén elfogadta az ez évi költségvetésről szóló rendeletét. Főbb vonalaiban mi jellemzi ezt 
a költségvetést? 

Filep Miklós: Költségvetésünk rendkívül optimista és a lakossági, képviselői elképzeléseket tükröző, mint 
ahogy az eddigiekben is. Tehát sokféle fejlesztési célt és alapvetően nyilván a község üzemeltetését célozta 
meg. A költségvetés fő összege (a bevételek és kiadások fő összege) 693.742.562,- Ft. Alapvetően egy 
biztonságos költségvetés. Az elmúlt évtizedekben soha nem költekeztünk túl és soha nem forgott 
veszélyben sem a falunak, sem az intézményeinknek, sem a fejlesztéseknek a finanszírozása. 

T.H.L.: Komoly beruházások forrása is biztosítva van a tervek szerint, melyek ezek? Mekkora realitása van 
ezek megvalósításának? 

F.M.: A legjelentősebb, és már évek óta készülünk rá: a Rákóczi út rekonstrukciója megkezdődik. Egyelőre 
az orvosi rendelő és a Balaton part közötti szakasznak, az út nyugati oldalának, a nyílt árok felöli oldalnak 
a felújítását 148 millió Ft értékben terveztük be. A másik: a hegyi utaknak a finanszírozása, 14.374 299 ft. 
értékben, amelyre 10 millió Ft állami támogatást is elnyertünk. Valamint a harmadik: az óvoda 
konyhájának a teljes felújítása, amely 26.105 223 Ft, amihez 24.799 961 Ft értékű pályázati pénzt 
nyertünk. A költségek a tervezési, műszaki ellenőri, projektmenedzseri költségeket is tartalmazzák. Ezek 
egészen biztosan meg fognak valósulni, hiszen ezekről a jövő hét folyamán kivitelezői, beszerzési 
szerződéskötés jön létre. Határidőket tekintve: az óvoda eszközbeszerzése 10.814 749 Ft értékben 
rövidesen, az építészeti és a belső gépészeti munkák pedig a nyári szünetben, július 15-től augusztus 30-ig 
(az iskola kezdésig),13.326 418 ft értékben meg kell valósuljanak. Bízom benne, hogy a faluban már 
bizonyító Ratherm Kft. megfelelő munkát fog végezni. A hegyi utak kivitelezései is rövidesen kezdődni 
fognak, ehhez kapcsolódóan – pályázati feltétel teljesítéseként – mandulatelepítést is megvalósítunk, amely 
a pályázat kötelező része és az egésszel várhatóan egy hónapon belül végez a kivitelező. A Rákóczi útnak 
a munkaterület átadása is megtörténik ebben a hónapban. Gyakorlatilag két ütemre van bontva. Az egyik a 
Strand ill. a Dózsa György utca és a 71-es út közötti szakasz, ez nagyságrendjében egy-másfél hónapos 
munka és május végére, június elejére mindenképpen el fog készülni. A második ütem az lényegesen 
nagyobb falat: itt zárt csapadékvíz csatorna kiépítése kell, hogy történjen, valamint a járda nyomvonal 
áthelyeződik, rézsük, kerti bútorok, leállósávok, parkosítás, egyebek. Szerződés szerint augusztus 30-ig be 
kell fejeződni a munkálatoknak, (a növénytelepítés okt.30.) de szükség esetén – tekintettel az 
idegenforgalmi szezonra – határidő módosításra is lehetőség van. A kivitelezési munkát egy megfelelő 
referenciákkal rendelkező kivitelező cég, a Terra Épker kft nyerte el, bízunk a mielőbbi megvalósulásban. 

T.H.L.: Költségvetésileg biztosítva vannak-e Zánka infrastruktúrájának, intézményeinek, egyesületeinek, 
klubjainak a működtetése? Milyen változások vannak az eddigi gyakorlathoz képest? 

F.M.: Alapvetően mindenkit az érdekel, hogy a meglévő intézményeink, klubok, civil szervezeteink, 
rendezvényeink működnek-e, hogyan fognak működni? Efelől nyugodt lehet mindenki. Az intézmények 
biztonságos működése – bérfejlesztési, jutalmazási kötelezettségekkel és lehetőségekkel – teljes 
mértékben biztosított. A civil szervezetek pedig ugyanazt az összeget meg fogják kapni, bár a finanszírozás 
módja változott. Eddig a Faluház költségvetésében szerepelt, most pedig egyesületet hoztak létre, amely 
akkor működne jól, ha nemcsak az önkormányzati forrás lenne benne, hanem a résztvevők más forrásokat 
is mozgósítani tudnának. 

T.H.L.: Mi okozott estlegesen nehézséget a költségvetési egyensúly megteremtése kapcsán? 

F.M.: Az egyensúlyt meg tudtuk teremteni, működési célú bevételeink, kiadásaink összhangban voltak. 
Nyilván jelentősebb összeget kell felhasználni saját tartalékainkból, megtakarításainkból, de hát azért 
Zánkán nagyon tisztességes és jó adófizetői morál van, gazdálkodásunk is takarékos, így költségvetésünk 
biztonságosan végrehajtható. Az éves költségvetés is megfelelő tartalékkal rendelkezik, összességében 30 
millió Ft-os működési és fejlesztési tartalék van. A Rákóczi útra tervezett összeg is olcsóbb lesz a 
tervezettnél, ott is 7-8 milliós  megtakarítás  jelentkezik  és még várhatók egyéb bevételek. További fejlesz- 
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tések, amelyek szerepelnek a költségvetésben, ezeket az év folyamán nyilvánvalóan át kell gondolni, illetve 
értékelni kell, a tervezése megkezdődött. Megvásároltuk a strand főbejáratánál lévő 1-es sz. pavilont. Itt 
egy vizesblokk kialakítását javasoltam, figyelembe véve az ott lévő és a strandot nem igénybe vevő 
kerékpárosok és üdülőforgalom higiénés ellátását. Nyilván megfelelő szabályozással, automata mosdókkal, 
stb., ezt át kell gondolni, milyen legyen. Megkezdődött a háziorvosi szolgálati lakás, valamint a 
gyógyszertár felújításának tervezése, ez is egy 40 valahány éves építmény. Úgy tűnik, hogy az 
egészségügyi ellátás nyugvópontra jutott, mindenképpen megérdemel a szolgálat egy megnyugtató és 
végleges megoldást, nyilván a lehetőségeink függvényében. Erre pályázati lehetőség nincs, a 
Falumegújítási Programban csak a tartósan betöltetlen praxisokra lehet pályázni. Ezen túl tervezési 
megbízásról fog dönteni a testület a régi polgármesteri hivatalnál, ahol önkormányzati bérlakások 
kialakításának, az engedélyezési terveit rendeltük meg. Garzonlakásokról szól az elképzelés, 4-6 egység 
kialakítására lesz lehetőség, a jelenlegi statikai szerkezetet és méreteket figyelembe véve. Ez 100 milliónál 
nagyobb összeget igényelne, ennek forrásával jelenleg nem rendelkezik önkormányzatunk, de elő kell 
készíteni tervezési szinten. Ami még előkészítés alatt van tervezési szinten, az a könyvtár felújítása. Viszont 
erre reálisan a Falumegújítási Pályázat keretein belül kerülhet sor. A könyvtár külső-belső megújítására, 
hőtechnikai modernizálására van lehetőség. A képviselő Úrral is egyeztetve, egy program lehetősége lesz 
minden településnek. Ezt a költségvetésben 8 millió Ft-os összeggel terveztük, de erre 15 milliós lehetőség 
lesz. Itt a nyílászárók cseréje, parkettának, padozatnak a felújítása, a tetőnek, födémnek – stukatúros födém, 
balesetveszélyes szalagparketta borítással – megújítása, korszerűsítése a cél. Ezt mindenképpen fel kell 
újítani. Reális lehetősége a településnek könyvtár építésére nincs, tehát ezt kell megoldani. Szerencsésebb 
lenne, ha sikerült volna ezt is a településközpontba lehozni, de sajnos nincs realitása. A galériáról is szólni 
kell. A Szekeres Károlynak van egy művészeti hagyatéka, amelyhez a kiállító teremnek a terveit fia, 
Szekeres Márton elkészítette. Ez egy 120-150 m2 területű kiállítótér, melynek a költsége – a mai kivitelezői 
árakat figyelembe véve – becslésem szerint 60-70 millió Ft-os nagyságrendű. Ez évben várhatóan a 
tervengedélyezés készül el. Itt el kell gondolkodni: van komoly ajánlat vízparti telek megvásárlására, 
esetleges külső forrás bevonása. Ezen kívül még tervezési ajánlatok lettek bekérve – és a testület el fogja 
dönteni, melyiket választja – a Villasori úthoz kapcsolódó 42 építési telek kialakítása kapcsán. Ebből 15-
öt a Villasori út mellett véglegesen ki lehet alakítani. A testületnek van olyan szándéka, hogy ezek egy 
részét kedvezményes telekértékesítésre jelöli ki. Ehhez a telekértékesítési rendeletünket módosítani kell és 
abszolút egyértelművé kell tenni. Ez utóbbiak különösebb közművesítési költséget nem igényelnek. A 
mögötte lévőre pedig egy tanulmányterv fog születni, beruházási programot kell készíteni, hogy lássuk 
egyáltalán, hogy mennyibe kerül a területnek a teljes közművesítése, úthálózat kialakítása és a többi. 
Sajnálatos dolog, hogy a Falusi CSOK azokat a településeket támogatja, amelyek 5000 fő alattiak és a 
lakosságuk csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt időszakban. Örvendetes módon Zánka lakossága – 
hasonlóan Balatoncsicsó és Szentantalfa lakosságához – nőtt a 2003 óta figyelembe vehető időszakban, így 
itt nem lesz bevezetve a program, mivel a lélekszámunk nem csökkent az előírt 15 %-kal. Ez a pályázat 
szempontjából nem kedvező, viszont a település kedvező adottságai miatti létszámnövekedés 
mindenképpen jó tendencia. Ezzel kapcsolatban képviselő Úrnak, Schumacher József által megfogalmazott 
levelet küldtünk, amelyben kértük, vegyék figyelembe: üdülőterületről van szó, bejelentkeztek 
üdülőtulajdonosok és így kerülünk hátrányba… Ezzel együtt is elmondhatjuk, hogy településünk fejlődik. 

T.H.L.: Milyen tartalékokkal, lekötött forrásokkal fog rendelkezni Zánka a költségvetési tervek 
megvalósulása esetén? Biztonságosnak tartja-e ezt a jövőre nézve? 

F.M.: A költségvetés nyilván feszítettebb lesz, de én emlékszem olyan, 1994-ben kezdődő költségvetésre, 
amikor 60 millió körüli költségvetésünk volt – hangsúlyozom, nem az akkori testület hibájából – és bizony, 
vissza kellett fizetni az iskola építési állami támogatás jelentős részét és akkor egy értékes balatoni ingatlan 
eladásával teremtettünk egyensúlyt. De hát most messze nem tartunk ott! Értékes ingatlanjainkat az eltelt 
25 évben nem értékesítettük, ez egy biztos „aranyfedezetet” jelent. 

T.H.L.: Ha a mostani költségvetésnek a bevételi és kiadási oldalát nézzük, akkor biztonságos költségvetésről 
beszélhetünk. Körülbelül – mindent figyelembe véve – mennyi tartalékunk maradhat év végéig? 

F.M.: Eldöntendő az orvosi rendelő, könyvtár, a vizesblokk kivitelezése, stb., ezek befolyásolják, ezért 
nehéz megmondani a lekötött tartalékokat számszerűen. Annyi azonban bizonyos, hogy a jövőre nézve 
Zánka költségvetése biztonságban van és megfelelő tartalékokkal fog rendelkezni. 

T.H.L.: Olvasóink nevében köszönöm az interjút! 

Hírmondó ZÁNKAI 
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Önkormányzati hírek 

 
Rovatvezető: Kubikné Taródy Mária 

 
Zánka Község Önkormányzatának 

2018. december 13 napján megtartott  

nyilvános üléséről 

 
- A képviselőtestület módosította a Zánka Köz-

ség Helyi Építési Szabályzatáról és Sza-

bályozási Tervéről szóló 3/2008. (VII.01.) 

önkormányzati rendeletet.  
 

- A testület megtárgyalta és elfogadta a házior-

vosi ellátás, a védőnői ellátás személyi és tárgyi 

feltételeiről, valamint a fogorvosi ellátásról 

szóló beszámolót. 
 

- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a faluház 2018. évi beszámolóját vala-

mint a 2019. évi kulturális programtervet 

elfogadta. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtes-

tülete jóváhagyta a 2019. évi belső ellenőrzési 

munkatervet a következő tartalommal: 

Ellenőrzött szerv: Zánka Község Önkormány-

zata. Ellenőrzés tárgya: beszerzések eljárás-

rendjének vizsgálata Ellenőrizendő időszak: 

2018. év.  
 

- A testület Szabó Csaba László néptáncpeda-

gógussal óvodai néptánc oktatás tárgyában, heti 

egy alkalomra megbízási szerződéskötésről 

döntött. 
 

- Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Zánkai Közös Önkormányzati 

Hivatal Etikai kódexét 2019. január 1. hatállyal 

jóváhagyta. Az Etikai Kódex olyan alapvető 

hivatali elvárásokat fogalmaz meg a 

köztisztviselő felé, mint a hűség, az el-

kötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben 

részesítése, az igazságos és méltányos jog-

szolgáltatás, a méltóság és tisztesség, az 

előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a 

tisztesség, a felelősségtudat, a szakszerűség, a 

gondosság, az együttműködés, illetve a 

tisztelet. A Kódex továbbá tartalmaz egy 

szankciórendszert is az esetleges hivatásetikai 

szabályok megsértésére. 

 

Zánka Község Önkormányzatának 

2019. január 22 napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 

- A képviselőtestület megtárgyalta és jóvá-

hagyta Zánka Község Önkormányzata Képvi-

selőtestülete a 2019. évi munkatervét. 
 

- A képviselőtestület a Zánkai Közös Önkor-

mányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadta. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képvise-

lőtestülete a Zánkai Német Nemzetiségi Önko-

rmányzattal 2016. január 25-én kötött nem-

zetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról 

szóló együttműködési megállapodást felül-

vizsgálta, és azt változatlan formában és 

tartalommal fenntartja. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselőtes-

tülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatala által összeállított, 

Zánka Község közigazgatási területére vonat-

kozó kötelező felvételt biztosító általános 

iskolai körzethatárral egyetért. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 42. §-a alapján elfogadta 

Zánka Község Önkormányzata 2019. évi 

közbeszerzési tervét. Jelenleg a Zánka, Rákóczi 

utca rehabilitációjának keretében megvalósí-

tandó járdaépítés, parkolók kialakítása és 

zöldterület rendezés, a Kétnyelvű Német Nem-

zetiségi Óvoda és Bölcsőde konyhájának fel-

újítása, valamint a Zánka-Monoszló zártkerti 

utak felújítása esik építési beruházásként 

közbeszerzés alá. 
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- Meghozták a Zánka Rákóczi utcai felújítás 

tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljá-

rással kapcsolatos határozatokat. A Zánka, 

Rákóczi utca rehabilitációjának keretében meg-

valósítandó járdaépítés, parkolók kialakítása és 

zöldterület rendezése beruházás műszaki 

ellenőri feladatainak ellátására elfogadták 

Ádám László árajánlatát. Kötelezettséget 

vállaltak a beruházásra bruttó 155.000.000 Ft 

önerő biztosítására. A közbeszerzési eljárás 

megindításához szükséges dokumentumokat 

(ajánlattételi felhívás, útmutató, szerződés-

tervezet, nyilatkozatminták, műszaki leírás) 

elfogadták. Létrehozták a közbeszerzési eljárás 

bíráló bizottságát.  
 

- Meghozták az óvodai konyha felújítás 

tárgyában lefolytatandó közbeszerzési el-

járással kapcsolatos határozatokat. Kötelezett-

séget vállaltak arra, hogy a 2019. évi költség-

vetésből biztosítják a támogatási összegen felüli 

bruttó 1.305.261.- Ft önerő összegét. A köz-

beszerzési eljárás megindításához szükséges 

dokumentumokat (ajánlattételi felhívás, út-

mutató, szerződéstervezet, nyilatkozatminták, 

műszaki leírás) elfogadták. Létrehozták a köz-

beszerzési eljárás bíráló bizottságát.  
 

- Meghozták a Zánka-Monoszló zártkerti út 

felújítás tárgyában lefolytatandó közbeszer-

zési eljárással kapcsolatos határozatokat. A 

beruházás műszaki ellenőri feladatainak 

ellátására Ádám László árajánlatát fogadták el. 

Kötelezettséget vállaltak arra, hogy a 2019. évi 

költségvetésből biztosítják a támogatási össze-

gen felüli 558.409.- Ft önerő összegéből a 

konzorciumi megállapodás szerinti 407.639,- Ft 

önerőt. A közbeszerzési eljárás megindításához 

szükséges dokumentumokat (ajánlattételi fel-

hívás, útmutató, szerződéstervezet, nyilatko-

zatminták, műszaki leírás) elfogadták. Létre-

hozták a közbeszerzési eljárás bíráló bizottságát.  
 

- Zánka Község Önkormányzata Képvise-

lőtestülete határozott arról, hogy a megvételre 

felajánlott Zánkai Strandfürdő főbejárata előtti 

díszburkolaton lévő 1. sz. pavilont meg kívánja  

vásárolni 1.000.000,- Ft vételáron. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az IBCC (Nemzetközi Balatoni 

Pontyfogó Kupa) megnevezésű horgászverseny 

zánkai strandon történő lebonyolításával 

egyetért. 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-

testülete, mint a Zánkai Közös Önkormányzati 

Hivatalt fenntartó székhely önkormányzat a 

Magyarország 2019. évi központi költség-

vetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 

I.12. pontja szerinti kiegyenlítő bérrendezési 

alap támogatásra pályázatot nyújt be. A 

képviselőtestület vállalja, hogy a Zánkai Közös 

Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az illetmény-

alapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-

jétől kezdődően) 46.380 forintban állapítja 

meg. 
 

- A Képviselőtestület 2.000.000,- Ft összegű 

keretösszeget biztosít a nyári rendezvények 

fellépőinek díjára. 

 

Zánka Község Önkormányzatának 

2019. február 26 napján megtartott  

nyilvános üléséről 
 

- Zánka Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi 

költségvetésről szóló rendeletet. 
 

- A testület elfogadta Zánka Község Önkor-

mányzatának beszerzési szabályzatát. 
 

- A képviselőtestület döntött a Herczeg utca  

közvilágításának tervezéséről.  
 

A testületi ülések jegyzőkönyvei, a napirendi 

pontokhoz kapcsolódó előterjesztések, az ön-

kormányzati rendeletek megtalálhatók az 

Önkormányzat honlapján, továbbá valamennyi 

hatályos egységes szerkezetű rendelet nyíl-

vánosan felkerül a Nemzeti Jogszabálytárba. A 

képviselőtestületi ülések megtekinthetők a 

Zánka TV honlapján. 
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Rovatvezető: T. Horváth Lajos 
 

 

DR. OLÁH KÁLMÁN: LAKOSSÁGI 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Jelen cikkben a zánkai Orvosi Rendelő és a 

rendelés rendjének az átalakításáról szeretném 

tájékoztatni a tisztelt lakosságot. 

A lakosság még átfogóbb egészségügyi szűrése 

érdekében, valamint a várakozási idő csök-

kentésének reményében egy betegfogadó helyiséget 

alakítunk ki a mostani rendelőhelységben (ahol én 

rendeltem). 

Ahol a két asszisztens rendelt marad asszisz-

tensi helyiség, az abból nyíló ún. fektető (akut 

betegellátásra, illetve infúziós kezelésre használt) 

szoba pedig az orvosi rendelő lesz.  

1. Betegfogadó helyiség: Megközelíthető a 

váróteremből és az asszisztensi helyiség felől is. 

Funkcióját tekintve olyan telefonközpont és 

betegfogadó állomás, ahol általános ügyintézésre és 

sürgősségi betegellátásra is lehetőség lesz. Célja egy 

betegségszűrő és betegségmegelőző munka 

biztosítása, a várakozási idő lerövidítése, az 

orvosnál zajló munka nyugalmának biztosítása. 

Biztos sok beteget zavart már a rendelés alatt 

szinte állandó telefoncsörgés. Ezzel az átalakítással 

ez megszűnik, ugyanis telefonközpont kerül 

kiépítésre, ami azt fogja jelenteni, hogy a telefon 

először a betegfogadó helyiségben fog csörögni és 

ha a telefonáló orvossal szeretne beszélni, akkor az 

asszisztens bekapcsolja a hívást az orvosi rendelőbe, 

így csak abban az esetben zavarja a rendelést 

telefoncsörgés, ha az valóban sürgős és indokolt. 

- A betegfogadó helyiségben lehetőség lesz az 

asszisztenssel történő ügyintézésre – valamilyen 

szakrendelőben állandó gondozás alatt álló betegek 

időszakos vizsgálatokkal kapcsolatos ügyintézése 

(ehhez beutaló, útiköltség papír kérése, stb.), állandó 

gyógyszerek felírásával kapcsolatos ügyintézés, 

mellyel ezeknek a betegeknek a várakozási ideje 

jelentős mértékben lecsökken, illetve az orvosi 

rendelőben zajló munkát nem zavarják meg 

kopogással. Ha a beteg szeretne velem konzultálni, 

természetesen arra is lesz lehetősége, vagy visszaül 

a váróba és mikor sorra kerül bejön, vagy időpontot 

kér és visszajön.  

Mivel a praxis nagy betegszámmal működik 

(közel 1900 kártya, mely vegyes, vagyis gyermeket 

és felnőttet is ellátó praxis esetén jelentős 

mennyiségű betegforgalmat jelent – napi átlag 60-

70 beteg/nap) és hét települést lát el 4 rendelőben, a 

prevenciós munka sajnos sokszor háttérbe szorult. 

Gyakran előfordult, hogy nem maradt idő azoknak a 

betegeknek a részletes kikérdezésére, szűrő jellegű 

vérnyomás-, vércukor mérésére, különböző szűrő-

tesztek kitöltésére, akik egyébként teljesen panasz-

mentesen csak valamilyen fentebb leírt ügyintézés 

miatt keresték fel a rendelőt. Gyakran egy „hogy 

tetszik lenni?” kérdéssel muszáj volt lerövidíteni az 

ilyen orvos-beteg találkozókat a váróban hosszabb 

ideje várakozó betegek mihamarabbi ellátása 

érdekében. Sajnos ezzel a problémával nem 

vagyunk egyedül, ugyanis felmérések igazolják, 

hogy Magyarország az akut betegellátás 

eredményességében nem marad el a nyugat-európai 

átlagtól, viszont a betegek ezt követő túlélési esélyei 

sokkal rosszabbak. Az is közismert tény, hogy a 

daganatos és szív-érrendszeri betegségek 
tekintetében Magyarország szintén nagyon rossz 

helyen áll. Mindezek a beteggondozás és 

betegségszűrés (prevenciós munka) hiányosságaira 

hívják fel a figyelmet. 

Ezért további szempont a helyiség kiala-

kításakor, hogy a betegfogadó állomáson az 

asszisztens mindezen feladatokat el fogja látni. 

Vérnyomást és vércukrot mér, kikérdezi a beteget – 

esetleges panaszok felől érdeklődik, különböző 

szűrőteszteket töltet ki a betegekkel. Természetesen 

mindez az orvossal való szoros együttműködés 

alapján, az orvos utasításai szerint fog történni, 

illetve ha az asszisztens bármi eltérést talál, azt 

azonnal jelzi az orvosnak (hiszen ez a szűrővizsgálat 

lényege). 

A betegségszűrés és a betegkövetés mellett a 

jövőben nagy hangsúlyt szeretnénk fordítani a 

betegségmegelőző munkára, életmódtanácsadás-

ra, egyes életmóddal-életvezetéssel kapcsolatos 

hibákra irányuló figyelemfelhívásra is, mivel a XXI. 

századi, jóléti társadalmakban élő emberek nagy 

részéről sajnos elmondható, hogy egészségi 

kultúrája alacsony, az egészségtudatos életmód az 

emberek nagyobb részénél másodlagos. 

Magyarország a WHO adatai alapján a 4. legjobban 

elhízott  ország a világon, a lakosság  több  mint fele 
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túlsúlyos és többségük semmit sem tesz ellene. Az 

elhízás önmagában is betegségnek minősül, mivel 

számos betegség alapja – II. típusú cukorbetegség, 

magasvérnyomás betegség, szív-érrendszeri beteg-

ségek, mozgásszervi betegségek, de daganatos 

betegségekkel is találtak kapcsolatot. Mindez az 

elhízás elleni küzdelem fontosságára hívja fel a 

figyelmet.  

BMI (body mass index – testtömeg 

index=testtömeg[kg]/testmagasság2 [m2]) számo-

lása alapján szűrni fogjuk a betegeket és diétás 

tájékoztatást fogunk adni. Szükség szerint az 

asszisztens hozzám irányítja a beteget. Célunk ezzel 

a lakosság körében az elhízás számának és 

mértékének csökkentése, amivel a praxishoz tartozó 

betegek életkilátásai jelentősen javulni fognak. 

Szintén elszomorító tény, hogy Magyar-

országon a felnőttek 28 százaléka dohányzik. A 

dohányzás betegségekkel való szoros kapcsolatát 

jól szemlélteti, hogy a WHO becslése szerint a XX. 

században 100 millió ember haláláért volt felelős a 

Földön. A légcső- és tüdőrák kialakulásának 

valószínűsége 11-szeres (bizonyos esetekben több 

mint 20-szoros), a gégeráké 5-szörös a 

nemdohányzókéhoz képest, de gyakrabban fordul 

elő nyelőcső, gyomor, hasnyálmirigy, húgyhólyag, 

prosztata, vese daganat is. A szív-érrendszeri 

betegségek, a szívinfarktus, az agyi infarktus 

(stroke) és a perifériás, alsó végtagi érszűkületek 

egyik fő rizikófaktora. A krónikus tüdőbetegség 

(COPD – krónikus hörghurut és hörgőtágulat) 

kisebb-nagyobb mértékben gyakorlatilag minden 

dohányzónál kialakul. Becslések szerint az 

alkoholisták száma Magyarországon nyolcszáz-

ezer és egymillió között lehet, de ha hozzátesszük, 

hogy ezt a családtagok is megszenvedik, ennél is 

jóval több áldozatról beszélhetünk – milliókról. (A 

helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy a WHO 

szerint a világ 8. helyén állunk 12 liter/fő/év 

tisztaszesz fogyasztással. Még érzékletesebben ez 

kb. 6 liter pálinka/év, vagy kb. 100 liter bor/év, vagy 

kb. 240 liter sör/év minden magyar emberre 

számítva, az újszülöttől az aggastyánig.) Egyre 

emelkedik a droghasználat Magyarországon, mely 

köszönhető az olcsó és az internet segítségével 

egyre könnyebben beszerezhető dizájner drogok 

terjedésének, bár a legnépszerűbb kábítószer még 

mindig a marihuána (füves cigi).  

Mindhárom esetben (dohányzás, alkoholiz-

mus, droghasználat) közös az úgynevezett függő 

személyiség kialakulása, mely valójában egy 

személyiségtorzulás, vagyis betegség. Intenzív 

dohányzás és drog ellenes kampányt fogunk 

folytatni, illetve határozottan fogunk kampányolni a 

kultúrált alkoholfogyasztás mellett, mely al-

koholista függő személyiségtorzult betegek ese-

tében már elképzelhetetlen, úgyhogy az ő esetükben 

az egyetlen megoldás a teljes alkoholmentesség. 

Ezen munka hatékony színtere is lesz a betegfogadó 

helyiség, melytől azt várjuk, hogy csökken a 

dohányosok, valamint alkoholproblémákkal küzdő 

személyek száma, a fiatalok körében pedig nem lesz 

droghasználó. Hosszú távon ez is azt fogja 

eredményezni, hogy a praxishoz tartozó betegek 

életkilátásai jelentősen javulni fognak. 

A komolyabb rosszulléttel érkező beteg sürgős, 

soron kívüli ellátása is a betegfogadó helyiségben 

fog történni, hiszen a beteg ide érkezik először. Ez 

idő alatt a rendelés egyébként is megáll, ugyanis a 

mentő kiérkezéséig a beteg ellátása és megfigyelése 

történik.  

Abban az esetben, ha infúziós kezelést alkal-

mazunk valakinél „visszaáll a régi rend”, vagyis az 

asszisztensi szobába visszaül a másik asszisztens is 

és a rendelés folytatódik tovább. Ezt természetesen 

egyértelműen jelezni fogjuk a váróteremben 

várakozó betegeknek. 

2. Asszisztensi helyiség: Marad a jelenlegi helyen, 

megközelíthető a váróterem, a betegfogadó helyiség, 

a védőnői részleg és az orvosi rendelő felől.  

Funkcióját tekintve csak az orvos közvetlen 

munkáját segíti – adminisztrál és az orvos 

utasítására segít a beteg ellátásánál, valamint 

telefonon intézkedik, ha szükséges.  

3. Orvosi rendelő: Megközelíthető csak az 

asszisztensi helyiség felől, a többi helységgel ezen 

keresztül áll kapcsolatban. Az orvos-beteg 

találkozás helyszíne, elhelyezkedése miatt bizalmas, 

négyszemközti beszélgetésnek is lehetőséget adó 

helyiség. Itt történik a kórtörténet felvétele, a 

betegvizsgálat és a további teendők, az esetleges 

további vizsgálatok, illetve az alkalmazott terápia 

megbeszélése.  

Egy 2006-os vizsgálat során szívbetegek és 

cukorbetegek kapcsán vizsgálták a halálozást a 

terápiás utasítások betartásának függvényében. Az 

az eredmény született, hogy a rossz terápiás 

együttműködés gyakorlatilag éppen olyan ered-

ményre vezet, mint ha a beteget EGYÁLTALÁN 

NEM KEZELNÉNK! Szintén felmérések alapján 

ez azt jelenti, hogy minden második krónikus beteg- 
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ségben szenvedő betegünk – a szakmailag megala-

pozott gyógyszeres kezelés ellenére – éppen olyan 

prognózissal rendelkezik, mintha nem kezelnénk őt! 

(Számszerűen érzékeltetve ez az EU-ban évente 

194.500 eset, a nem megfelelő terápiás 

együttműködés miatt, vagyis évente több mint egy 

Szeged méretű város teljes lakossága hal meg az 

EU-ban amiatt, mert nem tartja az orvos utasításait. 

Ha ennek a költség oldalát is megvizsgáljuk, 

döbbenetes számokkal találkozhatunk. Kb. 1,25 

milliárd Euro az EU-ban a fölösleges egészségügyi 

kiadás évente, ami CSAK a „fölöslegesen kiváltott”, 

illetve „fölöslegesen beszedett” gyógyszerek és 

„fölöslegesen elvégzett” orvosi beavatkozások 

költsége, vagyis nincs belekalkulálva a nem 

megfelelő terápiás együttműködés miatt kialakuló 

szövődmények kezelésének a költségei! Igen, nem 

elírás, 1,25 MILLIÁRD Euro!) Mindez arra hívja fel 

a figyelmet, hogy a beteget érdekeltté kell tenni az 

alkalmazott terápia betartásában. Ennek érdekében a 

régi szemléletet, az ún. orvoscentrikus orvos-beteg 

kapcsolatot fel kell váltsa egy betegcentrikus orvos 

beteg együttműködés, mely a beteget egyenrangú 

partnerként kezeli és korrekt betegtájékoztatást és 

terápiás betegoktatást követően nem utasít, hanem 

közös döntéshozatal eredményeként egyénre 

szabott terápiát javasol, melyet a beteg sokkal 

nagyobb eséllyel fog tartani. Ezért tartottam 

fontosnak, hogy a rendelés átalakításával növeljük 

az orvos-beteg találkozásokra fordítható idő hosszát, 

hiszen ezt a tevékenységet nem lehet 2-3 perc alatt 

ellátni. 

Azt is tudjuk, hogy az egészségünket befo-

lyásoló tényezők közül a közvetlen egészségügyi 

ellátás mindössze 15%-ban, míg az életmód-élet-

vitel, testmozgás, táplálkozás, valamint a közegész-

ségügyi, lakó- és munkakörnyezeti tényezők 75%-

ban játszanak szerepet. Ezért is fontos a prevenciós 

munka, melynek az új rendelő sokkal jobb felté-

teleket fog biztosítani. 

Mindezek alapján remélem, hogy összességé-

ben egy a XXI. század gyógyító szemléletének 

megfelelő Orvosi Rendelője lesz a településnek egy 

hatékony gyógyító-megelőző munkával. Terveim 

szerint legkésőbb májusban indul ez a rendelés, de 

ha sikerül hamarabb kiépíteni az informatikai és 

infrastrukturális átalakításokat, akkor akár hama-

rabb is elkezdünk a leírt rend szerint rendelni.  

Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkor-

mányzatok (Intézményi Társulás), valamint a zánkai 

Önkormányzat mindehhez nyújtott támogatását. 

Óvoda 
 

A téli szünet után karácsonyi élményekkel 

feltöltődve, vidáman és kipihenten érkeztek vissza a 

gyermekeink az óvodába, bölcsődébe. A hideg 

január gyorsan eltelt.  

Február 18-án bérletes előadásaink közül a 

másodikat nézhettük meg, melynek címe a Kis-

malac és a farkasok.  

Február 20-án tartottuk a szokásos 2. félévi 

szülői értekezletünket, amelyre az iskolából 

Horváth Lajos Igazgató Urat, és a leendő első 

osztályos tanító nénit, Balázsné Pintér Ritát is 

meghívtuk. A nagycsoportos gyerekek szülei rész-

letes tájékoztatást kaptak az iskoláról, valamint a 

tanító néni sok hasznos tanáccsal látta el a leendő 

első osztályosok szüleit.  

Az idén nagyon hosszúra nyúlt a farsangi 

időszak és bőven volt időnk a készülődésre. Már-

cius 1-jén végre eljött a nagy nap. Nagyszerű, ötletes 

jelmezekbe öltözött kis bölcsiseink és ovisaink 

vidáman és lelkesen mulattak a farsangi bálon, az 

óvoda tornatermében. A farsangi mulatság 

sikeréhez a meghívott vendégénekes Molnár Orsi 

produkciója is nagymértékben hozzájárult. 

Gyerekek, felnőttek egyaránt remekül szórakoztak a 

tréfás, interaktív zenés műsor során. A remek 

hangulathoz a szülők által készített házi finomságok 

is hozzájárultak, amik a gyerekek életét napokig 

megédesítették. A szülői munkaközösségnek a 

műsor anyagi támogatásához és a terem díszíté-

séhez utólag is köszönettel tartozunk.  

A februári fázós és szeles napok után már alig 

vártuk az igazi tavasz első jeleit. Március első 

napjaiban végre igazán kisütött a nap, sok időt 

tölthettünk a szabadban. Március 7-re fényképészt 

hívtunk meg az óvodába.  

Dr. Oláh Kálmán háziorvos felajánlotta, hogy 

mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek elsősegély 

oktatás tart az óvodában. Ezen túlmenően 

lehetőséget biztosít óvódásainknak az orvosi 

rendelő látogatására. Az első alkalmakra március 

12-én illetve 14-én került sor. A gyerekek számára 

élmény volt az orvos munkájával való ismerkedés. 

A doktor Úrnak szeretnénk köszönetet mondani a 

hasznos tanácsokért és a remek hangulatú oktatásért.  
 

Kránicz Attiláné 

óvodavezető 
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Iskola 
 

Alsó tagozat hírei 
 

Végre tavasz van! Csivitelnek a madarak, cso-

dálatosak a virágzó gyümölcsfák, illatoznak a 

nyíló tavaszi virágok, de mint általában minden 

alkalommal, most is vissza kell gondolnom a télre, 

a szürkeségre, mert a barátságtalan hónapok 

ellenére az alsó tagozaton pezsgett az élet. A napi 

tanuláson kívül, nagyon sok programunk volt.  

Január 22-én a Magyar Kultúra Napját rövid 

megemlékezéssel, majd táncházzal ünnepeltük. 

Szántó Edit néni vezetésével rophattuk a 

somogyi táncokat. 

Filepné Julcsi néni szervezésében a „7mérföl-

des csizmában heted 7határon át” címmel meg-

hirdetett országos mesevetélkedő 2. fordulójának 

egyik helyszíne volt iskolánk. A 2. osztályosok 

csapata a Csillagszeműek (Szabó Márton, Illés 

Léna, Filep Sára, Rédling Boglárka) a 

kilencedik, a 3. osztályosok Unikornisok csapata 

(Sirsom Celesztina, Pődör Zoé, Horváth Janka 

és Somogyi Hanna) a nyolcadik, a Négyfejű 

Sárkány csapat (Barátossy Álmos, Végh Hunor, 

Resze Máté, Kulics Márkó) az ötödik, a 4. 

osztályosok Lidércek csapata (Filep Lili, 

Gondos Réka, László Hanna, Csekő Luca) a 

második, az Aranybárányok csapat (Szabó 

Csoma, Keller Bence, Varga Ferenc, Török 

Gyula) pedig 1. helyezést ért el. Az Aranybárá-

nyok és a Lidércek jutottak tovább a tapolcai 

fordulóba, ahol a lányok negyedikek, a fiúk pedig 

elsők lettek. Győzelmüknek köszönhetően a fiúk 

résztvevői a következő fordulónak is. Szívből 

gratulálunk minden versenyzőnek a szorgalmas 

felkészüléshez az elért helyezésekhez! Hajrá 

Aranybárányok, továbbra is drukkolunk nektek! 

A félévet rendhagyó péntek délelőttel zártuk. 

Ekkor tartottuk ugyanis szokásos vers- és próza-

mondó versenyünket, melyet idén a BAFIT-ra 

készülve balatoni mesék, regék, mondák téma-

körben hirdettünk meg. A zsűrinek (Dobosné 

Varró Anna, Harapu-Kis Tünde, György Péter, 

Gaál Tiborné Zsuzsa, Szabó Ida) ismét nagyon 

nehéz dolga volt. Minden kisdiák derekasan helyt 

állt, szebbnél-szebb produkciókat hallgathattunk 

meg. Idén ők lettek a jók között a legjobbak:  

1.-2. osztály: 1. Szász Attila 1.o., 2. Bánó-Weisz 

Benedek Csaba 1.o., Filep Sára 2.o. 3. Illés Léna 
2.o. Dobosi Gergely 1.o. Hegyi Barbara 1.o.  

3. osztály: 1. Máté Míra, 2. Sirsom Celesztina, 

3. Horváth Johanna Janka, Pődör Zoé Maja 
4. osztály: 1. Gondos Réka, 2. Varga Ferenc, 3. 
Molnár Boglárka, Endresz Vivien  

Különdíjban részesült: Gyapay Boglárka 3.o., 
Török Gergő 4.o. 
Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek! Termé-

szetesen – szokás szerint-, sportoltunk is a 
délelőtt folyamán, Vaszkó Enikő néni irá-

nyításával. Izgalmas sorversenyek- és kidobók 

zajától volt hangos a tornaterem.  

A jól megérdemelt félévi értesítők kiosztására is 
ezen a délelőttön került sor.  

Folytatódott a Kabóca bábszínházas program-
sorozatunk is. Januártól 2 alkalommal Veszprém-

ben voltunk 20-20 kisgyermekkel (kísérők 
Sántáné Magda Márta, Vaszkó Enikő, Balázsné 

Pintér Rita), s egyszer az iskolában láthattuk 

vendégül a bábművészeket. A nívós bábelő-
adásokon kívül drámapedagógiai- és játékos 
foglalkozásokon, színházbejáráson, ill. jelmez-

kiállításon vettünk részt. 

Február elején Horváth Lajos igazgató úr, és 
Balázsné Pintér Rita leendő elsős tanító néni a 

zánkai oviban kellemes hangulatú, bemutatko-
zós ismerkedős szülői értekezleten jártak.  

Február közepén Szekeres Kornél rendőr őrnagy 

úr tartott 1-1 órát a 3. és 4. osztályosok számára, 
melynek címe „Döntés, kockázat, következ-

mény” volt. 

Február 15-én a Zrínyi Ilona matematikaverseny 

területi fordulóját a 3. osztályból Resze Máté, 

Barátossy Álmos, Kulics Márkó Noel, a 4. osz-

tályból pedig Filep Lili, Molnár Boglárka és 
Szabó Csoma írta meg Balatonfüreden. A 
gyerekek hónapok óta szorgalmasan készültek a 

megmérettetésre. Az iskolai gyakorlásokon kívül 
még otthon is rendszeresen oldottak meg 
feladatsorokat. Köszönjük a szülőknek az segít-

séget, támogatást. Külön köszönet Filepné 

Kovács Juliannának, Kántor Annamáriának, és 
dr. Vissy Gabriellának, hogy a gyerekek 

szállításában is segítségünkre voltak! 

Február 18-án Zánkán vettek részt a bérletesek a 

Kismalac és a farkasok című színházi előadáson. 
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Másnap, a 4. osztályosokra izgalmas feladat várt. 

Ekkor írták meg a MaTalent – matematikai 

tehetségazonosító online feladatsorát. Az 

eredményeket később kapjuk meg. Harapu-Kis 

Tünde németes tanító néni számára is nagyon 

izgalmas volt a február, mert 21-én minősítésére 

került sor. Gratulálunk kedves kolléganőnknek a 

sikeres megmérettetéshez! 

Krónikámat a március elsején megtartott 

farsanggal zárom. Az 1. és 2. osztályosok hagyo-

mányosan még nem készítettek osztály-

produkciót, hanem szebbnél-szebb, ötletesebb-

nél-ötletesebb jelmezeiket mutatták meg, és 

mondták el versüket.  

A harmadikosok baromfiudvarrá váltak és a sok-

sok tyúkocska, kiscsibe ötletes koreográfiára 

ropta (felkészítő dr. Vissy Gabriella). 

A 4. osztályos gyerekek (Gondosné Kata, 

Filepné Julcsi, Kamondiné Helga, Mihály 

Melinda, Tóthné Bőczi Ildi, Szabó Ida 

közreműködésével, és Molnár Balázs, Filepné 

Éva, Kamondi Tamás, Filep Atilla, és Gondos 

Gábor segítségével) minikké varázsolták 

magukat, és így „táncoltak”.  

A farsangi délután osztatlan sikert aratott a 

kisdiákok körében. „Szuper volt, nagyon jó, tök 

jó, fantasztikusan jó!”-kiáltották még hétfőn is.  

Még egy hónap van vissza az annyira várt tavaszi 

szünetig. Sokan hosszas betegségeken vannak 

túl, kicsi és nagy alig várja a jó időt, a napsütést. 

Remélem, hogy a gyerekek gyorsan lecserélik a 

számítógépeket, a telefonokat a labdákra, 

gördeszkákra, bicajokra, és a lehető legtöbb időt 

töltik a szabadban, játékkal, beszélgetéssel, 

sportolással! Ehhez kívánok kollégáim nevében 

sok sikert! 
 

Balázsné Pintér Rita  

 

*** 
 

Mesevetélkedő 
 

Iskolánk ebben a tanévben bekapcsolódott a 

7mérföldes csizmában heted7határon át 

Országos Mesevetélkedőbe. Az első, levelezős 

forduló után január 15-én iskolánk rendezte meg 

a mesevetélkedő 2. fordulóját. Összesen 9 csapat 

versengett a továbbjutásért. Iskolánkat öt csapat 

(Csillagszeműek, Unikornisok, Négyfejű 

sárkány, Lidércek, Arany Bárányok) képviselte. 

Az izgalmas 7 próbát sikeresen kiállták, két 

csapatunk: az Arany Bárányok (Keller Bence, 

Szabó Csoma Győző, Török Gyula, Varga 

Ferenc) és a Lidércek (Csekő Luca Barbara, 

Filep Lili, Gondos Réka, László Hanna) első és 

második helyen jutottak tovább a körzeti 

fordulóba, amit a tapolcai Gyermekkönyvtárban 

rendeztek. A vetélkedő feladatait sikeresen 

megoldó fiús csapatunk 1 helyen jutott a területi 

fordulóra Veszprémbe. A lányok holtversenybe 

kerültek a 3. helyen, ahol a villámkérdéseknél 

alulmaradtak, így számukra befejeződött a 

verseny. 

Március 26-án került sor a veszprémi fordulóra, 

az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban. Előzetes 

feladatként egy meseillusztrációt kellett készíteni 

az eddig olvasott mesék alapján. A fiúk Az 

aranyhal c. mesét választották. A margitszigeti 

halastavat készítették el a benne úszkáló arany-

hallal, és a halat néző és a virágos réten sétáló 

szépséges királykisasszonnyal. Az alkotást a 

megyei könyvtár gyermekkönyvtárában állítják 

majd ki.  

Sajnos a vetélkedő feladatai nehéznek bizo-

nyultak csapatunk számára, így nem kerültek 

bele a továbbjutó 6 csapatba.  

Gratulálunk a résztvevőknek az elért eredmé-

nyekért! 
 

Filepné Kovács Julianna 

 

*** 

 
Felső tagozat hírei 

 

- Március 13-án délután verssel, Zánkához 

kapcsolódó hőseinkre emlékező ismeretekkel, 

koszorúkkal és virágokkal tisztelegtünk 

iskolánk Bozzay emlékművénél és a temetői 

sírhelyeknél a Honismereti kör vezetőjének – 

György Péternek – és a DÖK vezetőjének – 

Siposné  Bányai  Ildikónak – irányításával. – 46 

tanulónk örülhetett a Petőfi Színházban Csiky 

Gergely A nagymama c. vígjátéknak (Stumpfné 

Vass Violetta, Bede Tamás kíséretében. 
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Köszönjük Pádárné Andrea segítségét!) 

- Komoly felkészülési időszak után két diákunk 

bejutott a 2019. március 24-én, Budapesten 

megrendezésre kerülő Arany János verseny 

országos döntőjébe. Csonka Ajsa 5. és Sibak 

Dóra 6. osztályos tanulónk a 11. és a 18. helyen 

végezve, dicséretre méltó eredményt értek el, 

amelyhez ez úttal is gratulálunk nekik és 

felkészítő tanáruknak Stumpfné Vass Violetta 

néninek! 
 

Stumpfné Vass Violetta magyar tanárnak 

március 12-én dicséretes teljesítménnyel minő-

sítette magát a pedagógus II. fokozat meg-

szerzéséhez. 

 
*** 

 

Ökoiskolai hírek 
 

Lassan befejeződik a madáretetés. Ezúton is 

köszönjük dr Vissi Gabriellának az újabb zsák 

napraforgómagot. 

Iskolánk az idei tanévben is regisztrált a 

Fenntarthatósági témahétre. A harmadik osz-

tályosok a Víz világnapjára térbeli alkotásokat 

készítettek tanító nénijük, Sántáné Magda 

Márta irányításával, amiket ki is állítottak 

iskolánk ökosarkában. A felső tagozatosok 

Molnár Katalin szaktanár vezetésével, egy-egy 

tanóra keretében kérdőíveket oldottak meg. A 

téma a kerékpározás népszerűsítése és a 

személygépkocsi használat káros következ-

ményei voltak. 

Csatlakoztunk a Böhmné Kocsis Szilvia által 

szervezett, az egész falut mozgósító TE SZEDD! 

szemétszedési programhoz. Az 5. osztályosok 

Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra, Szabó Ida és 

Tóthné Bőczi Ildikó, míg a 6. osztályosok 

Molnár Katalin irányításával az iskola 

környékéről gyűjtötték zsákokba a szemetet. Az 

alsó tagozatosok pedig az iskolaudvart vará-

zsolták tisztává. 

Molnár Katalin 

 

Szakmabemutató 
 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparka-

mar szakmabemutató napot szervezett 7. osztá-

lyos diákok részére a tapolcai Csermák József 

Rendezvénycsarnokban 2019. február 20-án, 

amelyen iskolánk tanulói is részt vettek. 
A rendezvény segítséget nyújtott az iskola 

pályaválasztás előtt álló tanulóinak a munkaerő-
piaci igényeknek megfelelő helyes szakma-
választás meghozatalában. A tanulók közvet-

lenül, gyakorló szakemberek bemutatóján ke-
resztül kaphattak tájékoztatást a különböző 
szakmákról, és megismerkedhettek a szakképzési 

lehetőségekkel. A külön standokon kiállító 
szakemberek látványos, gyakorlatias tevé-

kenységek keretében mutatták be, tették „kézzel 

foghatóvá” az egyes szakmákat. Továbbá a 
rendezvény ideje alatt a kamara tanácsadói 
tájékoztatást nyújtottak a szakmatanulás lehető-

ségeiről és a hiányszakmákról. 
 

Siposné Bányi Ildikó 

 

*** 
 

Bozzays sikerek 
 

Az elmúlt időszakban két jelentős sportese-

ményen vett részt iskolánk. 2018 decemberében 

lelkes futsal csapatunk, kemény küzdelmek 

sorát maguk mögött tudva, a négycsapatos 

körzeti futsal tornán a második helyet szerezte 

meg. A csapatösszeállítás a következő volt: 

Kustán Roland, Gócza Márk, Nagy Máté, Stróbl 

Kornél, Dégi Dominik, Takács Flórián, 

Borbély Balázs, Végh Zsombor, Horváth 

András. Szép volt fiúk!!! 

A mandulafák virágzásának kezdetén 

(március 12.-én) rendezték Balatonfüreden a 

körzeti mezei futóversenyt, melyen szép szám-

mal tették tiszteletüket diákjaink is. A napos, de 

hűvös koratavaszias időben futamonként 50-60 

gyermek gyűrte le a korosztályának megfelelő 

távot, a kisbusznyi zánkai csapat is erejét, kitartá-

sát nem kímélve szelte a métereket. A bozzaysok 

két továbbjutó helyet is magukénak tudhattak 

(Gaál Zsuzsanna 3. hely, Morvai Tamás 4. hely ). 

Csapatunk  kitartóan,  névadónkhoz  méltón küz- 

dött, ezúton is nagy gratuláció részükre. (Morvai 

Tomi a megyei mezei futóversenyen korosz-

tályának első húsz legjobb futója közt zárta a 

megmérettetést.) 

A körzeti  mezei  futóversenyen  diákjaink  a  kö-
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vetkező eredményeket érték el: 

III. korcsoport leány: 

Pődör Leila 7., Somogyi Tamara 9.,  
Simon Júlia 18., Lengyel Jázmin 35. 

III. korcsoport fiú: 

Pődör Kevin 8.  

IV. korcsoport leány: 

Gaál Zsuzsanna 3. (továbbjutó)  

Boday Petra 10. 

IV. korcsoport fiú: 

Morvai Tamás 4. (továbbjutó).  

Gaál Botond 8., Kustán Roland 16., 

Gerencsér Szabolcs 17., Kovács Zsombor 

19., Gócza Márk 21., Stróbl Kornél 34. 
 

Minden sportolónknak további sikeres verseny-

zést kívánunk!! 

Bede Tamás 
 

*** 
 

Óriási futsal siker Bozzays diákokkal 
 

2018. decemberében kezdődött a Veszprém me-

gyei U15-ös futsaltorna, melyre benevezett a 

Szentantalfa Nivegy völgy SE. csapata is. 

A két hónapig tartó mérkőzés sorozatban a 

diákok a negyedik helyet szerezték meg. 

A selejtezők Úrkúton, az elődöntő és a döntő 

mérkőzései pedig a veszprémi Március 15. úti 

sportcsarnokban voltak. 

A kilenc fős csapatból hatan a zánkai Bozzay Pál 

Általános iskola diákjai. 

Borbély Balázs, Takács Flórián, Stróbl Kornél, 

Kustán Roland, Gócza Márk, Nagy Máté. 
A csapatot Szatlmayer István edző vezette. 

A többnyire 13-14 éves srácok példát mutattak 

küzdeni tudásból, fegyelmezettségből, kitartásból. 
 

Stróbl Gábor 

*** 
 

„Ó régi szép est…” -1848 Zánkán 
 

Egyre többen mondják: a múlt nem számít (a jó-

vagy a rossz is?). 
 

Tisztelt Zánkaiak! 
 

A múlt a Nemzet, kis közösségek és az egyén 

számára is meghatározó. 

Mélységesen hiszünk a folyamatosság érték-

hordozó tartalmában: múltunk tanulságaiból 

jelenünk, jövőnk alakításának lehetőségében. 

Remélem, a példamutatás is értékhordozó ma-

rad a jó szándékú emberek segítségével. Változó 

világunknak kiszolgáltatott gyermekeink – 

tanítványaink – jövőjét segíthetjük a pozitív 

élmények megteremtésével (néha elszomorító 

sikertelenségünket is felejtve, küzdelmeink 

hatásában reménykedve). 
 

Köszönjük Mindnyájuknak a segítő támogatást: 

legyen fontos a múltunk! 
 

Élményt varázsló szereplő gyermekeink, felké-

szítő felnőttek megérdemlik, hogy megemlítsük 

Őket. A dekorációt Lipovszky-Drescher Mári-

ával és a gyerekekkel alkottuk meg; Szabó Csa-

ba, a SzínVonal Művészeti Iskola tanára tanította 

be ősi toborzónkat Resze Máté, Végh Hunor, 

Bánó-Weisz Benedek, Scher Gergely, Tóth 

Richárd táncosoknak; az énekes lányok: 

Szabados Zorka, Pődör Zoé, Máté Mira, Nagy 

Anna, Molnár Boglárka, Mörk Andrea lelke-

sítették a katonának készülőket.  

A műsor szereplői 5. és 6. osztályos diákok: 

Barátossy Szabolcs, Lengyel Barnabás, Nagy 

Levente, Bácsi Nóra, Borbély Eszter, Csonka 

Ajsa, Illés Janka, Lengyel Jázmin, Pődör Leila, 

Simon Júlia, Varga Babett, Cseh Gábor, 

Molnár Márton, Szabó Barnabás, Stumpf 

Attila, Szabó Nimród, Németh Virginia, Sibak 

Dorottya; Gaál Zsuzsanna, Karácsony Niko-

letta és Tóth Dalma komoly szavalata az auten-

tikus, gyönyörűséges magyar népi hegedűszó-

lóval lírai keretbe foglalta a lendületes pop-rock 

zenére alkotott műsort. 
 

Köszönjük a vastapsot, Polgármester Úr di-

csérő szavait! Kell a bíztatás a felnőtteknek is, 

úgy, mint a gyerekeknek. 
 

„Ó régi szép est: jössz-e vissza még?” 
 

Higgyünk egy megerősítő, bizakodó válaszban! 

 

Stumpfné Vass Violetta, Csékei Marianna 

 
(Aki nem tudott jelen lenni ünnepségünkön, a 

kiváló produkciót megtekintheti a Zánka TV 

galériájában!  – szerk.) 
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HIRDETMÉNY 
 

a Balatonfüredi Járási Hivatal illetékességi területén 

működő általános iskolákba történő beíratásról 
 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő 

általános iskolai beíratás ideje: 
 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig 

2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig 
 

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2019. szeptember 

1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – 

ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.  
 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:  

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági  

igazolvány (lakcímkártya),  

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás  

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,  

 a gyermek TAJ-kártyája,  

 a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.  
 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.  
 

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – 

jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel 

kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.  
 

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét 

a döntés véglegessé válását követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első 

évfolyamára.  
 

A 2019/2020. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete a 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/ee/15000/VJH_1_2019_sz_hivatalvezet%C5%91i_rendelkez

%C3%A9s.pdf internetes oldalon megtekinthető.  
 

Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon 

tájékozódhat.  

Veszprém Megyei Kormányhivatal  

Balatonfüredi Járási Hivatal 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat, tájé-

koztatva Zánka Önkormányzatát, valamint a 

Bozzay Pál Általános Iskolát, a mellékelt, 

Magyarországi Németek Országos Önkormány-

zata által hozott határozatot, illetve értesítést 

kapta. A további teendőket, döntéseket gondosan 

mérlegelni kell, és egy esetleges újabb pályá-

zatot- konzultálva az érintettekkel- sikeresen elő 

kell készíteni. Az intézmény működése a Bala-

tonfüredi Tankerületi Központ fenntartásában 

továbbra is biztonságosan folytatódik. 
 

Filep Miklós 

polgármester 
 

*** 
 

 

FALUHÁZ -  

    EGYESÜLETI ÉLET 
 

Rovatvezető: Böhmné Kocsis Szilvia 

 

Hírek a Faluházból 
 

A következő héten már egy kicsit komolyabb téma 

következett, hiszen január 26-án a Magyar 

Kultúra Napját ünnepeltük, ahol megjelentek a 

magyar kultúra tisztelői. Ebben az évben nagy 

ünnepség vette kezdetét e jeles napon, a Magyar 

Tenger Népdalkör 40 éves jubileumát ünne-

peltük. Az 1979. január 29-én, Dr. Szabó Dezsőné 

vezetésével immáron 40 éve alakult a népdalkör, 

mára országos hírnévre tett szert. Műsoraikkal 

bejárták már szinte az egész Balaton-felvidéket, 

szerepeltek a megye és az ország számos 

településén, eljutottak Szlovákiába és Német-

országba, felvétel készült velük a Magyar Rádió-

ban. Kiérdemeltek 5 Arany minősítést, megkapták 

a „Veszprém Megyéért”, a „Szocialista Kul-

túráért” kitüntetést, a „Zánka Községért” elis-

merő oklevelet, az együttes 1987-2016 közötti 

vezetője Kocsis Ervinné a 35. évfordulón kapta 

meg a „Zánka Díszpolgára” címet, Némethy 

Kornélia az együttes 1995-2017 közötti művészeti 

vezetője nyugdíjba vonulásakor „Zánka Község-

ért” kitűntetést kapott, most pedig a Magyar 

Kultúra Napján a népdalkör ma is aktív alapító 

tagjának Herczeg Lajosné Marika néninek 

szintén a „Zánka Községért” kitűntetést adomá-

nyozta a Képviselőtestület. Az ünnepi köszöntőt 

Filep Miklós Polgármester Úr és Böhmné 

Kocsis Szilvia művelődésszervező mondta, majd 

a klubok köszöntötték a jubiláló népdalkört.  

A Magyar Kultúra Napján nagy örömmel köszön-

töttük a csoportot, kívánjuk Nekik, hogy még 

sok-sok évig énekeljenek mindenki nagy 

örömére. 
 

Február 1-én a Faluház Téli esték és a Honis-

mereti kör közös rendezvényére hívtuk az érdek-

lődőket a Faluház nagytermébe, ahol Fekete 

Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém 

Megyei Levéltárának levéltárosa vezetett be 

bennünket a családkutatás és a családfakészítés 

alapjaiba. Izgalmas, érdekes előadást hallhattunk 

ezen az estén. 
 

Sajnos idén sem fagyott be a Balaton, így Jégparti 

helyett 2019. február 23-án Télűző Farsangi 

Mulatságot tartottunk. A hideg idő ellenére sokan 

összegyűltek a Zánkai Faluház udvarán, ahol a 

jelmezekbe öltözött Magyar Tenger Népdal-

körrel és a Zánkai Színjátszókörrel talán sike-

resen elűztük a telet erre az évre. A vidám műsor 

keretében dallal és versekkel köszöntünk el a téltől, 

és elbúcsúztunk „Farsang Tónitól”, majd a kisze-

bábot tavaszi rímek kíséretében elégettük.  

A műsor után finom farsangi fánkkal, forralt borral 

és meleg teával mulattunk. A finom farsangi fán-

kot köszönjük Herczeg Magdának és segítőinek, 

Délné Áginak és Kocsis Ervinné Ilának!  
 

Ahogy teltek a napok, és a hónapok, a Nevesincs 

Színjátszókör férfi tagjai egyre többet mutatkoz-

tak a Faluházban, hiszen már javában zajlottak a 

próbák a Nőnapra. Aztán március 9-én elérkezett 

az idő, színpadra álltak a fiúk, és ismét fergeteges 

Nőnapi műsort adtak a Hölgyeknek. Az előadott 

darabot Böhm Tamás írta és rendezte, a díszletet 

Bácsi Jenő készítette, a kellékesek, az öltöztetők, a 

dekoratőrök, és minden más egyéb pedig Gaálné 

Tiborné Zsuzsa, Bácsiné Bogáncs Nikoletta, 

Böhmné Kocsis Szilvia és Páll Árpádné Zsóka 

volt. Három videófelvétel is készült, melyet a 

Zánka TV, Páll Gábor és Böhm Marcell 

készített, köszönjük nekik! Köszönjük a 

Fiúknak a nagyszerű műsort, és külön köszönet 

Mindenkinek, aki megtisztelte a szereplőket 

jelenlétével!  

Hírmondó ZÁNKAI 
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Május 18-án jön a visszavágó, amikor a lányok 

köszöntik a fiúkat és a férfiakat, így érdemes lesz 

Zánkára látogatni, ahol mindenkit szeretettel 

várnak a szervezők a Férfinapon! 
 

Március 14-én ünnepi megemlékezést tartottunk 

a Faluházban. Az 1848/49-es magyar polgári 

forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepi 

műsort a Bozzay Pál Általános Iskola felső 

tagozata adta, ünnepi beszédet mondott Filep 

Miklós polgármester. 
 

2019. március 14. délután még egy ünnep várt 

ránk, a Zánkai Hírmondó 25 éves jubileuma, 

melyet a Honismereti kör szervezésében tartottunka 

Faluház nagytermében. Az ünnepség témája a Zán-

kai Hírmondó létrehozása és elmúlt 25 éve. Fel-

kért hozzászólók: Marosszékyné Csósza Mária, 

Taródyné dr. Okályi Erzsébet, T. Horváth Lajos 

volt. Örömmel hallgattuk a lap születéséről és 

szerkesztéséről szóló történeteket, gondolatokat. 

Szívből gratulálunk a kitartó, és eredményes 

munkához! 
 

Március 20-án délelőtt 10 órakor nagy volt a 

nyűzsgés a Polgármesteri Hivatal előtt. Országos 

akcióban vettünk részt a TeSzedd! – Önkéntesen 

a tiszta Magyarországért felhívás keretében, 

amelyhez 2019. március 18-24. között lehetetett 

csatlakozni. A Faluház klubjai és a Bozzay Pál 

Általános Iskola örömmel tett eleget a 

felkérésnek. Sólyom Gyula és Böhmné Kocsis 

Szilvia vállalta fel az akció lebonyolítását és 

megszervezését. 

A megmozdulás sikeres volt, hiszen kb. 80 fővel 

szedtük a szemetet 5 kijelölt útvonalon. 

Köszönjük Mindenkinek, aki részt vett a sze-

métszedésen! Jó volt látni a sok tenni akaró 

kezet! A végeredmény: 29 zsák szemét! 

Bízunk benne, hogy egy kicsit hozzájárultunk 

Zánka tisztaságához!” 
 

Legyenek részesei Önök is Zánka közösségének, 

hogy az élet ne csak munkával teljen! A szürke 

hétköznapok is lehetnek színesek, és vidámak, ha 

egy csoporthoz tartozunk, ha van kire számítanunk.  

A Faluház nyitva áll mindenki előtt, szeretettel 

várjuk Önöket, Benneteket! 
 

Böhmné Kocsis Szilvia, Böhm Tamás,  

Bácsiné Bogáncs Nikoletta, Zánka Faluház  

*** 

ÖTVENÉVES A ZÁNKAI DR. OKÁLYI IVÁN KERTBARÁT KÖR 
A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA: 2019. MÁRCIUS 30. 

A DR. OKÁLYI IVÁN EMLÉKPARK FELAVATÁSA  Zánka Iskola utca 

14:30 Üdvözlés: Mészáros Géza, a Kertbarát Kör elnöke 

14:35 Megnyitó: Filep Miklós polgármester 

14:50 A szobor leleplezése Taródyné Okályi Erzsébet, Filep Miklós polgármester 

MEGEMLÉKEZÉS A ZÁNKAI DR. OKÁLYI IVÁN KERTBARÁT KÖR FENNÁLLÁSÁNAK 50. ÉVFORDULÓJÁN  

15:30 Megnyitó: Takács Ferenc a Kertbarát Kör örökös, tiszteletbeli elnöke 

15:35 Köszöntők: Mészáros Géza a Kertbarát Kör elnöke, Varga Zoltán alpolgármester,  

 dr. Szent-Miklóssy Ferenc a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke 

MEGEMLÉKEZÉS DR. OKÁLYI IVÁNRÓL 

16:00 Előadás: Vezérfonal Okályi Iván életrajzának kutatásához 

Előadó: Osváth Zsolt egyetemtörténész, levéltáros (Semmelweis Egyetem Levéltára) 

Előadás: Szimbólum és a való így ötvöz múltat a mába: Okályi Iván mandulafái 

Előadó: Hegedűs Attila egyetemi tanár (Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar) 

16:30 Összefoglaló, köszönetnyilvánítások 

16:55 A Kertbarát Kör Ünnepi Olaszrizling bora Bemutatja: Nagyrónai László borász 

17:00 Szünet. Az ünnepi bor megkóstolása 

17:30 Közös ünneplés a faluház klubjaival 
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40 éves a zánkai Magyar Tenger 

Népdalkör 
 

A zánkai Magyar Tenger Népdalkör 2019. január 

26-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott 

rendezvényen ünnepelte 40. évfordulóját. Egy 

hideg szeles januári estén 1979 -ben a „térségi 

pávakör vetélkedőre” készülve alapította meg a 

zánkai Pávakört 40 lelkes fővel Dr. Szabó 

Dezsőné, Lilla tanító néni. Felkutatta és 

megtanította a Balaton környéki népdalokat, 

amelyben Nyék Sándor népdalgyűjtő is 

segítségükre volt. A Pávakör tehetségben és 

színvonalban országosan is megállta a helyét, 

1982-től a Magyar Tenger MgTsz. anyagi 

támogatását élvezhette a dalkör, ezért felvette a 

Magyar Tenger Népdalkör nevet. A négy 

évtizedes működés során nagyon sok sikerben 

volt részük. A közönség elismerő tapsa mellett 

kiérdemeltek 5 Arany minősítést, megkapták a 

Veszprém Megyéért arany fokozatát, Zánka 

Községért elismerő oklevelet, több dicséretet. 

Négy évtized alatt a taglétszám lecsökkent 

kicserélődött. Jelenleg a Népdalkör 20 fővel 

működik és továbbra is nagy odaadással közvetíti 

a Balatoni-, Halásznapi-, Katonadal- és Bordal 

csokrokból álló dalait a népdalt szerető hallgatók 

számára. Művészeti vezetőnk 2018. január 1-től 

Jana Norbert zenetanár, aki harmonikával kísér 

bennünket. Jubileumi műsorunkban legked-

veltebb dalainkkal kedveskedtünk vendégeink-

nek. Megemlékeztünk a négy évtized alatt 

elhunyt tagjainkról. Ezúton is megköszönöm 

minden volt művészeti vezetőnek, népdalkör 

tagnak, kik idős koruk vagy egyéb okok miatt 

kimaradtak a Népdalkörből, hogy rendez-

vényünket megtisztelték jelenlétükkel. Az elért 

eredményeink az Ő érdemük is. 

Filep Miklós Polgármester és Böhmné 

Kocsis Szilvia Művelődési Ház vezető méltatta a 

Népdalkör tevékenységét. A Polgármester 

Herczeg Lajosné alapító tagnak, a 1979-től 

napjainkig a népdalkörben eltöltött sikeres 

szereplése és közösségi munkája elismeréséül 

„Zánka községért” kitüntetést adományozott. 

Ezután az ünnepelt jubiláló népdalkör tagjait 

köszöntötték ajándékkal, meglepetés műso-

rokkal Zánka civil szervezeteinek klubvezetői 

és Takács Gyula, a tapolcai Batsányi János 

Vegyes kar klubvezetője. Az ünnepség szülinapi 

tortázással és nótázással zárult. Egy jó hangulatú 

délutánt töltöttünk együtt. Reméljük még hosszú 

éveken át tudjuk közvetíteni közönségünk 

számára a népdalok szeretetét. 

A népdalkör nevében köszönöm Zánka Község 

Önkormányzatának és a szponzoráló vállal-

kozóknak az anyagi támogatását. Köszönöm 

dalos társaim és művészeti vezetőnk kitartó és 

áldozatos munkáját! Köszönjük mindenkinek a 

megértő, támogató, segítő munkáját, akik tettek 

azért, hogy az ünnepségünk valamennyiünk 

számára örömteljes legyen!  
 

Albert Ferencné  

klubvezető 

 

*** 

 

Vidám és hasznos klubnapok az 

Őszirózsa Nyugdíjas Klubban 
 

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub három emlé-

kezetes programmal indította az évet.  

Januárban a sikeres elmúlt év értékelése 

után megemlékezést tartottunk a Kultúra 

Napjáról. Ezt követően Dr. Oláh Kálmán 

háziorvos az újraélesztésről tartott bemutatóval 

egybekötött előadást, majd magunk is 

kipróbálhattuk az élethű szemléltető bábukon 

az újraélesztést. Sosem tudjuk, mikor kerülünk 

olyan helyzetbe, ahol a megszerzett tudást 

alkalmaznunk kell. Köszönjük a lehetőséget, 

nagyon hasznos volt számunkra ez az alkalom. 

Februári összejövetelünk a Farsang 

jegyében zajlott. Bár fánksütő versenyt az idén 

nem tartottunk, de a finom, szalagos farsangi 

fánk most sem maradt el az asztalokról. A sok 

finomság mellé a Balaton-felvidéken termelt, 

ízletes borokat kóstolhattuk nyugdíjas 

bortermelő  társaink  jóvoltából. Csoportunk le- 
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leményes, vállalkozó szellemű tagjai ötlet-

gazdag jelmezekben vonultak végig a termen 

és hívták táncra nyugdíjas társaikat. Elvégre is 

„Itt a Farsang, áll a bál” és nálunk jókedvből 

sosincs hiány. 

Ezt az élettel teli, vidám hangulatot vitte 

tovább a márciusi klubnap. Nőnapot ünne-

peltünk. Polgármester úr köszöntőjét követően 

a klub nőtagjainak csodaszép virágot nyúj-

tottak át a csoport férfi tagjai. Mint ahogy 

Takács Feri bácsitól megtudtuk, a színes kis 

virág minden része gyógynövény is egyben! 

Feri bácsi ibolyaillattal lepett meg bennünket, 

egy doboznyi nemrég kinyílt ibolyával. A 

januárban kezdődő Szeniortánc zárásaként a 

táncolni tanuló csoport keringő bemutatásával 

tetézte a nőnapi jókedvet. A kedves bemutató 

után a táncosok keringőzni hívták a klub-

tagokat, majd Titz Tibor tánctanár vezetésével 

roptuk a csárdást csoportosan. Sikeres, emléke-

zetes volt a nőnapi összejövetel. 

Köszönjük, örömtelivé teszik klubnap-

jainkat, mosolyt csalnak az arcokra és a hét-

köznapot is ünneppé varázsolják. 
 

„Ne várj nagy dolgot életedbe,  

Kis hópelyhek az örömök, 

Szitáló, halk szirom-csodák....”  
 

(Reményik Sándor: Csendes csodák) 
 

Horváth Zsófia  

klubtag 

 

*** 
 

10 éves a Bokafogó  

néptáncegyüttes 
 

Tíz évvel ezelőtt, 2009 januárjában egy Katalin 

báli nyitó tánc után - táncos gyerekek szüleiből 

és néptáncot szerető felnőttekből - alakult meg 

a Bokafogó néptáncegyüttes Kruczler Ágnes és 

Varga István vezetésével. A környékbeli ren-

dezvényeket azóta is színesítjük a Kárpát-

medence – magyarok lakta területének – 

táncaiból álló műsorainkkal. Évente egy-két 

koreográfiával gazdagodott repertoárunk, 

amelyeket a zánkai falusi rendezvényeken, 

Borhéten, Szüreti felvonuláson, a Magyar 

Kultúra Napján mutattunk be. Az adventi 

időszak, a karácsonyvárás mindig nagyon 

fontos az együttes életében, erre az alkalomra 

különös gonddal készülnek hagyományőrző 

táncos jeleneteink. A német nemzetiségi 

hagyományok ápolásából is szeretnénk 

kivenni a részünket, a Molnár tánc mellett 

további magyarországi német táncok tanulását 

is tervezzük. Hagyományos programjaink közé 

tartozik a közös Bokafogós szüret a Molnár 

Pincészetnél, valamint tavaszköszöntő edző 

táborunk a csicsói Erdész-háznál, ahol a 

csapatépítés mellett a nyári műsorokra is 

intenzíven tudunk készülni. Hosszú távú 

terveink és az együttes működtetése érdekében 

létrehoztuk a Zánka és Környéke Néptánc-

életéért Alapítványt, melynek segítségével 

szeretnénk pályázati és szponzori pénzekhez 

hozzájutni. 

Az elmúlt időszakban felléptünk Ausz-

triában és Zánkát képviselhettük a német-

országi testvértelepülésének 1100 éves fenn-

állásának ünnepén. Szoros kapcsolatot ápolunk 

a környékbeli táncegyüttesekkel, ennek kö-

szönhetően léptünk fel például a litéri senior 

néptánc fesztiválon, több ízben a badacsony-

tördemici óévzáró néptáncesten, a badacsonyi 

szüreten és borhéten, a nagyvázsonyi rendez-

vényeken. 

Tízéves fennállásunkat egy néptáncgá-

lával, a környékbeli táncegyüttesekkel és régi 

táncosainkkal együtt szeretnénk megünne-

pelni április 27-én, szombaton 17 órakor a 

Faluházban, melyre ezúton a község lakos-

ságát is nagy szeretettel meghívjuk!  
 

Ünnepeljünk együtt! 
 

a Bokafogó 

táncosai 
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25 éves a Zánkai Hírmondó! 
 

Maroknyi ember csodákra képes! 
 

A napokban ünnepeltük a Honismereti Kör szervezésében a Zánkai Hírmondó elmúlt 25 évét. Egy nagyon 

jó hangulatú estén elevenítettük fel hárman, Taródyné dr. Okály Erzsébet, T. Horváth Lajos, valamint 

jómagam Marosszékyné Csósza Mária a lap történetét. Az est házigazdája György Péter a Honismerti 

Kör vezetője volt és a Faluház.  

Mit tehet maroknyi ember, ha egyetért egy nemes cél érdekében? Erről szól ez az írás. 1994. februárjában 

két választás előtt álltunk, a parlamenti és a helyhatósági. A magánbeszélgetésekben is téma lett a várható 

két esemény. Egyik délután összefutottam az utcán Varga Józsefné Weisz Marikával, akivel szinte rögtön 

témánál voltunk. Marika hiányolta az én aktivitásomat, mire én, „Tudod mit, írok egy levelet, aztán kirakjuk 

a faluban.” Honnét vettem az ötletet, máig sem tudom. De megírtam. Aztán „leesett a tantusz”, ki vagyok 

én, hogy csak úgy levelet írok. Kell néhány ember, aki elolvassa, véleményezi, egyetért/módosít és aláírja 

velem együtt. Ekkor már 16. éve éltem Zánkán. Addigi ismeretségeim alapján meghívtam magunkhoz egy 

kis diskurzusra kedves beszélgetőpartneremet Réfi Vendelné Piroskát és a köztiszteletben álló Takács 

Ferencet. Ők is szóltak újabb 3 ismerősnek, Bíró Jánosnak, Loch Ottónak, Péringer Miklósnak. Így 

férjemmel, Marosszéky Kálmánnal együtt heten lettünk. A „Levél az Olvasóhoz” aláírásra került, 

kiraktuk egy hirdetőtáblára. Március elején a Művelődési Házban  közmeghallgatás volt. Ezen résztvettem 

és engedélyt kértem dr. Szabó Dezső polgármester úrtól a levél ismertetésére, amelyben a falu lakosságát 

egy beszélgetésre invitáljuk. A cél az volt, hogy ezt a levelet megvitassuk, ismerkedjünk egymás 

véleményével, ezzel is elősegítve az önkormányzati választásra való felkészülést. Március 7-én a 

Kultúrház alsó klubszobájában 38 fő gyűlt össze. Az esten a célt elértük, sőt konkrétum is született: 

Taródyné Erzsike javaslatára újságalapításba „kezdtünk”, összeállt a szerkesztőség, az első szám 

finanszírozását Szarka László vállalta. Szóval jó lett a lapjárás! Másnap a Pogármesteri Hivatalban 

néhányan felkerestük a polgármester urat, ő a megbeszélésünkre behívta a jegyzőasszonyt, Sólyom Béláné 

Klárit. Az igazság az, hogy a Zánkai Önkormányzat már indított egy helyi lapot 1991. novemberében 

tájékoztatási célból Zánkai Hírmondó néven. Mi civilek más jellegű lapban gondolkodtunk, nemcsak 

rendeletek felsorolásában. Mindenesetre ragaszkodtunk ötletünkhöz, volt bennünk elég kurázsi ennek 

megvalósításához. Meg is jelent az első és egyben utolsó lapszámunk a Zánkai Forrás közismereti és 

honismereti lap, a frissen alakult Közéleti Klub és az Üdülőgazdák Egyesülete kiadásában. Nagy volt 

az öröm, amikor a nyomdából megérkezett! Boldogan hordtuk szét a faluban. Ismét felkerestük a 

Polgármester urat immáron a lappal együtt. Hosszabb tárgyalás vette kezdetét az Önkormányzat, a 

Közéleti Klub és az Üdülőgazdák Egyesülete bevonásával. A végeredmény pedig a következő 34/1995 

sz. határozat lett: „Zánka község Önkormányzati Képviselőtestülete a „Zánkai Hírmondó” 

megjelenéséről, szerkesztési elveiről, szerkesztőiről című előterjesztésében foglaltakat elfogadja. Felkéri a 

Szerkesztő Bizottság tagjait, hogy a „Zánkai Hírmondó” szerkesztése során a határozatban foglaltaknak 

megfelelően járjon el. Határidő: folyamatos 

Felelős: Sólyom Béláné körjegyző, Marosszékyné Csósza Mária közéleti klub vezetője, Basa István zánkai 

üdülőgazdák egyesülete. 

Aláírás: Dr. Szabó Dezső polgármester, Sólyom Béláné körjegyző  

Zánka, 1995. február 21.” (Az első közös lapszám 1994. június, innentől folyamatos.)  

A Zánkai Hírmondó 25. éve működik. Közben természetesen változott az Önkormányzat összetétele, a 

polgármester személye, a felelős kiadó, a szerkesztő, a rovatvezetők személye, bővült a tartalom is, a 

külcsín is módosult, egyvalami állandó, az ÚJSÁG szellemisége.  

 
Marosszékyné Csósza Mária, az egyik lapalapító 
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25 éves a Zánkai Hírmondó! 

 
Zánkai Hírmondó 25 évéhez hozzászólás! 

 

HOGYAN JÖHETETT LÉTRE ÉS MARADHATOTT FENN ILYEN KIS FALUBAN 25 ÉVIG? 
 

Tisztelt emlékezők és érdeklődők! 
 

Nem lapunk 25 éves történetét ecsetelem, hanem azt a környezetet, emberi közösséget próbálom felvázolni 

néhány vonással, amiben megtörténhetett a csoda: egy kis faluban, ami sem történelmileg, sem művésze-

tileg, sem gazdaságilag, sem bármi egyéb szempontból nem volt meghatározó jelentőségű, létrejött és 

mindmáig működik egy helyi újság: a Zánkai Hírmondó. 
 

Zánka, ez a kicsiny, valamikor egy nagybirtok legszélén fekvő, gyenge termőtalajú, szegény, de dokumen-

táltan több, mint 850 éves falucska mindennek ellenére gazdag kulturális hagyományokkal bír. Köszönheti 

ezt részben annak, hogy ha a csobánci nagybirtok anyagilag kissé megszorult, innen adtak zálogba egy-egy 

darab földet, tehát mire a falu lakossága a törökdúlás, a harcok, a járványok, a szegénység következtében 

kihalt, a község 5/6 része kis földtulajdonosok kezén volt, így az 1736-os újratelepítést is ők intézték.  
 

Nem is mentek hát német földről jobbágyokat toborzókhoz, hanem Tótvázsonyból szerződtettek már több 

éve itt élőket, akikkel szót értettek és kölcsönösen megfeleltek egymásnak. Nos, úgy látszik, Siffertekker 

Jakab, a zánkai Sifferek őse, a jobbágyok fő aláírója jól válogatta meg magával hozott társait, nem csak 

vallási vagy nemzetiségi szempontjai voltak (németek, magyarok, kálvinisták, luteránusok vegyesen), 

hanem szempont lehetett az erkölcsösség, szorgalom és értelmesség is. Az, hogy a zánkaiak számára ezek 

fontos értékek, korabeli jegyzőkönyvekből is kiviláglik. Az akkori kistulajdonosok részben itt is laktak, és 

épp úgy túlnyomórészt a vidéki középosztályból, értelmiségből származtak, mint a 2o. században 

idetelepülő nyaralók, az itt ragadt háborús menekültek és az itt letelepült pedagógusok. Jó volt az összhang 

az állandó és ideiglenes lakosság között mindvégig.  
 

Tanítót a 18. századi újratelepítés után mindjárt hívtak a zánkaiak, volt idő, mikor két elemi iskola is 

működött a faluban, sőt volt olyan időszak is, mikor Thury Károly református lelkipásztor nemcsak saját 

fiait, hanem barátaikat is felkészítette magánúton a gimnázium felső tagozatára (“valóságos kis gimnázium 

volt” –emlékszik vissza Thury Etele).  
 

A „civil” kulturéletet eleinte a református lelkészek és családtagjaik szervezték, később a pedagógusok 

és a falu vezetősége vették át a stafétabotot. Kulturház már a múlt század 3o-as éveiben volt Zánkán, a 

“Református Népház” (ma a könyvtár működik az épületben), a második világháború alatt megépült 

közmunkával, közadakozásból az evangélikus kulturház (ma imaház). A jelenlegi Faluház Csanádi Imre 

tanács-elnök és Dr. Szabó Lajosné tanácstitkár odaadó igyekezetének köszönhető, de az egész falu 

munkája, kezenyoma is benne van. 
 

Az 1948-50-es években Magyarországon csak néhány civil szervezet kapott működési engedélyt, a többit 

megszüntették. Zánka kulturális élete azonban tovább pezsgett, az adott lehetőségek keretei között. A falu 

és a kultúrház vezetői, a pedagógusok, a lelkes lakosok szervezésében folytatták a közös éneklést, 

népitáncot, művelődést, sportot, szórakozást. A TIT, a Népfront támogatását is igénybevették. 
 

A rendszerváltás idején aztán országszerte is igyekeztek az emberek törvényesen is saját kezükbe venni 

nem kötelező teendőiket. Fellendült a civil szervezkedés Zánkán is, mint az Marosszékyné Csósza Mária 

beszámolójából is kiderül. Nos ez  olyan jól sikerült, hogy hamarosan már 13 civil szervezet jellegü társaság 

működött, a már meglévőkhöz ugyanis újak csatlakoztak.  
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25 éves a Zánkai Hírmondó! 
 

Dr. Schleicher Vera muzeológus egy, a Honismereti körnél tartott előadása kapcsán a következőket 

mondta: “Minden Balaton melléki községet megvizsgáltam. Csak 2 községnél találtam 13 közérdekű jellegű 

tevékenységet folytató önkéntes csoportosulást: Zánkán és egy túlsó parti községben. A különbség, hogy itt 

3 egyesület és a Művelődési Ház keretén belül 10 szakosztály van, mindegyik működik, míg a másik 

községben mind a 13 egyesületként van regisztrálva, de csak 3 vagy 4 működik”.  

A Zánkai Hírmondó indulását, az ekkor bábáskodók neveit már Marosszékyné Csósza Mária előadásából 

ismerjük. Az eltelt 25 év minden szerzőjét nem tudom felsorolni, de azok névsora is tekintélyes, akik 

közben vállukon hordozták újságunk terheit: 
 

Szerkesztőnk, akinek csaknem 25 éves vezetői és alkotói tevékenysége fémjelzi az újságot, T. Horváth Lajos. 

A nyomdai munka a lap indulásától fogva az Enterprint BT vezetőjét, Klepeisz Zoltánt dícséri. 1994-től 1995 

decemberéig a szerkesztést hivatalos megbízás nélkül túlnyomórészt Poór Ferenc végezte. Állandó szerzőink 

voltak a falu közigazgatási vezetői: Csanádi Imre és dr. Szabó Lajosné, dr. Szabó Dezső, Filep Miklós, 

Sólyom Béláné, Lukács Ágnes, valamint az intézmény- és egyesületvezetők vagy megbízottjaik.  
 

Az újság rovatosítása után a már eddig említetteken kívül többek között rovatvezető lett Andocs Aranka, 

Csékei Marianna, Bácsi Krisztina, György Péter. Természetesen a község ügyei iránt zánkai és nem zánkai 

érdeklődők is – szinte megszámlálhatatlan mennyiségben – munkatársaink voltak.  A hely és időhiány miatt 

név szerint nem említettektől elnézést kérek! 
 

Mindenkinek, aki az elmúlt 25 évben a Zánkai Hírmondó létrehozásában, működésében, terjesztésében 

részt vett, hálásan köszönjük érdeklődését, fáradozását, ügyszeretetét! 

 

Taródyné dr. Okályi Erzsébet 

 
ADALÉKOK A ZÁNKAI HÍRMONDÓ TÖRTÉNETÉHEZ 

 

Megtiszteltetésnek tartottam, hogy a két lapalapító: Marosszékyné Csósza Mária és Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet után, mint szerkesztő én is elmondhattam néhány gondolatot ezen a jeles évfordulón. 

Természetesen ez nem volt annyira izgalmas, mint a lapalapítás tényeinek felidézése, a születéshez 

kapcsolódó misztérium, amelyet az előttem szólók oly érzékletesen elénk tártak. Filep Miklós polgármester 

Úr megbízásából 1995 októbere óta látom el a lap szerkesztését, s ez a majd negyed század sokkal prózaibb, 

mint a hőskor, hiszen az időszaki kiadvány működtetéséhez kapcsolódó közös erőfeszítéseket tükrözi.  

Mielőtt erre rátérnék, szólnom kell néhány szót az előzményekről is, ugyanis 1991 novemberétől Zánka 

rendszerváltó önkormányzata „Zánkai Hírmondó” néven indított egy időszaki kiadványt. Ennek a 

stencilezett módon sokszorosított, évente 2-3 alkalommal megjelenő, szűk terjedelmű kiadványnak felelős 

szerkesztője Sólyom Béláné körjegyző, felelős kiadója dr. Szabó Dezső polgármester voltak. Dr. Szabó 

Dezső polgármester „A demokrácia útján…” c. vezércikkében az alábbi – máig érvényes – gondolatokat 

fogalmazta meg: „Tisztelettel köszöntöm Zánka lakosságát abból az alkalomból, hogy egy helyi lapot 

indítunk. Ez a helyi demokrácia kiszélesítésének egyik eszköze lehet, mivel ez az újság is lehetővé teszi, 

hogy az Önkormányzat a választópolgárok véleményét jobban megismerhesse, és egyúttal a lakosság is 

tudomást szerezzen az Önkormányzat céljairól, terveiről – és azokról véleményt nyilváníthasson. Az igazi, 

demokratikus önkormányzat működésének ugyanis egyik alapvető pillére és feltétele a nyilvánosság minél 

szélesebkörű biztosítása.” Ebben a cikkben továbbá megfogalmazódott például, hogy a képviselőtestület 

döntése értelmében elkezdődött az iskola építése, amelyet külön írásban Kocsis Ervin iskolaigazgató is 

méltatott. Az első lapszámban közzétették a helyi adókról szóló, a rendszerváltozás  utáni  első ilyen irányú 
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rendelet teljes szövegét is. Az igazi áttörést a Zánkai Hírmondó történetében a negyed százada történtek 

jelentették, amikor a civil lakosság bekapcsolódott a lap működtetésébe és a Zánkai Forrás c. kiadvány 

erényeit is magába olvasztva, nyomdai úton előállított közösségi újsággá vált. 

Szerkesztői megbízatásom óta a lap állandó rovatokkal működik, csupán a vállalkozói-gazdasági 

rovatot nem sikerült létrehozni. A ma is működő rovatokat mintegy másfél évtizedig példátlanul erős 

szerkesztőség működtette; élükön a rovatvezetőkkel: Sólyom Béláné, Csékei Marianna, Andocs Aranka, 

Marosszékyné Csósza Mária, Taródyné dr. Okályi Erzsébet, Poór Ferenc. Lapunk sikerességének talán 

legfőbb záloga, hogy közösségi munkát tükröz, nagyon sok ember – intézmények dolgozóinak, klubok 

vezetőinek, Zánka emblematikus személyiségeinek stb. – értékes írását sikerült megjelentetni az évek 

során. (Igazi szakmai kihívást jelentene az évfordulón egy teljesesség igényére törekvő, visszatekintő 

bibliográfia megalkotása és megjelentetése.) Közben az évek múlásával  egyre több fotó jelent meg a kiad-

ványban, 2012 áprilisától pedig színes borítóval, melléklettel jelenik meg, immáron évi mintegy 150 A/4-

es oldalon. A megjelenés gyakorisága (évi 4-5 alkalom) némi kívánnivalót hagy maga után, ugyanis évi 

hat, azaz kéthavonta történő megjelenést igényelne az Önkormányzat. Jelenlegi rovatvezetőinkkel 

(Kubikné Taródy Mária, Bőhmné Kocsis Szilvia, György Péter, Marosszékyné Csósza Mária) mindent 

megteszünk, hogy a lapot a megszokott nívón működtessük. A lap működtetésében résztvevőknek ezért – 

az Önkormányzattól a rovatvezetőkön át a szerzőkig, a Klepeisz Zoltán vezette nyomdáig és lapterjesztőkig 

bezárólag – köszönettel tartozunk. 

Megítélésem szerint a Zánkai Hírmondó a kezdetétől máig betöltötte a hívatását, a lakosság többsége 

által igényelt és elismert időszaki lapként működik. Minden vonatkozásban állja az összehasonlítást a 

hasonló nagyságú balatonparti községek helyi sajtójával. 
 

T. Horváth Lajos 

felelős szerkesztő 

*** 
 

 
 

Helytörténet- 

               honismeret 
 

 
Rovatvezető: György Péter 

 
A Honismeret rovat szerzői és publikációik száma 

1994.április–2018. december 
 

1. Andocs Aranka  1 

2. Antal János  1 

3. Baksa István  1 

4. Csanádi Imre  2 

5. Csékei Mariann  1 

6. Csipszer László  1 

7. Filepné Kovács Julianna  1 

8. György Péter  13 

9. H. Szabó Lajos  1 

10. Kocsis Ervinné  1 

11. Kővári László  2 

12. Kővári Péter  1 

13. Lichtneckert András  1 

14. Marosszékyné Csósza Mária  2 

15. Mohosné Siffer Ida  1 

16. dr. Nádházi Lajos 2 

17. Németh Albertné  1 

18. Németh Ilona  1 

19. Németh Szabolcs  1 

20. Némethné Siffer Jolán  1 

21. Oláh János  1 

22. Pálffy Jenő  1 

23. Pálffy Jenőné Sárffy Éva  1 

24. P. Miklós Tamás  1 

25. Poór Ferenc  36 

26. dr. Simon Ferencné  1 

27. Szabó Hortenzia  1 

28. Szalóki Eszter  1 

29. Takács Ferenc  1 

30. Taródyné dr. Okályi Erzsébet  50 

31. T. Horváth Lajos  12 

32. Wöller István  1 
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Az elmúlt 25 évben rovatunkban 32 szerző 144 

rövidebb-hosszabb cikke, tanulmánya szerepelt, a 

folytatásokban megjelent publikációk egyes 

megjelenései külön tételként számítanak. A 144 

cikkből 111 négy szerző munkája: Taródyné dr. 

Okályi Erzsébet 50, Poór Ferenc 36, György Péter 

13, T. Horváth Lajos 12 alkalommal publikált. 

 

A Zánkai Hírmondó honismereti téren kifejtett 

munkássága párját ritkítóan eredményes mind a 

publikációk számát, mind a feldolgozott témák 

változatosságát illetően. Térségünkben ehhez 

hasonló teljesítményt csak a révfülöpi Villa Filip, 

illetve a balatonfüredi Füredi História tud felmu-

tatni.  

György Péter 

 

*** 

 

# Szerző Cím Dátum 

1 Takács Ferenc Okályi Iván Kertbarát kör 1994. április 

2 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Zánka története II. 1994. június 

3 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Zánka Története III. 1994. szep.t- okt. 

4 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Zánka története IV. 1994. nov.-dec. 

5 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Zánka Története V. 1995. március 

6 Poór Ferenc 
Az 1848-49. évi szabadságharc helytörténeti 

vonatkozásai 

1995. március  

ünnepi szám 

7 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Zánka Története VI. 1995. ápr.-máj. 

8 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Zánka Története VII. 1995. június 

9 Pálffy Jenő A zánkai műemlék református templom 1995. július 

10 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Zánka Története VIII. 1995. július 

11 dr. Nádházi Lajos 
Balatoni Úttörőváros Gyermeküdülő 

Centrum 
1995. augusztus 

12 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Mi történik a Honismereti körben? 1995. október 

13 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Zánka történetéből 1995. október 

14 T. Horváth Lajos A kovászról 1995. november 

15 Poór Ferenc A zánkai Poór családok 1995. november 

16 
Poór Ferenc, Taródyné 

dr. Okályi Erzsébet 
Régi zánkai karácsonyok 1995. december 

17 T. Horváth Lajos Az újratelepítés utáni zánkaiakról 1996. január 

18 Andocs Aranka 
Zánka művelődésének története 1960-tól 

napjainkig 
1996. február 

19 Poór Ferenc Újabb adatok a zánkai negyvennyolcasokról 1996. március 
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20 Poór Ferenc A Kerkápoly család negyvennyolcas jelesei 1996. március 

21 Poór Ferenc Az 1736-os „megszállási szerződés” 1996. május 

22 T. Horváth Lajos A zánkai birtokviszonyok 1780-ban 1996. augusztus 

23 Poór Ferenc A zánkai postaszolgálat rövid története 1996. október 

24 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
A zánkai filoxéra vész a kortársak szemével 1996. november 

25 
Rádóczy Á-né, Sólyom G-

né 
Ünnepi édességek régi receptek szerint 1996. december 

26 Poór Ferenc Római kori leletek Zánkán 1997. február 

27 Poór Ferenc Az Odüsszeia fordítója Zánkán 1997.június 

28 Poór Ferenc Szent István emlékezete a középkori Zánkán 1997. szeptember 

29 Poór Ferenc 
A zalai tanítói egylet működéséről és 

zánkai vonatkozásai    
1997. október 

30 T. Horváth Lajos Vérkút 1997. december 

31 Poór Ferenc Negyvennyolcas jelesünk, Bozzay Pál 1998. március 

32 Poór Ferenc A zánkai szőlőhegyek népi építészete 1998. április 

33 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
A régi zánkai strand (1945-ig) 1998. július 

34 Poór Ferenc Zánka műemléki védettségű épületei 1998. szeptember 

35 Poór Ferenc Zánka rövid egyháztörténete 1998. december 

36 Poór Ferenc Negyvennyolcas jelesünk Thury Károly 1999. március 

37 Poór Ferenc Benke László emlékezete 1999. március 

38 Poór Ferenc Zánka török kori pusztulása 1999. május 

39 Poór Ferenc 
A német ajkú zánkai protestánsok 

elmagyarosodása 
1999. december 

40 Antal János A zánkai erdők a II. világháború után 1999. július 

41 György Péter A zánkai lakótelep története 1999. október 

42 Poór Ferenc Negyvennyolcas jelesünk Vadnay Rudolf 2000. március 

43 T. Horváth Lajos Okályi Iván emlékezete 2000. április 

44 Poór Ferenc Az I. világháború zánkai hősi halottai 2000. július 

45 Poór Ferenc 
Megmaradtak, élnek a zánkai német 

családnevek 
2000. október 
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46 Poór Ferenc 
Tanulságos történet az idegenforgalom 

hőskorából 
2001. július 

47 Csipszer László Az életem a vasút volt 2001. szeptember 

48 Szabó Hortenzia Vasút 2001. november 

49 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 

Lehet egy centivel kevesebb? (A 

fürdőruhákról) 
2002. július 

50 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Akikről megemlékeztünk: A Thuryak 2002. október 

51 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Háztól temettünk 2022. november 

52 Csékei Marianna Kossuth-200 2002. december 

53 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Herceg János közhuszár emlékezete 2003. március 

54 T. Horváth Lajos A „Zánkai Hírmondó” első évtizedéről 2003. április 

55 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Gyerek született 2003. július 

56 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Horváth József zánkai évei 2003. október 

57 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Hűtés áram nélkül -a félmúlt emlékei 2003. december 

58 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
A móring levél 2004. március 

59 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
A zánkai Olvasókörről                                 2004. május 

60 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
A zánkai Olvasókörről (folytatás )                            2004. július 

61 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
A zánkai Olvasókörről ( folytatás )           2004. október 

62 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
A zánkai Olvasókörről ( utolsó folytatás)    2004. december 

63 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Miért nem Balatonzánka? 2005. március 

64 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 

A második világháború zánkai hőseinek 

emlékműve 
2005. május 

65 Csanádi Imre 
Az Úttörőváros 30 éve (1975. 05. 25.-2005. 

05. 25.) 
2005. július 

66 Nádházi Lajos Zánka a gyermekekről gondoskodás jelképe 2005. július 

67 P. Miklós Tamás 
Részletek a GYIC kht. történetének 

kronológiai adataiból 
2005. július 

68 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Búcsúi emlék 2005. október 

69 Kocsis E-né, Taródyné dr. Farsangi népszokások 2006. március 

70 H. Szabó Lajos Zánka Veszprém megyéhez csatolása 2006. május 
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71 György Péter Zánka földrajzi nevei 2006. július 

72 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Októberi gondolatok 2006. október 

73 Némethné, Siffer Jolán Vasárnapi iskola 2006. december 

74 
Dr. Simor Ferencné 

Bokodi É. 
Levél Siklósról. Még pár szó Ács Gyuláról 2007. március 

75 György Péter Helynevek az idő sodrában 2007. június 

76 M. Csósza Mária 
Jeles napok, néphagyományok 

Drégelypalánki helytörténet 
2007. június 

77 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Azok a jó népi ételek... 2007. október 

78 Marosszékyné Csósza Mária A Balaton-felvidék népi ételei Zánkán 2007. október 

79 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Tar Tamás emlékezete 2007. október 

80 Kővári László 
Helytörténet, honismeret Zánka 

(laikus összefoglaló) I.r.   
2007. december 

81 Kővári László 
Helytörténet, honismeret Zánka 

(laikus összefoglaló) II. r.   
2008. március 

82 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Emlékhelyek Zánkán 2008. július 

83 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 

Zánka helye a vármegyei, megyei 

közigazgatásban 
2008. október 

84 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Dr. Okályi Iván (1900-1968) 2008. december 

85 Lichtneckert András 
Új adatok Zánka és a vérkúti fürdőház 

történetéhez 
2009. március 

86 Csanádi Imre Közös kincsünk a Balaton 2009.május 

87 Basa István 100 éves a vasútunk 2009. május 

88 T. Horváth Lajos 
A „Balaton mellyéke” elfeledett tudós 

lelkésze Oláh János   
2009. július 

89 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Az én százéves vasútom 2009. október 

90 
Oláh János (közreadja 

T.HL) 

Balaton mellyéki tudósítások barátságos 

levelekben 1834 
2009. december 

91 T. Horváth Lajos Zánka a honismeret élvonalában 2009. december 

92 T. Horváth Lajos A zánkai tornaterem építési előzményei  2010. március 

93 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Néhány adat a Zánkai Fürdőegyesületről 2010. július 

94 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Szekeres Károly és Zánka 2010. szeptember 

95 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Régi zánkai karácsonyok 2010. december 
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96 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Emlékezés a zánkai rendelő múltjára 2011. április 

97 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 

Miért éppen Zánka? 

 /Zánka történet részletek / 
2011. július 

98 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Zánka puszta megszállási szerződése (I.rész) 2011. október 

99 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Zánka puszta megszállási szerződése 2011. december 

100 Németh Ilona (Taródyné dr.) Egy élsportoló élete 2012. április 

101 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Zánka puszta megszállási szerződése 3. rész 2012. július 

102 Poór Ferenc Zánka első díszpolgárai 2012. október 

103 
Taródyné-Mohosné 

Siffer Ida 
Zánkai anekdóták, szólásmondások 2012. december 

104 Pálffy Jenőné Sárffy Éva Háziipari szövetkezet működése Zánkán 2013. március 

105 György Péter Múltunk dokumentumai 2013. július 

106 Németh Albertné 
Nazarénusok a Balaton-felvidéken. 

Szentantalfai gyül.        
2013. október 

107 T. Horváth Lajos Zánkai Értéktár a 850. évforduló jegyében 2013. december 

108 György Péter Kidobolás Zánkán 2014. május 

109 Kővári Péter Hősök Napja (1914-18)  (1944-45) 2014.július 

110 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Jön a vihar! 2014. november 

111 György Péter A levéltár nem unalmas 2014. december 

112 Poór Ferenc 
Régi zánkai családokról a Poór család 

története kapcsán 
2015. március 

113 György Péter Szezonzáró visszatekintés (2014) 2015. július 

114 T. Horváth Lajos interjú 
40 éves az „Úttörőváros” Kossuth Rádió 

Napközben 
2015. július 

115 T. Horváth Lajos Archíváljuk az „Ízőrzők”-et 2015. október 

116 György Péter 
Fél évszázada történt -Az 1965-ös év 

Zánkán- 
2015. december 

117 Poór Ferenc 
Kutatásaink problémáiról (A múlt 

faggatásainak...)       
2016. április 

118 György Péter 
Egy zánkai házassági szerződés a boldog 

békeidőkből 
2016. július 

119 Wöller István-Poór Ferenc A zánkai malom rövid története              2016. október 

120 György Péter Ötven éve történt Az 1966-os év Zánkán 2016. december 
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121 Poór Ferenc Hangya, Földművesszövetkezet, ÁFÉSZ 2017. december 

122 Poór Ferenc Halászat a múltban Zánkán 2017. július 

123 Szalóki Eszter A reformáció örökösei 2017. március 

124 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Évforduló Zánkán és Szentantalfán 2017. március 

125 Poór Ferenc Az 1952-es államosítások Zánkán 2017. március 

126 Németh Szabolcs A reformáció 500. évfordulóján 2017. október 

127 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
56-os kokárda 2017. október 

128 Poór Ferenc 1956 Zánkán 2017. október 

129 György Péter Bozzai Pál humora 2017. december 

130 Filepné Kovács Julianna Bozzay Pál bibliájának restaurálása 2018. május 

131 Poór Ferenc A Balaton kiszárításának terve és Zánka 2018. július 

132 Poór Ferenc 
A Nemzeti Egység Pártja megalakulása 

Zánkán 
2018. július 

133 György Péter Házingatlanok államosítása Zánkán 2018. október 

134 
Taródyné dr. Okályi 

Erzsébet 
Prokopp Sándor, az olimpiai bajnok 2018. december 

 

*** 
 

 
Harangszó 

 
Rovatvezető: Marosszékyné Csósza Mária 

 

A húsvéti ünnepkör istentisztelete: 

Evangélikus egyház: 

nagypénteken és húsvét vasárnap 8.30, húsvét 

másnapján 11-kor. Az Evangélikus Hittudományi 

Egyetem hallgatóinak passió előadása lesz 

Nagyhéten, április 15-én, hétfőn de. 10 órakor a 

zánkai Faluházban. Erre mindenkit szeretettel 

várunk!  

Katolikus egyház:  

nagypénteki szertartás az un. csonkamise 18 

órakor. Húsvétvasárnap 9 órakor feltámadási 

körmenettel kezdődik a szertartás.  

Református egyház: nagypénteken este 6 órakor 

istentisztelet, húsvét vasárnap és hétfőn 11 –kor 

úrvacsorás istentisztelet.  

Egyéb alkalmak a templomokban kerülnek 

kihirdetésre.  

 

Anyakönyvi hírek – Gólyahír  

Szeretettel köszöntjük Töreki Olivért, szül: 

Schwarzach Im Pongau, Ausztria 2018.10.10., 

Töreki-Kiss Szilvia és Töreki Dávid gyermekét!  

 

*** 
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